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Сьогодні екологічні проблеми загрожують не лише соціально-

економічного розвитку, але й загрожують життю і здоров'ю багатьох людей. 

Негативні наслідки цих проблем вже відчуваються значною частиною 

населення планети. Тому розробка заходів щодо мінімізації негативних 

наслідків екологічних проблем є одним з найактуальніших викликів, що стоять 

перед людством. 

Дослідженню екологічних проблем присвячується значна кількість робіт 

[1-4]. Проте спільним недоліком цих досліджень є неврахування проблеми 

маніпулювання суспільними настроями під час формування державної 

політики, щодо подолання цих проблем. 

Метою дослідження є визначення наслідків маніпулювання суспільними 

настроями на динаміку формальних правих, що спрямовані на досягнення 

екологічної безпеки. 

Актуальність екологічних проблем спонукає політиків до вживання 

активних заходів. Проте, подібна активність часто є непослідовною та 

суперечливою. Так, наприклад, повна заборона на використання поліетиленових 

пакетиків, запровадження якої найближчим часом планується в Україні, 

поєднується з толерантним ставленням до ввозу з закордону старих автомобілів, 

що не відповідають будь-яким нормам екологічної безпеки та відсутністю 

політики щодо їх утилізації. Також заборона використання неекономічних 

лампочок розжарювання, що має місце в багатьох країнах, часто поєднується з 

нейтральним ставленням до майнінга криптовалюти, на який, за різними 

оцінками, може використовуватися стільки ж електроенергії скільки 

використовується середньою європейською країною. 

Для того, щоб з'ясувати причини подібної невідповідності необхідно 

виділити зацікавлені групи на чиї інтереси впливає введення відповідних 

формальних правил. Загалом можуть бути виділені наступні три групи: пасивні 

еко-активісти – пересічні громадяни, що переймаються проблемами 

навколишнього середовища; активні еко-активісти – політичні партії чи 

громадські організації, що виступають ініціаторами впровадження відповідних 

формальних правил; користувачі заборонених товарів. 

Представники першої групи – пасивні еко-активісти - зацікавлені в 

покращенні стану навколишнього середовища, проте не є експертами з питань 

екології. Представники другої групи – активні еко-активісти – з одного боку, 

зацікавлені в зростанні підтримки представників першої групи для збільшення 

кількості голосів на виборах чи обсягів фінансування, з іншого боку, прагнуть 



досягти даного результату з найменшими зусиллями зі свого боку. 

Тому, зловживаючи екологічною необізнаністю пасивних еко-активістів, 

активні еко-активісти можуть сконцентруватися на формальних правилах, що 

лише імітують захист навколишнього середовища, або, у кращому випадку, 

націлені на усунення другорядних проблем, ігноруючи значно більші загрози. 

Тобто будуть прийматися формальні правила, що характеризуватимуться 

значним рівнем цільової неефективності [5]. Крім того, активним еко-

активістам необхідно також враховувати й реакцію представників третьої групи 

– користувачів забороненої продукції. Адже якщо третя група буде численною, 

а збитки завдані впровадженням відповідних формальних правил будуть 

високими, то це може обернутися для активних еко-активістів, навпаки, 

втратою підтримки на виборах та скороченням фінансування. 

Тому, обираючи між забороною поліетиленових пакетиків та забороною 

ввозу вживаних автомобілів, перевага буде надана забороні поліетиленових 

пакетиків. Адже, хоча подібна заборона й несе відчутні незручності для 

споживачів, але ці незручності недостатні для того щоб спонукати споживачів 

до масових протестів. Натомість заборона ввозу вживаних автомобілів може 

викликати значно більш рішучу відповідь їх користувачів. 

З вище викладеного, стає зрозумілим, що діяльність активних еко-

активістів фактично зводиться до маніпулювання суспільними настроями, та 

пов'язана з відповідними негативними наслідками, найнебезпечнішим з яких є 

індукований опір суспільства [6]. Ця небезпека вимагає застосування рішучих 

заходів щодо попередження поширення практики маніпулювання [7; 8]. 

Таким чином, маніпулювання суспільними настроями навколо проблем  

екологічної безпеки може призвести до прийняття формальних правих, які 

характеризуватимуться значним рівнем цільової неефективності, та 

уповільнення соціально-економічного розвитку країни. 
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