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Екологічні проблеми, котрі почали фіксуватися з середини XX ст. в індустріально розвинених країнах (США, Великій 
Британії та ін.), вже давно стали проблемами всього світу, в тому числі й України, відповідно екологічну політику 
та екологічне право неможливо розглядати суто в межах певної держави.  В сучасних умовах, виявляється 
надзвичайно важливим для України в сфері екологічної політики брати до уваги позицію країн-гегемонів, однією з яких 
є США. Дана країна має тривалу історію та традиції ведення політики навколишнього середовища, яка не є 
ідеальною, але в той же час має багато позитивних аспектів, які являються надзвичайним досвідом для України.  
Стаття спрямована на вивчення консервативних течій США щодо захисту навколишнього середовища та їх вплив 
на екологічну політику Дж. Буша. 
Консерватизм, як зазначає Томсон, в сучасному американському політичному розумінні цього терміна, не має 
єдиного, уніфікованого визначення. Політики, котрі мають консервативні погляди, дотримуються різних напрямків 
нормативного мислення, кожен з яких виявляється в дуже різних підходах до урядової політики в конкретних галузях. 
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Постановка проблеми. Екологічні пробле-

ми, котрі почали фіксуватися з середини XX ст. 
в індустріально розвинених країнах (США, Ве-
ликій Британії та ін.), вже давно стали пробле-
мами всього світу, в тому числі й України, від-
повідно екологічну політику та екологічне пра-
во неможливо розглядати суто в межах певної 
держави.  В сучасних умовах, виявляється над-
звичайно важливим для України в сфері еколо-
гічної політики брати до уваги позицію країн-
гегемонів, однією з яких є США. Дана країна 
має тривалу історію та традиції ведення політи-
ки навколишнього середовища, яка не є ідеаль-
ною, але в той же час має багато позитивних ас-
пектів, які являються надзвичайним досвідом 
для України. Одним з таких позитивних аспек-
тів є діяльність Агентства з охорони навколиш-
нього середовища, яке стало ефективним 
органом проведення екологічної політики в 
США, досвід діяльності якого є цінною базою 
знань для відповідних органів України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науково-теоретичну базу праці становлять дос-
лідження у сфері провадження екологічної по-
літики США американських вчених та практи-
ків: Роберта Персиваля, Денієла Фарбера, Джо-
натана Адлера, Бартона Томсона, Мішель Мел-
лі, Сандри Зельмер, Річарда Лазаруса, Девіда 
Кейса, Джедедая Парді, Вільяма Коваціка,  
Вільяма Андріна, Джонатана Вайнера, Едварда 

Рубіна, Джут Брунні, Едварда Ліптона, Джона 
Бранча та ін. 

Б. Томсон в своїй праці «Консервативні інва-
роментальні думки: Адміністрація Дж. Буша та 
екологічна політика» визначає 5 консерватив-
них течій щодо захисту навколишнього середо-
вища та їхній вплив на політику Дж. Буша. 

Дж. Адлер в праці «Консервативні принци-
пи інвароментальної реформи» розглядає два 
підходи до екологічної політики, що домінують 
в США, помірний мітуізм, який направлений на 
здійснення екологічних реформ поступово, без 
значних витрат, та рефлексивна опозиція, яка 
взагалі заперечує існування екологічних 
проблем в світі. 

Мета статті. Стаття спрямована на вивчен-
ня консервативних течій США щодо захисту 
навколишнього середовища та їх вплив на 
екологічну політику Дж. Буша. 

Основні результати дослідження. Консер-
ватизм, в сучасному американському політич-
ному розумінні цього терміна, не має єдиного, 
уніфікованого визначення. Політики, котрі ма-
ють консервативні погляди, дотримуються різ-
них напрямків нормативного мислення, кожен 
з яких виявляється в дуже різних підходах до 
урядової політики в конкретних галузях[1, С. 312].  

Томсон виділяє наступні 5 консервативних 
течій в США: 

1) Лібертарійці є одними з найсильніших 
консервативних прихильників охорони навко-
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лишнього середовища, здоров’я та власності 
людини. Більшість лібертарійців вважають, що 
люди мають право бути вільними від фізичних 
втручань з боку інших. Таким чином, згідно з 
даною теорією, ніхто не має права піддавати 
інших людей екологічним загрозам, що суттєво 
заважають їхньому здоров'ю чи майну. Права 
проти забруднення та інших фізичних нападів 
становлять моральні обмеження, які ніхто не 
має права порушувати, незалежно від того, які 
суспільні інтереси можуть бути представлені на 
користь оскарженої діяльності [1, С. 314-315]. 

Однак, лібертарійці не підтримують жорстке 
регулювання в сфері екології з боку  адмініс-
тративних органів. Оскільки лібертарійці роз-
глядають екологічні проблеми як питання зага-
льного чи природного права, а не політики, во-
ни часто виступають за вирішення екологічних 
проблем у судовій системі за допомогою за-
гальноприйнятих принципів, таких як пору-
шення правопорядку чи порушення права влас-
ності, а не через адміністративне регулювання. 
Вони часто скептично ставляться до законодав-
чих і адміністративних мотивів та суджень, і 
вважають, що екологічні норми є результатом 
політичних інтересів, а не добросовісних 
зусиль із захисту прав людини [1, С. 315]. 

Більше того, оскільки зусилля, спрямовані 
на захист людей від забруднення та інших еко-
логічних шкод, можуть заважати праву інших 
займатися господарською чи іншою законною 
діяльністю, лібертарійці також можуть вимага-
ти чітких доказів того, що дійсно завдано мате-
ріального збитку. Вони, скоріше за все, відда-
ють перевагу заходам в сфері захисту довкілля 
пов’язаному зі здоров'ям людини, ніж іншим 
формам захисту навколишнього середовища. 
Багато лібертарійців вважають, що найкращим 
засобом боротьби з забрудненням є ретельне 
визначення індивідуальних прав, а саме прав на 
життя в вільному від забруднення довкіллі, а 
потім створення ефективних засобів забезпе-
чення цих прав за допомогою загального права. 
На їх думку, недостатньо визначені та захищені 
права щодо приватної власності є основною 
причиною забруднення та інших екологічних 
проблем. Тому реформа повинна зосереджува-
тись на загальному праві та судових рішеннях, 
які мають забезпечити ці права [1, С. 316-317]. 

2) Економічні консерватори виступають за 
те, що якщо  витрати на усунення забруднення 
чи інших шкідливих факторів для навколиш-
нього середовища менші, ніж витрати на заб-
руднення або шкоду, вони оберуть діяльність, 

яка буде забруднювати навколишнє середови-
ще. Однак, вони, ймовірно, віддають перевагу 
екологічному регулюванню лише в тій мірі, в 
якій воно виправляє негативні побічні ефекти 
або наслідки промислової діяльності. Тоді як 
багато лібертарійців визнають незаконним 
будь-яке забруднення, що завдає істотної шко-
ди здоров'ю людей, екологічні консерватори не 
будуть виступати проти забруднення, якщо до-
хід не буде меншим, ніж вартість заподіяної 
шкоди. Як зазначалося раніше, лібертаріанство 
може не підтримувати захист заболочених зе-
мель, зникаючих видів чи дикої природи, тоді 
як економічний консерватизм підтримував би 
такий захист, якщо економічна цінність  водно-
болотних угідь, видів тварин чи дикої природи 
для людства буде достатньо високою [1, С. 317]. 

Економічні консерватори виступають за 
економічні стимули та штрафи. Як і лібертарі-
аньці, вони можуть виступати за усунення уря-
дових субсидій, які сприяють шкоді навколиш-
ньому середовищу. Наприклад, вони можуть 
виступати за введення податку на діяльність, 
яка завдає шкоди навколишньому середовищу, 
якщо він рівний соціальній вартості даної 
шкоди [1, С. 317-318].  

3) Джефферсоніаньскі консерватори менш 
зацікавлені в суті політичних дебатів, ніж у рів-
ні влади, яка має повноваження щодо прийнят-
тя рішень. Вони виступають за передачу повно-
важень з прийняття екологічних рішень, де це 
можливо, на найнижчий рівень влади. Їхні пог-
ляди щодо охорони навколишнього середови-
ща можуть суттєво відрізнятися, тобто вони мо-
жуть бути або прихильно, або вороже налашто-
вані щодо певних питань екології [1, С. 319]. 

Джефферсоніаньскі консерватори можуть 
вважати таку деволюцію корисною для публіч-
ної політики з кількох причин. По-перше, вони 
стверджують, що прийняття рішень на рівні 
штатів та місцевих органів влади дає окремим 
громадянам більше можливостей впливати на 
екологічну політику - розвиток народної демок-
ратії. По-друге, вони розцінюють місцеві та 
державні регуляторні агентства як менш бюро-
кратичні, більш відповідальні та гнучкі у своїх 
можливостях щодо регулювання навколишньо-
го середовища, ніж федеральні відомства. По-
третє, джефферсоністи вихваляють різноманіт-
ність підходів на місцевому рівні та на рівні 
штату. Місцеві експерименти можуть генерува-
ти нові ідеї та надавати інформацію про порів-
няльні переваги та недоліки альтернативних 
підходів. По-четверте, місцеві, особливо сільсь-
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кі громади набагато краще розуміють проблеми 
свого навколишнього середовища, а отже, зна-
ють як найкраще його захистити. На думку 
принаймні деяких консерваторів, ті, хто є най-
ближчим до землі, найчастіше цінує землю та 
розуміє її потреби [1, С. 320]. 

Визначаючи, як реформувати екологічні за-
кони, консерватори шукають способи як перек-
ласти більше відповідальності на окремі штати 
та місцеві органи влади, так і забезпечити цю 
владу ресурсами, необхідними для більш 
активної ролі в охороні навколишнього середо-
вища. Наприклад, вони можуть виступати за 
надання більшої участі урядам штатів у вирі-
шенні питання щодо того, чи слід включити 
певні види до категорії зникаючих та розроб-
ляти плани відновлення таких видів [1, С. 320]. 

4) Консерватори Гамільтона. Якщо ліберта-
рійці та економічні консерватори часто підтри-
мують захист навколишнього середовища, а 
джефферсоністи більше дбають про те, хто ви-
рішує, ніж те, що вирішується, то консерватори 
Гамільтона часто ворогують із суворим еколо-
гічним регулюванням бізнесу. На відміну від 
джефферсоністів, дані консерватори не перей-
маються за силу національного уряду. Дійсно, 
консерватори Гамільтона вважають, що наці-
ональну владу слід активно використовувати 
для розвитку економіки. На їхню думку, еконо-
мічне зростання має найбільше значення для 
майбутнього нації. Як і всі, консерватори 
Гамільтона підтримують безпечне навколишнє 
середовище. Але якщо виникне конфлікт між 
економічним зростанням та захистом навко-
лишнього середовища, консерватори Гаміль-
тона вважають, що економічне зростання має 
виграти [1, С. 320].  

За даними деяких досліджень, різні еколо-
гічні заходи фактично покращуються, якщо до-
ходи на душу населення та рівень споживання 
збільшуються. Відповідно до цих досліджень, 
багато консерваторів Гамільтона стверджують, 
що одним із найефективніших засобів досяг-
нення екологічного поліпшення є стимулюван-
ня економічного зростання та споживання за 
допомогою такої державної політики, як розви-
ток ресурсів, гнучке регулювання, лібералізація 
торгівлі, реформа цін та фіскальне 
стимулювання [1, С. 320]. 

На противагу прагненню джефферсоністів 
сприяти громадській участі, гамільтоністи з 
підозрою ставляться до громадських оцінок 
щодо багатьох екологічних питань, вважаючи, 
що громадськість має тенденцію нераціонально 

реагувати на різні екологічні ризики. Замість 
того, щоб залишити вирішення екологічних 
проблем у віданні громадськості, вони підтри-
мують передання цих суджень науковим та 
іншим елітам, які можуть оцінити ризики більш 
раціонально. Коли тема переходить до рефор-
мування чинного екологічного законодавства та 
політики, вони віддають перевагу більшому вра-
хуванню потреб та інтересів бізнес-сектору [1, С. 321]. 

5) Консерватори Берка, як і гамільтоністи, 
можуть протистояти суворому екологічному 
регулюванню. Але беркіанці скептично став-
ляться до жорстких нових норм, оскільки вони 
ставлять під сумнів необхідність кардинальних 
змін загалом, а не тому, що вони віддають 
перевагу економічному розвитку над захистом 
навколишнього середовища. Вони хочуть чіт-
кого доказу того, що нові норми дійсно необ-
хідні для здійснення охорони навколишнього 
середовища. Для цих консерваторі, стабіль-
ність - це чеснота. Зокрема, коли особи 
покладаються на права власності чи інші закон-
ні права при здійсненні інвестицій чи плануван-
ні на майбутнє, беркіанці можуть виступити 
проти нових екологічних норм, щоб захистити 
ці права, всупереч потребам покращення навко-
лишнього середовища. Для консерваторів Бер-
ка нова та неперевірена екологічна політика та 
підходи становлять ризик зробити загальний 
громадський добробут гіршим, ніж кращим. 
Політика, яка була успішною в минулому, дає 
найкращі вказівки для майбутнього [1, С. 322]. 

Дані консерватори, однак, також можуть 
бути сильною опорою стабільності. Відповідно 
до їхньої філософії, кожне покоління зобов'яза-
не як перед минулими поколіннями (слідувати 
традиціям), так і перед майбутніми поколін-
нями (створити та забезпечити стабільну базу, 
на якій можуть будуватись майбутні поколін-
ня). Тому вони повинні підтримувати закони, 
що захищають основні ресурси та системи 
життєзабезпечення, необхідні майбутнім поко-
лінням для задоволення їх потреб [1, С. 322]. 

Більшість консерваторів Берка навряд чи 
ініціюють інноваційну реформу екологічного 
регулювання. Розмова про нові екологічні 
ринки чи податки, реформу субсидій викликає 
занепокоєння, що такі реформи можуть 
залишити суспільство в гіршому становищі. 
Уряд, на їхню думку, повинен дотримуватися 
екологічних підходів, які працювали в минулому. 
Це не означає, що вони ніколи не підтримують 
реформи. Беркіанці можуть вважати, що охорона 
навколишнього середовища потребує більш 
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сильної підтримки, ніж вона є зараз. Але вони, 
швидше за все, не прагнуть реформи і, як 
правило, вимагають більш високої демонстрації 
ймовірної ефективності, ніж інші консерватори 
[1, С. 322-323]. 

Зважаючи на різні  ідеології консерваторів, 
не слід було очікувати, що адміністрація Буша 
чи будь-який інший республіканський прези-
дент зміг би догодити їм усім при розробці еко-
логічної політики. Тим не менш, багато консер-
ваторів, а саме лібертарійці та економічні кон-
серватори, були особливо розчаровані в еколо-
гічній політиці адміністрації Буша. Наприклад, 
Центр досліджень власності та навколишнього 
середовища (далі - ЦДВНС), який породив тер-
мін «ринок вільного інвайроменталізму» (далі - 
РВІ), присвоїв адміністрації Буша оцінку «C-» 
у «Картці середньострокового звіту» 2003 р. за 
перші два роки екологічної політики. Ідея РВІ 
полягає в тому, що вільний ринок, право влас-
ності та деліктне право забезпечують найкращі 
засоби збереження довкілля, інтерналізацію 
витрат на забруднення та збереження ресурсів. 
Приблизно через два роки ЦДВНС дав адмі-
ністрації Буша дещо покращену оцінку «C+» - 
прохідну, але все ще посередню [1, С. 323].  

ЦДВНС не був єдиним серед консерватив-
них аналітичних центрів, які критикували адмі-
ністрацію Буша за те, що вона не ініціювала та 
не очолювала новітні підходи до вирішення 
екологічних проблем. Наприклад, в інтерв'ю 
Національному громадському радіо, Дж. Тей-
лор (лібертаріанець) з Інституту Катона поскар-
жився, що адміністрація Буша «не підніме й па-
льця» з метою просування різних ринкових під-
ходів для захисту навколишнього середовища. 
За даними Інституту Катона, небажання адмі-
ністрації Буша проводити таку інноваційну по-
літику було наслідком того, що «вона відсто-
ювала інтереси фермерів та власників ранчо, 
тобто своєї політичної бази на заході країни» [1, С. 324].  

Насправді, політику адміністрації Буша у 
сфері екології не можна назвати ні хорошою, ні 
такою поганою, як стверджують критики. Зага-
льна картина, однак, змальовує адміністрацію, 
яка, здається, не поспішла здійснювати серйоз-
ні реформи, можливо, через напругу в рамках 
консервативних кіл або загальну адміністра-
тивну незацікавленість у навколишньому сере-
довищі, але й, можливо, через тиск з боку про-
мислових кіл, які виступали проти посилення 
екологічного регулювання [1, С. 324].  

Однією з причин того, що адміністрація 
Буша не давала найкращих результатів щодо 

реформи субсидій, могла полягати в тому, що 
зменшення субсидій промисловим секторам, 
таким як сільське господарство чи рибальство, 
могло призвести до філософських конфліктів в 
рамках консервативної політичної бази адмі-
ністрації. Хоча лібертарійці та економічні кон-
серватори загалом виступають за усунення або 
реформування субсидій, деякі беркіанці мо-
жуть бути занепокоєні тим, що реформи субси-
дій підірвуть або загрожуватимуть інтересам 
отримувачів субсидії, які покладалися на них 
протягом років, а також породжують несподі-
вані та, можливо, шкідливі наслідки. Беркіанці 
бажають забезпечити певну стабільність урядо-
вої політики в часі, а різкі та значні зміни в 
політиці надання субсидій може підірвати дану 
стабільність. Так само консерватори Гамільто-
на стурбовані щодо впливу на економічний ріст 
в галузях, що субсидуються державою [1, С. 328].  

Адміністрація Буша виявила сильний енту-
зіазм щодо позитивних економічних стимулів, 
особливо щодо захисту земель. Протягом пер-
шого терміну, адміністрація створила низку но-
вих стимулів з метою залучення власників зе-
мель до збереження - частиною того, що прези-
дент Буш назвав «спадщиною кооперативного 
збереження». Типові програми надавали феде-
ральні кошти штатам, котрі бажали створити 
позитивні програми заохочення для власників 
приватних земельних ділянок, які охороняли та 
відновлювали середовище існування диких 
тварин на своїй території. Адміністрація Буша 
не виявила ентузіазм щодо екологічних зборів 
чи податків. Основна причина схильності 
адміністрації до позитивних стимулів може 
бути політичною: субсидії та інші програми 
позитивного стимулювання в політичному пла-
ні набагато популярніші, ніж плата за послуги 
чи податки [1, С. 337-338]. 

З огляду на ті консервативні течії, які були 
присутні в адміністрації Буша, вона підтримала 
консервативні екологічні нововведення в ряді 
ситуацій. Як описано, адміністрація Буша ство-
рила та фінансувала цілу низку нових програм 
для надання позитивних стимулів власникам 
земельних ділянок щодо захисту диких твари-
ни. Адміністрація також сприяла використан-
ню екологічних ринків у нових контекстах. 
Нарешті, вона переклала відповідальність за 
низку екологічних питань з держави на штати 
або місцеві органи, які приймають рішення. 
Багато з цих зусиль, як підкреслює Томсон, є 
важливим консервативним досягненням 
екологічної політики адміністрації Буша. 
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Mytoshop V.V. 

THE CONSERVATIVE DOCTRINES OF THE U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION 
Environmental problems that have begun to be recorded since the middle of the XX century in the industrialized countries (such 
as the United States, the United Kingdom, etc.) had already become urgent global problems, and therefore environmental policy 
and environmental law cannot be considered purely within a particular country. In today's context, it is extremely important for 
Ukraine to take into account the position of the hegemonic countries, one of which is the United States, in the field of 
environmental policy. This country has a long history and traditions of environmental policy, which is not ideal, but at the same 
time has a lot of positive aspects, which are an extraordinary experience for Ukraine. 
The article focuses on the study of conservative doctrines of the U.S. environmental policy and their impact on J. Bush's administration. 
 According to Thompson, conservatives, in the modern American political sense of the term, do not subscribe to a uniform 
philosophical creed. Political conservatives follow various strands of normative thinking, each of which can lead to very 
different approaches to governmental policies in specific fields. 
Keywords: environmental policy, conservatives, administration, conservatism, environmental protection, libertarians, the 
U.S.A., legislation. 

 

Мытошоп В.В. 

КОНСЕРВАТИВНЫЕ ДОКТРИНЫ США ОТНОСИТЕНО ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Экологические проблемы, которые стали фиксироваться с середины XX в. в индустриально развитых странах (США, 
Великобритании и др.), уже давно стали проблемами всего мира, в том числе и Украины, соответственно 
экологическую политику и экологическое право невозможно рассматривать исключительно в пределах определенного 
государства. В современных условиях, оказывается чрезвычайно важным для Украины, в сфере экологической 
политики, принимать во внимание позицию стран-гегемонов, одной из которых является США. Данная страна 
имеет длительную историю и традиции ведения политики защиты окружающей среды, которая хоть и не идеальна, 
но в то же время имеет много положительных аспектов, которые являются ценным опытом для Украины. 
Статья направлена на изучение консервативных течений США относительно защите окружающей среды и их 
влияние на экологическую политику Дж. Буша. 
Консерватизм, как отмечает Томсон, в современном американском политическом смысле этого термина, не имеет 
единого, унифицированного определения. Политики, которые имеют консервативные взгляды, придерживаются 
различных направлений нормативного мышления, каждый из которых ведет к самым разным подходам к 
правительственной политике в конкретных отраслях. 
Ключевые слова: экологическая политика, консерваторы, администрация, консерватизм, охрана окружающей 
среды, либертарийци, США, законодательство. 
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