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особистості, що можна розцінювати як зростання ентропійної складової в 

стані системи, і паралельно йде активне підключення до нових структурних 

рівнях (інформаційно-енергетичних), активна взаємодія з якими сприяє 

усвідомленню єдності з навколишнім світом, і тому може бути розглянуто як 

не ентропійний фактор, або параметр порядку [1].  
У той же час, стрімкий розвиток сучасних ІТ-технологій і перехід людства 

(насамперед, провідних країн), що намітився, до глобального інформаційного 

суспільства несе в собі не тільки нові блага, але нові загрози, ризики та 

інформаційні війни. Саме тому, згідно ідеям П. Тейяр де Шардена і В. І. 

Вернадського базовими постулатами ноосферного СР глобального світу є 

наступні: людство має стати єдиним в економічному та інформаційному 

відношеннях; ноосфера не може бути створена до припинення війн між 

народами; людство повинне прийти до цілковитої рівності рас, народів 

незалежно від кольору шкіри й інших відмінностей. 

Вищезазначені положення свідчать, що позитивна сторона реалізації 

глобального синергетичного порядку полягає в тому, що при його 

встановленні можуть припинитися війни на планеті, настане загальний мир, а 

високий рівень інформаційно-технічних досягнень і вміле маніпулювання 

свідомістю приведуть до глобального консенсусу між різними країнами. 
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СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНОГО 

БИЗНЕСА В УКРАИНЕ 
 

Р. Корнатовский, д.е.н. В. Потапенко 

Сумский государственный университет (Україна) 
 

Зеленый бизнес объединяет: экологическое отношение к окружающей 

среде, справедливое отношение к работникам и экономический успех. 

Зеленый бизнес предполагает минимальное негативное влияние на 

глобальную так и локальную природную среду, общество или экономику. 

Для изучения ограничений и перспектив развития зеленого бизнеса в 

Украине используются методы социо-экономических исследований. 

Примером таких исследований являются: «Программа содействия зеленой 

модернизации экономики Украины» GIZ Правительства Германии и 

«Содействие экологизации деятельности малых и средних предприятий в 

Украине» ОЭСР. 

В рамках «Программа содействия зеленой модернизации экономики 

Украины» мы провели исследования и получили ряд результатов, например, 
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мотивами зеленой модернизации в Украине являются: 

- улучшение имиджа компании (71%) ,  

-  создание новых конкурентных преимуществ или возможностей для 

бизнеса (57%)  

-  повышение цен на энергию и ресурсы (42%) 

Основными барьерами зеленой модернизации экономики являются 

-  недостаток информации о зеленых технологиях;  

- дороговизна зеленых технологий;  

- дороговизна финансовых ресурсов.  

В результате проведенных исследований было установлено, что главным 

направлением зеленой модернизации экономики в Украине стало повышение 

энергоэффективности производства. Расширение рынка экологических 

товаров и услуг и внедрение системы экологического менеджмента (СЭМ) 

являются приоритетными направлениями кампаний стремящихся выйти на 

рынок Европейского Союза. Вопрос внедрения зеленого офиса носит скорее 

воспитательный характер, формирующий экологичский зеленый способ 

жизни. По мнению международных экспертов зеленый бизнес не имеющий 

зеленого офиса – это нонсенс. В этом контексте важным является получение 

конкурентных преимуществ бизнеса за счет зеленого имиджа бренда. 

 

ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З 

МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

докторант Крисак А.І. 

Луцький національний технічний університет (Україна) 
 

Оцінка земельних ресурсів є одним із етапів методики оцінювання 

ефективності регулювання земельних відносин. Згідно з якою, земельні 

ресурси є базовою ланкою регулювання земельних відносин в умовах сталого 

розвитку. Оцінка земель сільськогосподарського призначення дасть 

можливість в подальшому виділити магістральний вектор розвитку 

земельних відносин та напрями їх регулювання в агропромисловому секторі. 

При дослідженні принципів формування регулювання земельних відносин 

через категорію сталого розвитку ми звертали увагу на концепцію сталого 

розвитку, яка ґрунтується на п'яти головних принципах. Перший з яких 

передбачає, що людство дійсно може надати розвитку сталого і 

довготривалого характеру, для того щоб він відповідав потребам людей, що 

живуть зараз, не втрачаючи при цьому можливості майбутнім поколінням 

задовольняти потреби. Другий принцип вказує, що обмеження, які існують в 

галузі експлуатації природних ресурсів, відносні. Вони пов'язані з сучасним 

рівнем техніки і соціальної організації, а також із здатністю біосфери до 

самовідновлення. За третім принципом необхідно задовольнити елементарні 

потреби всіх людей і всім надати можливість реалізувати свої надії на 


