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Суперечностi - основна рушiйна сила взасмодiI людського

суспiльства та природи i закономiрнiсть гармонiйного

етапу Iх взасмовiдносин

у cmammi показано, що ЛlOдuна на вuщому cmyneHi евОЛlOцii'

.Жllття найбiльше вПЛllва€ на природу. РозкрuваlOться суперечностi,

на пiдставi якuх вiдбуваеться розвuток взае.мовiдносuн суспiльства

та природи. Розглянуто етапи взаемодii' ЛlOдuнu з навколuшнiм сере

довuщем та на пiдставi порiв//я//ня з перiодаЛ4U iсторичного розвит

ку концеnцП К. Маркса зробле//о висновок щодо закономiрностi та

неА'Iuнучостi нового гармонiйного етапу i:X взае.мовiд//осuн.

/t's showed ill the article that human being оп the highest stage о/ the
li/e evolution constalltly has the most influence оп the nature. There C0I1

tradictions being revealed, 011 the principle, о! which the dcvelopment о!

the illterrelations Ьемееп society al1d nature takes place. The interactions
between human beil1g alld el1vironment аге examil1ed al1d 011 the pril1ciple
о! the comparisol1 with the periods о/ the conceptiol1 о/historical develop
теn' о/ К. Магх the cOl1clusiol1 аЬои' regularity and inevitability о/ the
new harmollic stage о/ their illterrelatiollS is done.
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Випуск 6. Економiчнi науки

Вза€модiя живоi' речовини з неживою части

ною природи вiдбувалась весь геологiчний перiод

Землi. За В. Вернадським, бiосфера - це "стiйка

динамiчна система, piвHOBaгa, ЩО встановилася в

основних cBOlx рисах з археозою й незмiнно дi€

протягом 1,5-2 мiльярди pOKiB [1]. Протягом ЦЬОГО

nepioAy живий cBiT змiнився невпiзнанно по своi'й

складностi, починаючи з синьо-зелених водорос

тей, якi створювали органiчну речовину за рахунок

споживання сонячноi' eHeprii', води, вуглекислого

газу i мiнеральних солей i закiнчуючи людським

суспiльством, яке ви:користову€ для свого iCHyвaH

ия майже Bci вiдомi ресурс и природи, все бiльше

розширюючи як'ix перелiк, так i масштаби. MiHepa
льна iHepПIa речовина переробляcrься життям,

перетворlO€ТЬСЯ на нову якiсть, нову живу речови

ну. Масштаби цього процесу вражаlOТЬ сво€ю шви

лкiстю та розмахом.

Тому цiлком природним стало те, ЩО людина

на сучасному етапi еволюцii' найбiльше за Bcix
представни:кiв бiосфери використову€ природу.

3 початку виникнення життя на Землi в процесi

еволюцi'j боротьба за iснування служила важливi

шою умовою при вза€модii' живих iCТOT з приро

дою. Людина опинилась на вершинi еволюцi'j, пе

ремогла в боротьбi за iснування, стала наймогутнi

шою силою Землi. Людина - невiд'€мна частина

природи i безумовно пiдпорядковуcrься законам i"i

розвитку. Один iз основ них законiв природи - за

кон CAHOCTi та боротьби протилежностеЙ. Згiдно з

ним суперечностi € основною рушiйною силою

розвитку природи. Тому суперечнiсть мiж люди

ною та природою - основна рушiйна сила розвитку

'ix взасмодi·i. На думку aBTopiв, одна iз основних

суперечностей поляга€ в дво€динiй CyrHOCTi С<L\Юi'

людини: бiолоriчнiй та розумово-соцiальнiЙ. За

свосю тiлесною будовою й фiзiологiчними функцi

ими людина належить до тваринноro cBiтy. Хижа

цъке вiдношення до природи - це в першу чергу

проява бiологiчноi' cyгHOcтi людини, яке залишило

си в його свiдомостi з початку еволюцi'i, коли вона

була оточена ворожими силами природи i i"й прихо

дилося у постiйнiй боротьбi вiдстоювати CBO€ iCHy
вання. Але людина вже революцiйно вiдiйшла та

вiдpiзняcrься Biд тварини. Розум, праця, соцiаль

HiCТb та культурнi стандарти протидiють тварин

ним iнстинктам, ЩО також проявляcrься В дбайли

вому ставленнi до довкiлля. Очевидно, ЩО нi одна

iз сутностей JllOдини не подола€ iHтy, але розвиток

людини, У першу чергу психiчний, приведе до CBi
ДOMocтi гармонiйниx вза€мовiдносин з природою.
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Людина стала наймогутнiшою геологiчною

силою Землi. Масштаби людськоi' дiяльностi вра

жають сво'iми розмiрами, наприклад, людство що

pi<IHO видобува€ близько 10 млрд. Т гiрських порiд

iз надр Землi. Але, на жаль, одночасно з рiзким

зростанням економiчно'j MOryтHOcтi людини спо

стерiгаcrься вiдставання його духовного розвитку в

ставленнi до природи. OcтaHHiм часом ця супереч

HiCTb привела до початку еколоriчноi' освiти, широ

кого громадськоro руху за охорону довкiлля, вини

кнення величезноi' кiлькостi органiзацiй "зелених".

Одним з основних законiв економiчного розви

тку суспiльства € закон зростання потреб ЛЮдини

[5]. BiH поляга€ в тому, ЩО матерiальнi потреби

суспiльства € безмежними, а економiчнi ресурси 
обмеженими. KpiM працi та капiталу, обмеженими

€ i природнi ресурси. Суперечнiсть мiж зростанням

потреб та обмеженiстю природних pecypciв пiд

штовху€ людство до пошукiв та розвитку альтерна

тивних джерел eHeprii' та ресурсозберiгаючих тех

нолоriЙ.

Спостерiгаючи за ви:користання.м суспiльством

природних джерел органiчних та неорганiqних

речовин, можна зробити висновок, що це спожи

вання йшло вiд простого до бiльш складного. ЯКШО

первiснi люди вживали тШьки Ti продукти, що без

посередньо знаходились у природi, - м'ясо тварин,

плоди рослин, то на сучасному етапi людина вико

ристову€ для cBoix потреб надра землi, вплива€ на

Свiтовий океан, атмосферу. В зв'язку з цнм можна

простежити тенденцiю розширення дiапазону ко

рисностi природного потеlЩiалу. Ti природнi ре

сурси, якi людина бере Biд природи на кожному

етапi своro розвитку, можна назвати конкретним

природним потенцiалом. А те, ЩО людина не може

ви:користати i не зна€ про природнi джерела речо

вини та eHeprii' (наприклад, радiоактивна руда стала

сировиною лите в ocтaHHi дек1лька pOKiв), можна

визначити як абстрактний природний поте нui ал.

Мiж цими двома сторонами природного потеlЩiа

лу icнy€ суперечнiсть, яка pyxa€ науку на подальшi

дослiдження природи i дa€ людству надiю на мож

ливiсть знзйдення новоу сировини та джерел енер

rii". Абстрактний природний потенuiал вмiщу€ в

собi не тiльки Землю. В майбугньому людство вий

де на простiр BcecBiтy i буде використовувати iншi

планети.

Людське суспiльство розвиваcrься HepiвHoMip

но. € високорозвинyri краi'ни, € Ti, якi розвивають

ся, та слаборозвинугi. Високорозвинутi краi'ни ви

користовують природнi ресурси по всьому CBiтy
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(США купують сировину У 40 краУнах). У деяки:х

кpai'Hax вся eKoHoMiKa на природному багатствi

(Кувейт). Суперечнiсть мiж нацiональними еконо

мiками окремих краУн i глобальною екологiчною

СИ1)'ацiею на Землi спонукае розвинутi кра·iни тур

буватись не тiльки за екологiчний стан у себе, а й

на всiй nланeтi.

у сучаснiй науковiй лiтературi [6; 7] взаемодiя

людського суспiльства та природи подiлясгься на

етапи, якi в цiлому повторюють розвиток та змiну

суспiльно-економiчних формацiй - первiсний, ра

бовласницький, феодальний, капiталiстичний, i з

ростом продуктивних сил кожного суспiльства

суперечностi мiж людиною та природою наростали

одночасно з суспiльними суперечностями. Особли

во видiлясгься перiод пiсля Друго"! cBiTOBo"i вiйни,

коли економiчно розвинутi кpa"iHi вступили у ста

дiю постiндустрiального розвитку. Цей же перiод

характеризусгься розвитком глобально"i екологiчно"i

"l'изи. Концепцiя iсторичного розвитку була розро

блена Карлом Марксом [8], i BiH довiв цiлком лоriч

но i послiдовно взаемозв'язок розвитку продуктив

них сил з формою людського суспiльства. Марксу

ми зобов'язанi фундаментальною iдеею, що

"капiталiзм - система, яка розвивасгься i яка вийш
ла з конкретного iсторичного минулого та повiль

но, HepiBHoMipHO рухасгься до iншоi', неясно розпi

знано"i форм и суспiльства" [9]. Так i взаемовiдноси
ни суспiльства та природи на пiдставi дiалектики

розвитку рухаються до iншо"i, бiльш високо"i форми

цiе"i взаемодi"i, яка характеризусгься гармонiзацiею

вiдносин людини та природи. Що людство пiдiйш

ло до цього нового етапу, свiдчать всебiчний розви

ток екологiчно"i освiти, широкий громадський рух

за охорону довкiлля, пошук та використання альте

рнативних джерел eHepri"i, ресурсозберiгаючи:х тех

нологiй, прийняття нацiональних i мiжнародних

законiв i програм про охорону природи. Дiю зако

Hiв дiалектичного розвитку у вiдношеннi до приро

ди можна спостерiгати на сучасному етапi в залеж

Hocтi Biд економiчного рiвня розвитку кpaik

у високорозвинутих постiндустрiальних дер

жавах проводиться значна робота по збереженню

довкiлля, вiд них виходять iнiцiативи угод на мiж

народному piвHi, частину своro валового HaцioHa

льного продукту вони витрачають на поновлення

природного фонду, найбiльший процент заповiдни

Kiв знаходиться в розвинутих кpai·Hax. Найбiльшу

шкоду природi завдають кра"iни, якi розвиваються,

для iнтенсивного розвитку яких необхiдне бурхли

ве опанування природними багатствами. У краУн з

низьким piBHeM розвитку немае продуктивних сил,

якi здатнi руйнувати природу, але вони у бiльшocri

сво"iй е сировинними джерелами розвинутих кpaiн.

Оскiльки економiчнi зв'язки охоnлюють краУ

всього CBiTY, то й m1тання екологi"i становляТbCI

всесвiтнiми.

Ще одним доказом переходу до якiсно нових

взаемовiдносин людини з природою € вiДкрlfl11

Вернадським основного закону бiосфери: кiлькiсть

живоi" речовини е планетною константою ... за весь

геологiчний час [1]. Кориснi копалини, якi видобу·

вае людина для отримання eHepri·i, - це накопичена

живою речовиною сонячна енергiя минулих геоло

гiчних епох. Якщо людина вивiльня€ цю енерriю,

то для пiдтримки рiвноваги бiосфери вона повинна

повертати до природи живi iстоти, тобто рослlПlИ

та тварин.

Таким чином, якiсно вищий етап гормонiйного

розвитку людського суспiльства i природи оБУМОВ

лений дiалектикою 'ix розвитку за суперечностями

та за законами природи.

Висновки

1. Суперечностi мiж людиною i природою

iснували i будуть iснувати завжди як ру

шiйна сила Ух взаемовiдносин.

2. Людина i природа - одне цiле, яке пiдлягае

загальним законам дiалектики.

З. у своему розвитку суспiльство закономiр

но пiдiйшло до нового етапу вiдносин э

природою, обумовленого законами дiалек

тики, необхiднiстю якого е гармонiмний

розвиток.
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