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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом довгого часу з початку епохи науково-

технічної революції науковий світ ввійшов в період, за
якого проблема ощадливого використання викопних
енергетичних та мінеральних ресурсів нехтувалася. В
першій половині XX століття в світі зародилася течія
економістів, які пропагували теорію про "нескінченне"
економічне зростання світової економіки, й ця теорія
стала "традиційною" для світової наукової спільноти. З
початку ХХ століття зростання світової економіки в
абсолютному значенні було не значним, проте це зрос-
тання прискорювалося протягом минулого та цього сто-
ліття експоненційно. В той час як населення планети
збільшилося з початку ХХ століття з трохи більше од-
ного мільярду до 7,3 мільярдів осіб в наші дні.

Люди всього світу почали жити ілюзіями, що такий
спосіб життя буде тривати нескінченно довго й навіть
очікували, що життя в майбутньому буде лише покра-
щуватися за рахунок зростання споживання. Проте з
кінця XX століття почали з'являтися ознаки того, що
такий спосіб життя ставить під загрозу стабільність
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світових економічної та екологічних систем. У світі по-
чав набирати обертів рух ресурсно-орієнтованих еко-
номістів, які вказують на важливість врахування вичер-
пування ресурсів при побудові економічних планів світо-
вою науковою спільнотою. З іншого боку, екологи на-
голошують про надзвичайно швидке зростання темпів
викидів вуглекислого газу й забруднення навколишнь-
ого середовища відходами, а також про швидке знищен-
ня територій дикої природи.

Хоч голоси екологів і були почуті, проте заклики
ресурсно-орієнтованих економістів й на сьогоднішній
день більшістю світових лідерів нехтуються. Як резуль-
тат, ми входимо в епоху спаду видобутку викопних ре-
сурсів з подальшим значним зростанням населення пла-
нети.

В Україні питання вичерпування корисних копалин
вивчено слабко, проте Україна долучається до євро-
пейських програм з переходу на відновлювальні джере-
ла енергії та покращення енергоефективності, й в тому
числі за для зменшення газової залежності від Росії та
зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вперше теорію прогнозування вичерпування корис-
них копалин дослідив й опублікував відомий амери-
канський вчений-геолог Меріон Кінг Хабберт (Marion
King Hubbert). У 1956 році він провів аналіз усіх розві-
даних родовищ нафти, а також зробив екстраполяцій-
ний прогноз на майбутню розвідку нафти в США. Макси-
мум розвідки нафтових родовищ в США припав на 30-ті
роки XX століття й з того часу кількість нових розвіда-
них нафтових родовищ спадала. В результаті він підра-
хував, що максимум видобутку нафти в США настане
між 1965—1970 роками. Тоді на його слова мало хто
звернув увагу, в той час як інші стверджували, що на-
фти в США набагато більше й що максимум видобутку
нафти настане значно пізніше. Проте, як й було прогно-
зовано, максимум видобутку нафти в США настав в 1970
році на рівні 9,5 мільйонів барелів в день й з того часу
видобуток нафти спадав щороку в середньому 3% на рік.
Непідготовленість до спаду виробництва нафти спри-
чинило крайню залежність США по відношенню до по-
ставок нафти з Близького Сходу, що вилилося в значну
економічну та енергетичну кризу через нафтове ембар-
го 1973 року з боку арабських держав.

Також Кінг Хабберт зробив прогноз по світовому
максимуму видобутку нафти. Максимум розвідки світо-
вих нафтових родовищ припав на 60т-і роки XX століття,
тому початковий прогноз світового Піку Нафти він зро-
бив на 2000 рік. Проте після світової економічної ре-
цесії спричиненою арабським нафтовим ембарго, Кінг
Хабберт переніс свій прогноз на 10 років пізніше.

Світова науково-економічна та політична спільно-
та не звернула достатньої уваги на теорію прогнозуван-
ня вичерпування ресурсів Кінга Хабберта. Економічне
зростання провідні держави світу продовжували підтри-
мувати за допомогою стимуляції попиту населення шля-
хом утримання інфляції на рівні біля 2% на рік тощо. На
додачу до стимуляції попиту, корисні копалини також
швидко вичерпувалися через економічну невигідність
енергоефективності та інтенсивної повторної перероб-
ки мінеральних ресурсів.

Окрім "Римського Клубу" після Кінга Хабберта до
початку XXI століття про вичерпування ресурсів та про
межі зростання світової економіки мало хто публікував-
ся та проводив конференції. На замовлення організації
групою вчених Массачусетського Технологічного Інсти-
туту було проведено аналіз економічно-демографічного
розвитку світу та деградації світової екосистеми в дов-
гостроковій перспективі. Результати дослідження були
опубліковані 1972 року в книзі "Межі зростання" [2]. Для
дослідження було побудовано комп'ютерну модель під
назвою "World3", яка мала спрогнозувати зростання
світового виробництва товарів та продуктів харчування,

зростання населення та забруднення навколишнього се-
редовища. Ввівши наближені значення цих параметрів до
1970 року, програма змоделювала декілька сценаріїв роз-
витку до 2100 року. Модель розрахунку прогнозувала,
що якщо світова спільнота не зробить рішучих кроків по
захисту оточуючого середовища, розсудливому викори-
станню природніх ресурсів та контролю народжуваності,
то світову економіку, екологію та населення очікує пе-
ренавантаження та колапс до 2070 року. Сорок років зго-
дом після публікації був опублікований порівняльний
аналіз прогнозованих даних зі статистичними даними за
роки що минули. Вчені прийшли висновку, що світ ру-
хається по "звичайному" сценарію прогнозу, сценарію
згідно з яким, людство не докладає значних зусиль для
подолання майбутньої світової кризи. Згідно з цим сце-
нарієм видобуток корисних копалин почне спадати після
2015 року, а після 2020 року світ очікує різке зростання
смертності через значне погіршення екологічної, епіде-
міологічної та продуктової безпеки.

Початок XXI століття став поворотний в історії ви-
вчення Піку Ресурсів та Меж Зростання: в світі почали
масово з'являтися наукові публікації статей, книжок,
документальних фільмів, та все частіше почали прово-
дитися наукові конференції на цю тему. Особливо про-
явили себе в цьому напрямі члени ASPO International
(Міжнародна Асоціація з Вивчення Піку Нафти та Газу)
[3], а також члени неприбуткових організацій Post
Carbon Institute [4] та Population Matters Organization
[5]. Члени ASPO International та Post Carbon Institute
вивчають вичерпування ресурсів та шляхи по стабілізації
світової економіки, в той час як Population Matters
Organization досліджують згубність перенаселення пла-
нети для продуктової безпеки, природи й екології, а
також пропагують ненасильницький контроль народ-
жуваності в перенаселених країнах світу.

За для виконання євроінтеграційних зобов'язань Ук-
раїни по зменшенню викидів вуглекислого газу та пере-
ходу на відновлювальні джерела енергії, в Україні роз-
вивають біоенергетичні технології та науку. В тому числі
біоенергетику активно розвиває та просуває в економі-
ку "Біоенергетична Асоціація України" [6]. Згідно дос-
ліджень, в Україні існує значний потенціал розвитку біо-
маси за для генерування електричної енергії та опален-
ня приміщень. Основними складовими потенціалу є
відходи сільськогосподарського виробництва (солома,
стебла кукурудзи та соняшнику тощо), енергетичні
культури (енергетична верба, міскантус, світчграс
тощо), а також виробництво біометану з відходів гос-
подарювання населення, промисловості та сільського
господарства. На жаль, враховуючи значну залежність
України від імпорту енергетичних ресурсів, біоенерге-
тика розвивається темпами значно нижчими за серед-
ньоєвропейські.

Рис. 1. Діаграма прогнозу світового вичерпування нафти. Кінг Хабберт, 1956 рік

Джерело: [1, с. 32].
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі опублікованих світо-

вих наукових досліджень та статистичних даних у на-
прямі вичерпування ресурсів й меж світового зростан-
ня, а також в аналізі шляхів вирішення пов'язаних з цим
майбутніх економічних проблем. Окрім цього в статті
запропоновані нові методи вирішення викликів для люд-
ства та в тому числі для України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Експоненційне економічне зростання та майбутній

спад видобутку викопних ресурсів
З початку XX століття світова економіка показува-

ла стрімке зростання завдяки науково-технічному про-
гресу. При цьому в абсолютному значенні зростання
економіки весь час прискорювалося, за рахунок щоріч-
ного збільшення бази зростання.

Наступна спрощена формула економічного зрос-
тання наглядно демонструє експоненційний характер
економічного зростання:

 

G
(1),

де Gn+1 — ВВП країни на початок наступного року,
Gn — ВВП країни на початок поточного року, R — зро-
стання ВВП в відсотках.

Зростання світової економіки вимагає зростання
споживання відновлювальних та невідновлювальних
ресурсів [2]. При цьому чим швидші темпи зростання
світової економіки тим швидше ми досягнемо початку
Піку Ресурсів й тим швидше ми підвищуємо рівень заб-
руднення навколишнього середовища.

Першим з викопних ресурсів, спад виробництва яко-
го значно вдарить по світовій економіці, економісти та
геологи прогнозують буде нафта. Світ вже досяг мак-
симуму вилову річкової й морської риби [7] та піку ви-
робництва цинку [8] й золота [9, c. 20]. Проте вплив Піку
Нафти буде тією подією, яка має змінити ставлення
людей до використання не відновлювальних ресурсів, та
до кількості населення на планеті, яке й надалі буде зро-
стати щонайменш до середини століття. Міжнародне
Енергетичне Агентство прогнозує, що з 2025 року за-
гальний видобуток нафти усіх країн світу, окрім країн
Близького Сходу, почне спадати [10, с. 5]. При цьому зро-
стання світового виробництва нафти після 2025 року про-
гнозується незначним — лише 0.33% на рік, тоді як до
світової економічної кризи 2008 року зростання вироб-
ництва нафти було в середньому більше 2% на рік. Таке
незначне зростання видобутку нафти після 2025 року
спричинить значне підвищення ціни на нафту, що в свою
чергу може викликати світову економічну рецесію.

 Іще раніше, до кінця 2016 року два з трьох найбіль-
ших виробників нафти, Росія та США, досягнуть плато
або вже почнеться спад виробництва нафти. В Росії спад
виробництва нафти, враховуючи санкції НАТО та Євро-
пейського Союзу, почався з середини 2015 року [12, с.
29]. У той час як в США, починаючи з 2016 року протя-
гом трьох років буде стабілізація виробництва нафти, а
потім з 2019-го почнеться спад виробництва [13].

Через те, що офіційно задекларовані запаси нафти
країн Близького Сходу перебільшені по політичним та
економічним мотивам, а доступу до оцінки родовищ
міжнародні фахівці не мають[14], світовій науковій,
бізнесовій та політичній спільноті варто готуватися до

Зростання 
Проміжок 

часу 
1% 70 років 

2% 35 років 

3% 24 роки 

4% 18 років 

5% 15 років 

7% 11 років 

10% 7 років 

Таблиця 1. Подвоєння економіки при різних темпах
зростання

Рік Рівень 

1 110 

2 121 

3 133.1 

4 146,4 

5 161 

6 177,2 

7 194,9 

Таблиця 2. Приклад подвоєння ВВП країни
за 10 відсоткового зростання, беручи умовне значення

100 на початку обчислення

Джерело: [11].

Рис. 2. Графіки світових розвідки та видобутку традиційної нафти. Як видно з графіка, пік розвідки традиційної нафти
припав на 60-ті роки, й з того часу розвідка нафти в середньому знижувалася
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найгіршого. А саме до початку спаду світового вироб-
ництва нафти, починаючи з 2025 року, коли почнеться
спад у неблизькосхідних країн.

 Окрім спаду виробництва нафти, також важливо
враховувати щорічно падаючий коефіцієнт EROEI
(energy returned on energy invested, співвідношення от-
риманої енергії до витраченої або енергетична рента-
бельність) для викопних джерел енергії:

 

Es

Er
EROEI = (2),

де Er — отримана енергія, Es — витрачена енергія
Спершу розробляються найбільш доступні та легко

видобувні джерела енергії, а важкодоступні та складно
видобувні лишаються на майбутнє. Перші розробки на-
фти були з EROEI більшими за 100, тоді як в наші дні
EROEI деяких родовищ нафти не перевищує 4, наприк-
лад, родовища бітумінозних пісків в штаті Альберта в
Канаді та арктична бурова платформа "Приразломная"
в Печорському морі з собівартостями виробництв по-
над $80 за барель.

На додачу до фізичного спаду виробництва дже-
рела енергії, також зменшуватиме кількість нетто
енергії для населення планети постійно падаючий ко-
ефіцієнт EROEI. Й це справедливо для кожного з видів
викопного палива таких, як природній газ, вугілля та
уран.

Коефіцієнт EROEI також використовується для
відображення енергетичної ефективності відновлюваль-
них джерел енергії. Проте на відміну від викопних дже-
рел енергії, EROEI для більшості типів відновлюваль-
них джерел енергії зростає, завдяки покращенню ефек-
тивності праці та технологічному розвитку.

Нетто та брутто криві Хабберта справедливі для
інших викопних джерел енергії таких, як газ, вугілля та
уран. При цьому брутто пік газу прогнозується зде-
більшого фахівцями на період 2025—2030 [17,  с. 91],
брутто пік вугілля — 2025—2035 [18] й брутто пік урану
— 2030—2040 [19, c. 16]. Окрім цього, Пік Нафти спов-
ільнить видобуток вугілля та урану через зростання ціни
на паливо для кар'єрної техніки, через це Пік Вугілля
та Пік Урану може настати значно раніше прогнозова-
ного.

Окрім спаду, виробництва викопних джерел енергії,
нас очікує спад виробництва кольорових, рідкоземель-
них та дорогоцінних металів, а також видобутку фос-
фатів, які широко використовуються в мінеральних доб-
ривах. Окрім цього, спад виробництва нафти, через по-
дорожчання палива для кар'єрної техніки, прискорить
падіння видобутку мінералів. На сьогоднішній день ми
вже досягли піку видобутку цинку [8] та золота [9, с.
20], при цьому цинк широко застосовується для нане-
сення антикорозійного покриття, цинкографії анодів,

в хімічній промисловості, що унемож-
ливлює його повторну переробку. Се-
ред мінералів найбільший удар по
світовій економіці нанесе пік вироб-
ництва міді, який прогнозовано наста-
не 2020—2025 роках [20], тому що, як
і багато інших металів, мідь дуже ши-
роко використовується в промисло-
вості проте немає замінників.

Й на останнє, світова економіка
досягне або вже досягла максимумів
відновлювальних природніх ресурсів
таких, як річкова та морська риба,
сільськогосподарські землі, деревина
тощо. Проте для цих ресурсів спад
можна зупинити доклавши необхідних
зусиль світовою спільнотою.

Шляхи вирішення майбутніх кри-
зових явищ

Удар по світовій економіці через
досягнення піку нафти та міді буде
надзвичайним. Коли прогнозовано
настануть пік нафти та міді близько
2025 року, населення світу досягне

EROEI Джерело енергії 

1,3 Біодизель 

1,3 Етанол з кукурудзи 

3,0 Бітумінозні піски 

5,0 Етанол з цукрової тростини 

6,8 Сонячні батареї 

35,0 Імпорт нафти, 1990р. 

18,0 Імпорт нафти, 2005р. 

12,0 Імпорт нафти, 2007р. 

18,0 Вітер 

12,0 Хвилі 

80,0 Вугілля 

100,0 Гідроенергія 

50,0 Ядерна енергія 

Таблиця 3. EROEI для США, різних видів відновлювальних та викопних джерел енергії

Джерело: [15, c. 16—17].

Рис. 3. Схематичне відображення брутто та нетто кривих Хабберта
Джерело: [16].
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8 мільярдів осіб. Велика кількість держав буде пере-
населена й будуть надзвичайно залежати від імпор-
ту продуктів харчування з країн, які знаходяться на
іншому боці океану чи континенту. А це перш за все
Китай, Японія, Південна Корея, більшість афри-
канських та близькосхідних держав тощо. Постачан-
ня харчування з віддалених куточків планети в ці дер-
жави стане під загрозою. Приклад подібної економ-
ічної ситуації був 2008-го року, коли ціна на нафту
досягла $145 за барель й це викликало зупинку по-
стачання великої кількості продуктів харчування.
Також зупиниться трансконтинентальна торгівля
товарами з низькою доданою вартістю по відношен-
ню до її об'єму та ваги. Окрім цього відсутність
інтенсивної повторної переробки мінеральних ре-
сурсів, за часів спаду їхнього видобутку, призведе
до зменшення їх кількості в обігу в світовому госпо-
дарстві. А це в свою чергу призведе до світової дов-
готривалої рецесії.

Шляхи виходу з майбутньої економічно-енергетич-
ної кризи широко досліджуються серед обмеженого
кола висококваліфікованих фахівців, де найбільшу ак-
тивність в цьому проявили фахівці з ASPO International
[3] та Post Carbon Institute[4]. Основні шляхи виходу з
майбутньої кризи можна окреслити наступними пунк-
тами:

— інформування населення світу про наближення
Піку Ресурсів та меж зростання світової економіки;

— ре-локалізація світової економіки та розвиток
пермакультури;

— перехід на відновлювальні джерела енергії та
розвиток енергоефективності;

— електрифікація транспорту та розвиток альтер-
нативного палива для транспорту;

— інтенсифікація повторної переробки мінераль-
них ресурсів;

— припинення стимуляції споживання товарів на-
селенням;

— контроль народжуваності в перенаселених краї-
нах за для досягнення стабільного рівня населення пла-
нети

Через слабке інформування населення, бізнесу та
науковців усього світу про наближення Піку Ресурсів,
світова економіка здебільшого продовжує розвиток
екстенсивним шляхом. Шляхом, ніби спад видобутку
викопних мінеральних та енергетичних ресурсів поч-
неться за сотні років. Через це по всьому світу корисні
копалини використовуються здебільшого вкрай нео-
щадливо.

Тому важливо розробити програму по інформу-
ванню світових наукової й бізнес-спільнот, а також
в цілому населення світу, про вкрай високу обме-
женість світових викопних мінеральних та енерге-
тичних ресурсів й про необхідність їх ощадливого ви-
користання. А це включає в себе проведення науко-
вих конференцій та семінарів, включення розділу до
освітніх шкільних та університетських програм,
інформування населення шляхом трансляції по те-
лебаченню документальних фільмів й телепередач
про вичерпування ресурсів, про відновлювальні дже-
рела енергії та про енергетичну й ресурсну ефек-
тивність. А також важливо створити зручний інфор-
маційний Інтернет-портал, на якому буде розміще-
на загальнодоступна, регулярно поновлювана стати-
стична інформація по енергетичним та мінеральним
ресурсам, а саме: виробництво, споживання, відкрит-
тя нових родовищ, підтверджені запаси та прогнози
видобутку — по кожній з країн світу окремо та по
світу в цілому.

Після початку спаду виробництва нафти та газу,
ціни на енергоносії значно зростуть й тому стане
вкрай не вигідним транспортування на великі відстані
товарів з низькою вартістю по відношенню до їх маси
та об'єму. Цей процес називається ре-локалізація

світової економіки — переведення економіки на ви-
робництво товарів та продуктів харчування з низькою
доданою вартістю до регіонів та країн поряд з місця-
ми споживання. Подібний процес може бути вкрай
швидкий та хаотичний, тому за для уникнення еконо-
мічного удару, ре-локалізацію світової економіки вар-
то починати планувати та впроваджувати вже найб-
лижчим часом.

Згодом після початку спаду видобутку нафти та
газу механізоване сільське господарство ставатиме
все менш економічно вигідним, тому селянам всього
світу потрібно буде переорієнтовуватися на перма-
культурні методи ведення сільського господарства.
Пермакультура — це методологія ведення сільського
господарства без використання викопних енергетич-
них та мінеральних ресурсів, з мінімальним викорис-
танням людської праці та сільськогосподарської тех-
ніки, а також з широким використанням органічного
добрива з компосту. Перехід на пермакультурне ви-
робництво продуктів харчування передбачає
збільшення кількості людей задіяних у сільському
господарстві.

Дефіцит викопних енергоресурсів зможуть покри-
ти відновлювальні джерела енергії, а це вітряки, со-
нячні батареї, гідроелектростанції, геотермальні
електростанції, енергія з біомаси тощо. Проте на
відміну від викопного палива, відновлювальні джерела
енергії значно дорожчі в порівнянні до цін на викопні
енергоресурси, які були, наприклад, 30 років тому.
Тому окрім розбудови мережі відновлювальних дже-
рел енергії, необхідно розвивати енергоефективність
народного господарства та побуту. Окрім цього такі
джерела енергії, як вітряки та сонячні батареї, вироб-
ляють електроенергію переривчасто, тому за для зба-
лансування енергопостачання необхідно розвивати
систему акумуляції електроенергії за допомогою, на-
приклад, гідроакумулюючих електростанцій, чи вико-
ристання електростанцій на біомасі в періоди понижен-
ня виробітку електроенергії від інших відновлюваль-
них джерел енергії.

За для продовження сьогоднішніх низьких цін на
нафту та газ, та задля плавного переходу з викопних
джерел енергії до відновлювальних в транспортуванні
людей та товарів, необхідно інтенсифікувати перехід
на електротранспорт починаючи з сьогодення:
збільшення використання електромобілів, повна елек-
трифікація залізниць, розбудова тролейбусних й трам-
вайних ліній та метро, а також побудова мережі висо-
ко швидкісних залізничних ліній (зі швидкістю понад
300 км/год) за для заміни авіасполучення на коротких
та середніх відстанях.

Двигуни на паливі, як наприклад, літаки для дов-
гих перельотів чи сільськогосподарська техніка, не
вийдуть повністю з використання, тому будуть й на-
далі розвиватися технології виготовлення рідкого
палива з водоростей, з харчових та лісозаготівельних
відходів, а також з рослин вирощених на землях, які
не можуть бути задіяні для виготовлення продуктів
харчування. Окрім цього, іще довгий період людство
матиме в запасах вугілля, з якого за допомогою ре-
акції гідролізу можна виробляти паливо для транс-
порту.

Якщо викопні енергетичні ресурси можна заміни-
ти відновлювальними джерелами енергії, то викопні
мінеральні ресурси замінити здебільшого немає мож-
ливості. Кожен з хімічних елементів є унікальним в
своїй ролі в промисловості. Й єдиним шляхом продов-
ження існування високотехнологічного суспільства
високого достатку є ефективна повторна переробка та
економія мінеральних ресурсів. Людству вже з сьо-
годнішніх днів потрібно переходити на інтенсифікацію
повторної переробки та економії усіх мінеральних ре-
сурсів. При цьому на сьогоднішній день багато металів
економічно не вигідно повторно переробляти, наприк-
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лад більшість рідкоземельних металів в виробах елек-
троніки. Відповідно в такому випадку пропонується
складування виробів з вмістом подібних мінералів в
захищених від корозії сховищах, до часів коли ціна на
такі мінерали зробить повторну переробку економіч-
но вигідною, чи розвиток технологій здешевить про-
цес повторної переробки.

Для економії мінералів, які економічно не вигідно
повторно переробляти, необхідно знижувати їх вико-
ристання в промисловості. Яскравий приклад — це ви-
користання сплавів олова для покриття жерстяної тари
продуктів харчування тривалого зберігання. За для
економії олова необхідно максимально відмовитися від
використання жерстяної тари, та перевести зберіган-
ня продуктів харчування в скляну або пластикову тару.
Також для економії викопних енергетичних та міне-
ральних ресурсів необхідно відмовитися від стимуляції
попиту населення на товари. Наприклад, для тощо, щоб
прискорити зростання економіки чи утримання низь-
кого рівня безробіття, в тому числі відмовитися від сти-
муляції попиту за допомогою утримання інфляції на
рівні біля 2%. Стимуляція попиту населення привчає
людей до неощадливого ставлення до викопних енер-
гетичних та мінеральних ресурсів, а тому прискорює
їх вичерпування. Всьому людству потрібно перейти з
екстенсивного шляху розвитку господарства до інтен-
сивного. Економічний розвиток має перш за все бути
орієнтований не на масштаби товарного виробництва,
а на ресурсну та енергетичну ефективність, на високу
якість та довгий термін експлуатації товарів й в цілому
має бути орієнтований на технологічний, творчий та
науковий прогрес.

Людство не зможе вийти на стабільний шлях роз-
витку поки не буде стабілізована кількість населен-
ня на планеті. Перенаселення планети викликає
значні економічні, екологічні та політичні проблеми.
Хронічна нестача ресурсів спричиняє бідність в
більшості країн світу, при цьому в багатьох країнах
перенаселення та нестача земельних ресурсів спри-
чиняє навіть голод. А це в свою чергу спричиняє
міждержавні та громадянські війни, а також є по-
штовхом до зростання тероризму, в тому числі в роз-
винених країнах. Інвестиції розвинених країн у кон-
троль народжуваності в бідних перенаселених краї-
нах, за допомогою планування сімей та субсидуван-
ня безкоштовних контрацептивів, є надзвичайно ви-
гідними з економічної, екологічної та політичної
точки зору. Подолання бідності й голоду в усьому
світі виведе людство на якісно новий рівень життя. В
розвинених країнах стане значно якісніше жити, зав-
дяки тому що в світі стане значно менше голоду,
воєн, тероризму та масових потоків біженців до роз-
винений країн.

Після розпаду Радянського Союзу Україна долу-
чилася до світового процесу глобалізації. Значна
кількість товарів з низькою доданою вартістю почала
вироблятися в країнах далекого зарубіжжя та імпор-
туватися до України. Проте одразу після того як знач-
но підвищаться ціни на нафту, все менше товарів з низь-
кою доданою вартістю буде вигідно виробляти далеко
за кордоном, та все більше стане вигідно виробляти в
Україні чи в сусідніх державах. Також в Україні стане
вигідно виробляти товари з низькою та високою дода-
ною вартістю за для експорту в Європу. Цей процес вже
почався завдяки підвищенню оплати праці в Китаї та
інших азіатських країнах, а також завдяки значним
коливанням ціни на нафту.

Україна долучається до європейського міждер-
жавного співтовариства й таким чином буде брати
участь у багатьох науково-економічних заходах
Європи. Для нашої країни буде важливим приєдна-
тися до всіх освітніх, наукових та інфраструктурних
програм Європи по вирішенню майбутніх економіч-
них та геополітичних проблем пов'язаних зі спадом

видобутку ресурсів. Також в Україні необхідно роз-
вивати власний інтелектуальний потенціал населен-
ня. Високий інтелектуальний потенціал населення та
низький рівень корупції дозволить державі швидко
економічно та технологічно розвиватися, що є жит-
тєво необхідними за часів кризових явищ у світовій
економіці.

У зв'язку з підвищенням цін на енергетичні та міне-
ральні ресурси перед Україною постануть додаткові
виклики по захисту територіальної цілісності, гро-
мадського спокою та конституційного устрою. Тому
українському вищому державному керівництву необ-
хідно в тому числі підготувати план по підготовці ук-
раїнських силових структур до економічних та гео-
політичних змін пов'язаних з початком спаду вироб-
ництва викопних енергетичних та мінеральних ре-
сурсів.

ВИСНОВКИ
Питання вичерпування викопних енергетичних та

мінеральних ресурсів й шляхів подолання пов'язаних
з цим майбутніх економічних проблем наразі широко
вивчене серед обмеженого кола висококваліфікова-
них фахівців. Удар по світовій економіці буде надзви-
чайним, якщо людство не підготується до спаду ви-
добутку ресурсів заздалегідь. Першим кроком має
стати інформування населення світу про наближення
спаду видобутку ресурсів, які наслідки для світової
економіки воно може заподіяти без підготовки заз-
далегідь, та про небезпеку подальшого зростання
кількості населення планети. В цілому людство досі
має великий шанс на високотехнологічне суспільство
високого достатку, проте лише за умови ощадливого
використання енергетичних та мінеральних ресурсів,
інтенсивного переходу на відновлювальні джерела
енергії та за умови скорочення населення планети,
шляхом гуманного контролю народжуваності в пере-
населених країнах до економічно та екологічно стаб-
ільного рівня.
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