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"Сучасні виміри проблеми відповідальності в екологічній етиці
у контексті управління сталим розвитком"
Досліджені сучасні виміри проблеми відповідальності в умовах
глобалізації екологічної проблематики та включення екологічної етики
в економічні практики. Метою статті стало виявлення нових вимірів теми
відповідальності у сучасному етичному дискурсі у контексті його актуалізації в соціоекономічній діяльність людини, організацій та держав. На
основі аналізу основних засад екологічної етики досліджена трансформація її світоглядних орієнтирів та соціальної ролі. Констатований
перехід від антропоцентризму, який проголошував людину найвищою
цінністю, до біоцентризму, основною тезою якого є повага до усього
живого і життя в цілому, а далі – до екоцентризму як збереження стабільності екосистем, частиною яких є людство, котре проводить активну
соціоекономічну діяльність. Наслідком цих трансформацій є перетворення екоцентризму на засадничу етичну концепцію сталого розвитку,
основоположним принципом якого є принцип збереження здатності
природи до самовідновлення, за яким діяльність людини не повинна приводити до незворотних наслідків. Екоцентрична етика сталого розвитку
задекларована в настановах міжнародних організацій, що свідчить про
вихід етичних розмислів на нормативний рівень. Виразом цього переходу
стала постановка проблеми відповідальності не в традиційному індивідуальному контексті, а в контексті "етики майбутнього". Глобалізація
екологічної проблематики дає можливість адресувати настанови етики
сталого розвитку громадянам, урядам, організаціям, секторам промисловості та бізнесу. Таким чином, принцип відповідальності перед майбутнім
стає засадничим у контексті управління сталим розвитком.
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