НТУ «ХПІ»
ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА
ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ
Сучасний період економічного і політичного розвитку характеризується фундаментальними змінами і усвідомленням спільнотою нових викликів та загроз глобальному цивілізаційному розвитку. Спостерігається
чітка тенденція до розширення змісту поняття безпеки у різних напрямках її реалізації, в тому числі і екологічному.
Формально та інституційно спільна екологічна політика в Європі
бере свій початок від конференції глав держав та урядів, що відбулася
1972 р. в Парижі. З середини 90-х рр. ефективна екологічна політика виділяється в один із пріоритетних напрямів діяльності ЄС.
Удосконалення правового регулювання охорони навколишнього
середовища ЄС приймання чисельних директив, які його держави-члени
повинні інкорпорувати в національне право. Питаннями охорони навколишнього середовища на рівні ЄС займаються: Європейська Комісія, Європейський Парламент, Європейська Рада і Європейське агентство з навколишнього середовища (ЄАПНС), Європейська мережа екологічної інформації і спостережень (ЄМЕІС) У діяльності ЄАПНС і ЄМЕІС беруть
активну участь Європейський інвестиційний банк, Комітет регіонів та
Економічний і соціальний комітет.
На сучасному етапі ЄС має широку компетенцію в вирішенні екологічних питань, а екологічна інтеграція стала обов’язковою для всіх
членів та кандидатів на вступ до ЄС.
Принципами екологічної політики ЄС є:
1) принцип субсидіарності (спільна діяльність на тих напрямках, де
країни не можуть впоратися самі або таке вирішення буде більш ефективним, ніж на рівні держави);
2) принцип обережності;
3) принцип профілактики (превентивних, попереджувальних дій)
полягає в тому, щоб завчасно уникати забруднення навколишнього середовища;
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4) принцип «винного» являє собою ринковий інструмент охорони
навколишнього середовища, який ґрунтується на передумові, згідно з
якою витрати з усунення забруднення навколишнього середовища повинен брати на себе той, хто несе відповідальність за його виникнення;
5) принцип екологічної орієнтованості, коли будь-яка діяльність
здійснюється з урахуванням потреб навколишнього середовища;
6) принцип інтеграції екологічної політики у розробку і проведення
всіх інших політик ЄС.
Метою Спільної екологічної політики, яка розвивається протягом
останніх тридцяти років, є: створення і підтримка організаційного та економічного механізмів охорони навколишнього середовища, захист екологічних прав.
Еволюція екологічної політики ЄС сформувала чіткі підходи до
проблем навколишнього середовища, сприяла становленню ЄС як впливового суб’єкта міжнародної екологічної політики, одним зі світових лідерів у сфері міжнародного природоохоронного співробітництва. При
цьому екологічна політика і діяльність ЄС, у цілому, нерозривно
пов’язані з глобальними заходами у сфері захисту навколишнього середовища, в тому числі проведеними під егідою ООН.
Хломов К.О.
НТУ «ХПІ»
ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Стратегічною метою розвитку України визначено входження її до
європейського простору, а в подальшому й повномасштабна інтеграція до
Європейського Союзу. Шлях досягнення цієї мети, як з'ясувалося, непростий. Він є можливим лише за умов демократизації українського суспільства, дотримання європейських цінностей.
Демократичний шлях розвитку України – це також цивілізаційний
процес об’єктивного характеру. Демократія західноєвропейського зразка
нині значно поширює свої географічні кордони, адже до неї дедалі долучаються колишні країни постсоціалістичного та пострадянського просто181

