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Національна економіка наразі перебуває на етапі розвитку, що характеризується 
різнорідними протиріччями, як екологічного, так і соціального, політичного, 
демографічного, культурологічного та іншого спрямування. Із соціально-
економічного погляду господарство країни еволюціонує під впливом наступних 

протиріч: між рівнями економіки (національним, регіональним, локальним тощо); між 
зростаючими економічними потребами та необхідністю захисту соціальних інтересів 
населення країни та окремих її громадян; між владними інтересами суб’єктів 
економічних відносин тощо. 

Одне з найвагоміших, на наш погляд, соціально-економічних протиріч розвитку 

національного господарства полягає в існуванні цілої низки питань між 
співіснуванням і взаємодією економічного та соціального потенціалу (капіталу), що 

формується на території певної країни та є необхідною передумовою для 
забезпечення її сталого розвитку та економічної безпеки держави. При цьому вказане 
протиріччя вимагає дослідження як на теоретичному рівні (зокрема, в поняттєво-
термінологічному контексті відсутнє чітке розмежування чи пояснення щодо того, як 

співвідносяться економічний потенціал і потенціал соціально-економічний), так і на 

рівні практичному (при розв’язанні потенційних і наявних конфліктних ситуацій). 

Із екологічного погляду, тобто з погляду всього довколишнього світу (його 

природної, соціальної, економічної, технічної сторін) будь-які досліджувані 
соціально-економічні явища та процеси в усьому їхньому різноманітті є 
суперечливими самі по собі. Відповідно, вони перебувають у перманентному русі, 
динамічно змінюються та трансформуються. Незмінною лишається тільки екологічна 

місія – “благородна мета охорони довкілля” в країні загалом і будь-якій її території, 
зокрема. В даному контексті йдеться про широкий погляд на екологічні протиріччя 
національної економіки. 

В закордонній науковій літературі найбільш відповідним указаному підходу є 
так званий “інвайронментальний” погляд на еволюцію та сучасний стан 

господарської та більш широко – соціально-економічної діяльності, що розгортається 

з урахуванням вимог концепції сталого розвитку суспільства. 

Загалом усупереч наявності достатньо великої кількості спеціалізованих 
еколого-економічних досліджень, у “чисто” економічній спрямованості вітчизняної 
науки, зокрема, в сфері управління національним господарством, необхідна посилена 

увага до проблеми екологічних протиріч економічного розвитку, позбавленого 

антагоністичної конфліктності. 
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