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Розглянуто мету, історію міжнародної наукової конференції «Економіка для екології» 2009 
р.; охарактеризовано основні напрями роботи конференції, коло учасників, наголошено на 
результатах. 
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15-та ювілейна Міжнародна наукова конференція «Економіка для екології» (ISCS) 

відбулася 29 квітня – 2 травня 2009 р. в м. Сумах, Україна. 
Коло учасників конференції: студенти, молоді вчені, представники молодіжних та 

інших неурядових організацій. 
Офiцiйною мовою конференції є англійська. 
 

Мета конференції 
Метою конференції є: зібрати студентів та молодих науковців, які займаються 

проблемами довкілля й намагаються вирішити їх за допомогою економічних знань, 
обговорити найважливіші питання з молодими колегами та виявити нові студентські 
екологічні організації.  

 
Історія конференції 

Міжнародна конференцiя студентiв i молодих науковцiв "Економiка для екологiї" 
вперше була проведена в 1992 роцi. Її засновником є доктор економiчних наук, 
професор, завiдуючий кафедрою економiки СумДУ Мельник Л.Г. 

На початку iснування конференції для участi запрошувались окремi iноземнi 
спецiалiсти, з якими вже були встановленi зв’язки. В окремi роки у конференцiї були 
задiянi представники органiзацiї ООН з охорони навколишнього середовища, також 
запрошувалися волонтери. Спочатку iснувала тенденцiя, у вiдповiдностi до якої 
доповiдi, науковi розробки, рiзноманiтнi проекти у бiльшостi випадкiв представлялися 
вже досвiдченими науковими дiячами i спецiалiстами iз Бельгiї, Росiйської Федерацiї, 
України та Корпусу миру. В подальшому кiлькiсть учасникiв серед студентiв та 
молодих науковцiв збiльшувалась.  

Починаючи з 1998 року, було змінено формат проведення конференції. Теоретична 
частина конференції (обговорення основних положень, проведення "круглих" столiв 
(дебатiв)) здiйснювалося на базi унiверситету, а практична (проведення iнтелектуальних 
групових iгор) – на базі вiдпочинку, включаючи рiзноманiтнi заходи з елементами 
нацiональних культур учасникiв. 
                                                

Костюченко Надія Миколаївна, асистент кафедри економічної теорії та кафедри економіки Сумського 
державного університету. 
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Протягом iснування конференцiї учасниками ISCS були представники рiзноманiтних 
регiонiв України та рiзних країн світу: Литви, Туреччини, Iталiї, Казахстану, Фiлiппiн, 
Сербiї, Словенiї, Чехiї, Нiгерiї, Польщі, Росiйської Федерацiї, Естонiї, Гани, Угорщини, 
Демократичної республiки Конго, Грузiї, Бурундi, Бангладеш, Бiлорусі, Кенiї, 
Нiмеччини, Уганди, США, Канади, Румунiї, Молдови, Бразилії та iн. 

Конференцiя "Економiка для екологiї" стала поштовхом для появи молодих 
перспективних спецiалiстiв, якi на базi матерiалiв конференцiї захищали науковi 
роботи, як, наприклад, екс-голова конференцiї Олександр Донь, який на даний момент 
працює в Канадi. Організатори конференції виховують нове талановите поколiння 
наступникiв, яким смiливо можна передати естафету в боротьбi за краще майбутнє, 
адже девiз нашої конференції – "Збережiть довкілля для майбутнiх поколiнь!". 

 
Коло наукових інтересів (напрямки конференції) 

1. Енергозбереження як фактор інтенсивного розвитку економіки 
Роль енергетичних ресурсів в розвитку матеріальної культури визначає 

взаємозалежність між споживанням енергії та економічним розвитком. При зростанні 
валового внутрішнього продукту у другій половині ХХ століття у 6,4 раза споживання 
паливно-енергетичних ресурсів зросло в 4,9 рази. Сьогодні енергетичні ресурси 
набувають найважливішого значення для розвитку всіх галузей народного 
господарства.  

2. Державна політика у сфері екології 
Нерiдко у виробничiй сферi очевидним фактом стає переважання особистих 

корпоративних iнтересiв з метою отримання прибутку над гуманними екологiчними 
принципами. Це явище тiсно пов'язане iз зростанням технократичної влади. Держава як 
механiзм захисту суспiльних iнтересiв зобов'язана розробляти і впроваджувати численнi 
iнструменти впливу i заборони у сферi охорони навколишнього середовища.  

3. Освiтнi проблеми, екологiчна освiта  
Останнiм часом екологiчна освiта стала одним із ключових напрямiв в освiтнiй 

сферi. Вона є ефективним iнструментом виховання суспiльної екологiчної свiдомостi, 
що веде до розумiння екологiчних проблем та пошуку шляхів їх вирiшення. 

4. Рацiональне природокористування та зберiгаючi технологiї  
Часи, коли надлишок наявних виробничих ресурсiв зумовлював економiчне 

зростання та добробут окремих пiдприємств чи цiлих країн, давно минули. Тепер перед 
людством постала проблема вичерпностi життєво важливих носiїв енергiї та iнших 
ресурсiв, без яких стійкий розвиток неможливий. 

5. Інформаційна економіка  
Останнiм часом теза "хто володiє iнформацiєю – той володiє свiтом" набула 

надзвичайної актуальностi. Чинник "iнформацiя" став дiйсно одним із ключових, 
особливо в конкурентних умовах ринкової економiки. Насиченiсть усiх суспiльних сфер 
численними iнформацiйними потоками пiдштовхує нас до пошуку шляхiв управлiння 
інформацією i створення сучасного iнформацiйного суспiльства.  

6. Зелена економiка та екологiя людини  
Вже не одне столiття людина намагається пiдкорити природу шляхом нарощення 

виробничих потужностей i створення нових виробничих технологiй, якi мають 
полiпшити її життя. Разом з цим вона не завжди розумiє, що вiддаляється вiд своїх 
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прародичів. Зелена економiка" покликана "озеленяти" людське життя в її численних 
сферах. 

7. Стiйкий розвиток  
Стiйкий розвиток як один із найбiльш сучасних напрямiв "способу життя" людини 

вже довiв свою ефективнiсть i доцiльнiсть. Принципи стiйкого розвитку, пояснюючи 
природу iнформацiйних потокiв i їх взаємодiю, приводять нас до необхiдностi 
глобального мислення i локальної дiї, умiння берегти все те, що оточує людину, i 
задовольнятися виключно необхiдним, зберiгаючи власне здоров'я i набуваючи 
можливiсть повної самореалiзацiї.  

8. Екологiя регiонiв  
Iнодi великомасштабнi державнi екологiчнi програми не можуть врахувати всiх 

особливостей i проблем регiонiв. У зв'язку з цим останнiм часом великої популярностi 
набула екологiя регiонiв, яка вирiшує екологiчнi проблеми у певних територiальних 
межах, що характеризуються своїми унiкальними клiматичними особливостями, 
техногенними умовами i т. iн.  

9. Екологiчна економiка в контекстi глобалiзацiї  
Глобалiзацiя стосується численних сфер суспiльної дiяльностi: економiчної, 

соцiальної, культурної i т.д. Її дiя призводить як до позитивних, так i негативних 
наслiдкiв у країнах свiту.  

10. Взаємозв'язок економiки та культури  
Економічна наука у своєму розвитку все бiльше переймається питаннями 

культурних компонентiв у досягненнi успiху як окремими пiдприємствами, так i цiлими 
країнами. Зв'язок дiлових традицiй та особливостей ведення бiзнесу в рiзних народiв з 
економiчним їх розвитком стає чи не вирiшальним фактором дiлової успiшностi та 
нацiонального багатства.  

11. Роль молодiжних НУО на шляху до стiйкого розвитку  
Однiєю з найголовнiших складових стiйкого суспiльного розвитку є розбудова 

громадського сектору, що був би здатний захистити iнтереси звичайних громадян. Це, 
зокрема, необхiдно, коли загальнодержавнi чи корпоративно-економiчнi плани ставлять 
пiд загрозу нормальне життя громадян. Проте навiть за вiдсутностi кризових явищ 
суспільно активна молодь може зробити свiй внесок у забезпечення стійкого розвитку.  

12. Проблеми переходу суб'єктiв господарювання України до економiчно 
ефективного й екологiчно безпечного iнновацiйного розвитку  

Перехiд вiтчизняних пiдприємств до економiчно ефективного i екологiчно 
безпечного iнновацiйного розвитку сприятиме покращанню показникiв дiяльностi 
пiдприємств i економiки України в цiлому, полiпшенню екологiчної ситуацiї, а також 
пiдвищенню iмiджу України на мiжнародному ринку.  

 
Результати ISCS 2009 

Протягом 15-ї ювілейної Міжнародної наукової конференції «Економіка для 
екології» 2009 р. у пленарному засіданні взяли участь представники США, Чехії, 
Бразилії, Канади, Китаю, Танзанії, України. Піднімалися такі проблеми: 

 мультикритеріальний підхід до прийняття рішень: чи конфліктують економічні 
та екологічні цілі? 

 перехідні економіки: «потрійний практичний результат» (фінансовий, 
соціальний, екологічний); 
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 соціальна система теоретичної схеми перехідного суспільства: взаємозв’язок 
економіки, культури та екології; 

 синергетичні ефекти еколого-економічних систем; 
 урахування зміни клімату в стратегіях управління ресурсами в межах 

екологічно стійкого розвитку; 
 знання та інформаційна економіка, добробут та управління: економічна 

природа прав інтелектуальної власності; 
 генетично модифікована їжа; 
 роль неурядових організацій у процесі досягнення стійкого розвитку країни; 
 екологічна податкова реформа в Чехії; 
 інтеграція оцінки ступеня ризику в нафтовому та газовому проекті; 
 відносини суб’єктів господарювання та економічна поведінка відносно лісових 

послуг екосистеми. 
Учасники конференції взяли участь у роботі трьох секцій та у ділових іграх та 

дебатах. Секційна робота була присвячена такій тематиці: 
 стійкий розвиток країни та шляхи його досягнення; 
 екологічна економіка та економіка розвитку (регіональний аспект); 
 зелена економіка та роль неурядових організацій. 
Мету конференції було досягнуто. З нетерпінням чекаємо на 16-ту Міжнародну 

наукову конференцію «Економіка для екології» у 2010 р. 
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