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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Процеси глобалізації задають нові параметри 

екологічного розвитку сучасних держав, по-новому визначають проблеми 

забезпечення екологічної безпеки через мінливий характер викликів і загроз, 

з якими стикається людство. Водночас несприятливий стан навколишнього 

середовища та необхідність забезпечення екологічної безпеки вимагають 

ужиття адекватних заходів правового, організаційного та іншого характеру. 

Проблеми екологічної безпеки набули в Україні надзвичайної гостроти, 

і наразі для їх вирішення стає необхідною розробка наукових засад 

екологічної безпеки країни та державно-управлінських механізмів її 

реалізації. У свою чергу, реалізація державної політики у сфері забезпечення 

екологічної безпеки має передбачати визначення пріоритетних цілей і 

стратегії дій органів державної влади щодо їх досягнення.  

Екологічна безпека є складовою національної безпеки, що забезпечує 

захист життєво важливих інтересів людини, суспільства, довкілля та держави 

в цілому від реальних або потенційних загроз, що створюються 

антропогенними чи природними чинниками стосовно навколишнього 

середовища.  

Питання екологічної безпеки в Україні та світі є надзвичайно 

актуальними, оскільки виступають складовою загальної системи 

національної безпеки й визначають стан захищеності особи, суспільства та 

держави від несприятливого екологічного впливу, зумовленого природними 

й антропогенними чинниками. Вони актуалізуються ще й тому, що останнім 

часом у різних регіонах України спостерігається зростання екологічної 

небезпеки для здоров’я та життя людей унаслідок техногенної діяльності, 

небезпечних природних процесів, а також воєнного конфлікту на сході 

країни. 

Науково-теоретичним підґрунтям магістерської роботи стали праці 

вітчизняних і зарубіжних учених, присвячені загальним питанням 



 8 

національної безпеки (А. Качинський, Ю. Холтунцов), аналізу проблем 

управління державною системою екологічної безпеки (І. Ансоф, Б. Горвуд, 

Л. Пал), концептуальним засадам механізмів державного управління 

(О. Амосов, В. Бакуменко, В. Голуб, В. Дзюндзюк, О. Іваницька, О. Кілієвич, 

В. Князєв, А. Мерзляк, О. Мордвінов, Ю. Сурмін та ін.), пошуку шляхів 

вирішення проблем глобального управління та безпеки й розробці 

проблематики сталого екологічно безпечного розвитку (Р. Абдєєв, 

Ю. Арський, Х. Барлибаев, Дж. Белл, Л. Браун, Г. Брундтланда, 

Е. Вайцзеккер, А. Вебер, В. Вернадський, К. Гофман, В. Іноземцев, 

Д. Медоуз, Н. Реймерс, Дж. Стігліц, Т. Сендлер та ін.), В Україні питання 

екологічної політики держави вивчали О. Балацький, І. Бістрякова, Ю. Бут, 

О. Векліч, П. Гаман, О. Дацій, Д. Добряк, О. Драган, Т. Іванова, Є. Карташов, 

О. Лазор, Л. Мельник, А. Надежденко, Я. Радиш, В. Тищенко та М. Хвесик, а 

технологічні аспекти екологічної безпеки – В. Андронов, Г. Пантелет та інші 

дослідники. 

Проте ступінь дослідження проблеми державного управління 

екологічною безпекою держави наразі залишається недостатньо розкритою, 

праці з цієї проблематики виглядають розрізненими й методологічно не 

об’єднаними, у них відсутня єдина цілісна наукова державно-управлінська 

теорія. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка 

теоретичних засад екологічної безпеки держави як частини системи 

державного управління національною безпекою. Відповідно до поставленої 

мети визначено такі основні завдання дослідження: 

– узагальнити сучасні теоретико-методологічні та державно-

управлінські підходи у сфері управління системою екологічної безпеки; 

– виявити сутність і визначити поняття «екологічна безпека» й 

«екологічне управління», сформувати понятійно-термінологічний апарат у 

сфері державного управління екологічною безпекою; 

– проаналізувати проблему екологічної безпеки з точки зору 
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системного підходу та визначити методологію державного управління 

станом навколишнього середовища; 

– дослідити стан прогнозування та використання інноваційних систем 

«екологічного» управління екологічною безпекою України. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети й вирішення 

обумовлених нею завдань, забезпечення наукової обґрунтованості 

дослідження та його результатів було використано комплекс 

загальнонаукових і спеціальних методів, що ґрунтуються на сучасних 

наукових засадах державно-управлінської, економічної та споріднених із 

ними наук.  

Об’єктом дослідження є державна політика національної безпеки в 

сучасних умовах. 

Предмет дослідження – ефективна державна політика в екологічної 

сфері. 

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в тому, що в 

роботі удосконалено термінологічно-понятійний апарата науки державного 

управління в частині узагальнення групи наукових категорій «державна 

екологічна політика», «екологічна безпека», «стратегія екологічної безпеки» . 

Дістала подальшого впровадження також систематизація основних 

проблем сучасної екологічної політики в контексті екологічної безпеки 

України, основні  характеристика та тенденції розвитку. 

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

1.1. Концептуальні підходи до питання екологічної безпеки в 

державі  

 

Категорія «безпека» має довгу історію розвитку. Ще Цицерон 

стверджував, що «перш за все, кожна природа кожної живої істоти давала 

природі бажання захистити себе, захистити своє життя  щоб уникнути 

всього, що здається шкідливим, і купити, й отримати все, що є необхідним 

для життя» [28]. 

Б. Спіноза пов’язував безпеку з безпосереднім функціонуванням 

влади: «Для безпеки держави незалежно від того, які мотиви керують 

людьми, необхідно правильно керувати справами, щоб забезпечити 

належне управління цими останніми. Для свободи або твердості душа є 

особистою чеснотою, а цілісність держави – безпека» [25]. 

Широке застосування поняття «безпека» в науково-політичних колах 

західноєвропейських країн пояснюється філософськими концепціями 

Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спінози та інші мислителів XVII–

XVIII ст. С. Монтеск’є, наприклад, згадував у своїх працях такі види  

безпеки, як безпека особистості, безпека громадянина, безпека приватної 

особи та безпека правителя, влади. Він визначив свободу особи з безпекою 

особистості: «Політична свобода – в нашій безпеці або, принаймні, у 

нашому переконанні, що ми в безпеці» . 

Загалом можна констатувати, як це роблять деякі дослідники, що 

«філософи XV–XVII століть, розглядаючи безпеку як суто державну 

діяльність, не могли глибоко проникнути в соціальний характер цього 

явища» [101, с. 51–55]. 

Нині світова спільнота відчуває обмеженість основних природних 
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ресурсів, таких як енергія, питна вода та їжа. Це є викликом для кожного 

жителя Землі. Він свідчить про те, що настав час подумати, як зберегти ці 

ресурси, як їх використовувати розумно й розподілити так, щоб ними 

змогли користуватись не лише нинішні, а і прийдешні покоління.  

Процеси глобалізації задають нові параметри екологічного розвитку 

держави, по-новому визначають проблеми забезпечення екологічної 

безпеки через мінливий характер викликів і загроз, з якими стикається 

людство. Несприятливий стан навколишнього середовища й необхідність 

забезпечення екологічної безпеки вимагають ужиття адекватних заходів 

правового, організаційного та іншого характеру. 

Комплексний вплив на людину соціальних, економічних, 

екологічних та інших факторів призводить до погіршення здоров’я 

населення й відбивається на демографії.  

Поряд із фінансово-економічними та соціальними проблемами 

постає проблема запобігання глобальній екологічній катастрофі. Причини 

глобальної екологічної кризи пов’язуються з демографічним вибухом і 

необхідністю задоволення матеріальних потреб людей, які постійно 

зростають, що обумовлює розширення масштабів господарської 

діяльності та призводить до збільшення антропогенного навантаження на 

навколишнє середовище. Як наслідок загострюються проблеми його 

глобального забруднення, глобальної зміни клімату й руйнування 

стратосферного озону, виснажуються природні ресурси планети, зростає 

кількість техногенних катастроф та підвищується ймовірність втрати 

стійкості біосфери, господарська ємність (несуча здатність) якої є 

скінченною. Усесвітньо відомий учений Л. Денніс Медоуз констатує 

вихід за межі допустимого забруднення та прогнозує, що через 20 років 

наслідки цього виходу стануть очевидними, набувши форми глобальної 

екологічної кризи, що супроводжуватиметься катастрофічними явищами 

[14.]. 

Слід розрізняти ресурси, що забезпечують ефективну діяльність 
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окремої особи, окремої держави та людства в цілому. Звичайно, всі рівні 

ресурсів становлять науковий і прагматичний інтерес, проте ефекти їх 

обмеження проявляються на кожному з рівнів по-різному. Можна 

припустити, що має сенс у першу чергу зосередити увагу на ресурсах, 

необхідних для цивілізаційного розвитку всього людства в цілому.  

Основні ресурси продуктивних сил із часів Адама Сміта традиційно 

поділяють на такі три види виробничих ресурсів: 

1) праця – робоча сила; 

2) «земля» – ріллі, надра, ліси й води; 

3) «капітал» – засоби виробництва. 

Саме ці три види ресурсів становлять основу продуктивних сил. 

Маржиналісти (прихильники відповідної економічної теорії, що 

спирається на аналіз економічних процесів і закони «граничної величини», 

від якої і походить ця назва: лат. «margine» – «граничний») визнали за 

необхідне додати ще один ресурс – підприємництво, яке дозволяє 

оптимально поєднувати використання перших трьох видів ресурсів для 

вирішення різних соціально-економічних завдань. Необхідність такої 

оптимізації пов’язується значною мірою з різною доступністю базових 

ресурсів для різних суб’єктів економічної діяльності й не в останню чергу 

– з природною обмеженістю кількості деяких із них.  

Таким чином, якщо виникає проблема подолання обмеженості 

ресурсів, то вона повинна вирішуватися, виходячи також із необхідності 

балансу в споживанні кількості різних видів ресурсів. Це означає, що успіх 

вирішення цієї проблеми дійсно залежить від способу мислення 

підприємців. 

У загальному випадку обмеженість ресурсів, доступних людині й 

людству в кожен конкретний момент і в кожній конкретній точці простору 

життєдіяльності, можна розуміти як властивість, що виражає їх 

скінченність, рідкість або дефіцитність. Певною мірою це пов’язано з 

безмежними людськими потребами, для задоволення яких ці ресурси 
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використовуються. У зв’язку з цим, здавалося б, що основним способом 

подолання обмеженості ресурсів може бути накладання обмежень на 

потреби людини. Напевно, такий підхід міг би певною мірою бути плідним 

для зняття обмежень на рівні окремої особистості й навіть на рівні окремої 

держави, але не на рівні всього людства. 

Важливим фактором розвитку держави є різні теорії екологічного 

розвитку – вони визначають методологічні підходи до здійснення 

природоохоронної діяльності та характер екологічної безпеки. Можна 

виділити чотири основні моделі теорій екологічного розвитку: 

антропоцентристську, інвайроменталістську, радикальну та теорію 

стійкості й цілісності світу [74, с. 9]. 

На наш погляд, базовою концепцією в розумінні екологічної безпеки 

держави є взаємовідносини людини та навколишнього середовища, тобто 

антропоцентристська теорія. 

Антропоцентризм (гр. – «людина» і лат. – «центр») – різновид 

телеології, філософське вчення, за яким людина є центром Всесвіту й 

метою всіх подій, які в ньому відбуваються, що вона створена Богом «за 

своїми образом і подобою».  

Антропоцентризм – це принцип, відповідно до якого людина є 

вершиною еволюції світобудови. Сам термін був уперше вжитий за доби 

Відродження. Суть його полягає в тому, що центр Всесвіту переноситься з 

проблем світобачення до конкретних проблем людини. 

Антропоцентричні ідеї у своєму найбільш агресивному варіанті 

виражали «синдром підкорення» й надавали людині гегемоністського 

статусу, який знімав обмеження з її експериментів над природою.  

Щоб зрозуміти екологічний вплив цих тенденцій, буде корисно 

поглянути на те, що американський еколог Б. Коммонер та інші назвали 

чотирма неписаними законами екології: 

1) усе пов’язане з усім; 

2) усе мусить рухатися; 



 14 

3) природа знає краще; 

4) ніщо не виникає з нічого. 

Перший із цих неписаних законів – «усе пов’язане з усім» – указує на 

складність і взаємопов’язаність екосистем. Вони, як пишуть Гайла та 

С. Левін, «не такі, як в індивідуальних організмах, чиї різноманітні органи 

еволюціонували та були відібрані за критерієм корисності для виживання 

та відтворення цілого».  

Природа є набагато складнішою, різноманітнішою та значно 

гнучкішою, ніж це передбачає метафора еволюції індивідуального 

організму. Екосистема може втрачати види та зазнавати серйозних 

перетворень, не руйнуючись. 

Але пов’язаність природи з усім також означає, що екологічна 

система може зазнавати раптових приголомшливих катастроф у ситуації 

межового тиску. «Система, – пише Б. Коммонер, – стабілізується за 

рахунок динамічних взаємоврівноважених властивостей; ці самі 

властивості за сильного тиску можуть призвести до драматичного краху». 

Більше того, «екологічна система – це підсилювач, тому навіть незначне 

хвилювання в одному місці може мати значні віддалені в часі наслідки в 

іншому місці». 

Другий закон екології – «усе мусить рухатися» – повторює основний 

закон термодинаміки: у природі нема відходів, кількість матерії та енергії 

зберігається, а відходи одного екологічного процесу переробляє інший 

процес. Наприклад, повалені дерево чи колода у старому лісі стають 

джерелом життя для безлічі видів і є необхідною ланкою екосистеми. 

Інший приклад: тварини виділяють вуглекислий газ у повітря й 

органічні відходи у ґрунт, і це живить рослини, якими харчуватимуться ті 

ж самі тварини. 

«Природа знає краще» – третє неписане правило екології, як пише 

Б. Коммонер, «стверджує, що будь-яка значна антропогенна зміна в 

природній системі може стати згубною для цієї системи». Упродовж п’яти 
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мільярдів років еволюції живі організми виробили великий набір речовин 

та реакцій, що утворюють живу біосферу.  

Сучасна нафтохімічна промисловість за короткий період виробила 

тисячі нових речовин, які раніше у природі не існували. Створені за тими 

самими вуглецевими схемами, що і природні складові, ці нові речовини 

охоче залучаються до наявних біохімічних процесів. Але це відбувається у 

способи, часто руйнівні для життя, що призводять до мутацій, раку та 

різних смертельних хвороб. «Відсутність певної речовини у природі, – 

пише Б. Коммонер, – часто означає, що ця речовина є несумісною з хімією 

життя». 

«Нічого не виникає з нічого» – четверте неформальне правило – 

виражає той факт, що експлуатація природи завжди призводить до 

екологічних втрат. Із суто екологічної точки зору, люди більше 

споживають, ніж виробляють. Другий закон термодинаміки показує, що у 

процесі використання енергії люди «витрачають» (але не знищують) 

енергію – у тому сенсі, що перетворюють її на вже більше не придатну 

для роботи. У випадку автомобіля, до прикладу, високорівнева хімічна 

енергія, яку містить бензин, є придатною для роботи, тоді як теплова 

енергія нижчого рівня в автомобільних відходах – не є придатною. Під 

час будь-якого перетворення енергії якась її частина таким чином 

деградує. Тому екологічні витрати виробництва є досить значними [116].  

Антропоцентризм у природокористуванні призводить до практики 

поділу об’єктів живого світу на категорії корисних та шкідливих і 

тотального винищення об’єктів живої природи, що не мають 

господарського значення або не сприяють розвитку економіки, хоча б 

місцевої. 

Вихідні причини криються у тому, що людина на більшій частині 

свого сучасного ареалу поводиться відповідно до статусу адвентивного 

виду – як біоценотичний агресор, який не пристосовується до середовища, 

а активно його змінює відповідно до власних потреб, не формуючи сталих 
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трофічних, топічних чи будь-яких інших зв’язків. 

Мутуалізм людини полягає виключно у культивуванні популяцій 

економічно вигідних видів (у формі монокультур), зокрема плантацій лісу, 

просапних культур та городини, свійських тварин чи мисливських звірів. 

Це посилюється масштабними експериментами з інтродукції, акліматизації 

та введення у культуру нових видів живих організмів, не властивих кожній 

конкретній місцевості, що посилює зміни екосистем та призводить до 

біоценотичних криз. 

Антропоцентризм – це система уявлень групового егоїзму, в якій 

світ людей протиставляється світу природи, де тільки людина має вищу 

цінність. Усе інше в природі наділяється цінністю лише остільки, оскільки 

може бути корисним для людини.  

Людина є невід’ємною складовою природи, тому її діяльність має 

здійснюватися в тісній гармонії з вимогами законів природи та їм 

підпорядковуватися. Лише на такій основі можна уникнути деградації 

природного середовища й не порушувати функціонування механізмів, що 

відтворюють природні підвалини життя. Ще понад півстоліття тому 

В. І. Вернадський писав: «Людина вперше реально зрозуміла, що вона 

мешканець планети і може – повинна – думати й діяти в новому аспекті, не 

лише в аспекті окремої особи, родини чи роду, держав чи їх союзів, а і в 

планетарному аспекті» [цит. за: 90, с. 7].  

Природа оголошується об’єктом користування та власністю людей, 

причому право цієї власності вважається безсумнівним. При цьому 

домінує прагматичний імператив: правильним і дозволеним вважається те, 

що корисно людині, людям. Природу зведено до об’єкта людських 

маніпуляцій як знеособлене навколишнє середовище. Відповідно до цього 

етичні норми й правила діють лише у світі людей, але не поширюються на 

взаємодії зі світом природи.  

Біологічний вид Ното sаріепs, що утворив сучасне людство, став 

найчисленнішою наземною хребетною твариною. Природа зустрілася з 
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крайнім видовим монополізмом кінцевого консумента – найбільшого 

споживача ресурсів.  

Це порушує природний закон, оскільки суперечить системній 

структурі біосфери й біологічній розмаїтості. 

Слід зауважити, що ідейною вершиною антропоцентризму служить 

«антропний принцип», відповідно до телеологічного варіанта якого 

Всесвіт, такий, яким він є, існує нібито для того, щоб у ньому на певному 

етапі еволюції міг з’явитися спостерігач, носій розуму – людина.  

Згідно з «антропним принципом» людині (саме людині, а не Богові) 

приділяється головна креативна роль у Всесвіті. Привабливість антропного 

принципу для антропоцентризму полягає в тому, що фатальна 

зумовленість існування й еволюції людини ніби звільняє нас від провини 

за відчуження від природи, гноблення біосфери й глобальну кризу. 

Начебто людина, людський розум у тій або іншій іпостасі обов’язково 

збережуться, що б не сталося з біосферою, планетою та Всесвітом. Звідси 

міф про «стійкий розвиток», мрії про «сферу розуму» – ноосферу й 

фантазії про космічне розселення людства. 

Серед значної кількості концепцій і теорій світового розвитку 

домінує техногенний тип економічного розвитку. Це природомісткий 

(природоруйнівний) тип, який ґрунтується на використанні штучних 

засобів виробництва, створених без урахування екологічних обмежень. 

Характерними ознаками техногенного розвитку є швидке й виснажливе 

використання невідновлюваних видів природних ресурсів (перш за все, 

корисних копалин) і надексплуатація відновлюваних (таких як ґрунти, 

ліси тощо) із швидкістю, яка перевищує можливості їх відтворення та 

відбудови. При цьому завдається значний економічний збиток, що є 

вартісною оцінкою деградації природних ресурсів і забруднення 

навколишнього середовища в результаті людської діяльності.  

Таким чином, пріоритетними напрямами майбутнього розвитку 

системи екологічної безпеки в нових інтеграційних умовах стане 
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активізація співпраці всіх країн світу щодо збереження навколишнього 

середовища та системна екологізація світового економічного простору на 

засадах стійкого розвитку [74, с. 9–14]. 

Тим часом споживання природних ресурсів не супроводжується їх 

відчутним відновленням. Наприклад, у 2013 р. за вісім місяців (з початку 

року до серпня) людство спожило весь середньорічний запас води, риби та 

деревини. У зв’язку з цим «екологічний борг» людства уже становить 

півтори планети ресурсів, і до 2050 р. людям для підтримки їх потреб 

будуть необхідні «дві планети» щорічно.  

Відомо, що споживання енергії також збільшується швидше, ніж 

зростання населення в останні десятиліття, і ця тенденція, як очікується, 

збільшиться в найближчі роки.  

Проблеми екологічної безпеки набули в Україні надзвичайної 

гостроти. Для вирішення цих проблем стає необхідною розробка наукових 

засад екологічної безпеки України та державно-управлінських механізмів 

її реалізації. 

Вирішення проблем екологічної безпеки вимагає координації 

екологічної політики в глобальному масштабі, а отже, створення 

наднаціональних регуляторних органів. У свою чергу, проведення 

глобальної екологічної політики є неможливим без подолання соціальних 

та національних нерівностей і вирішення геополітичних проблем. 

Очевидно, що це може бути реалізовано лише в невизначеному далекому 

історичному аспекті.  

На сьогодні визначено такі концептуальні напрями збалансованого 

природокористування: 

– перехід від принципів кількісного економічного зростання до 

принципів збалансованого соціально-економічного розвитку з 

урахуванням екологічних обмежень; 

– забезпечення високої якості та безпеки життя населення, що 

визначається економічною стабільністю та соціальною безпекою людей; 
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– збереження стійкості біосфери як основи існування людини та 

суспільства шляхом впровадження принципів збалансованого 

природокористування, збереження біологічного та ландшафтного 

біорізноманіття; 

– формування повністю освіченої особи з активною життєвою 

позицією, яка свідомо дотримується принципів самообмеження у 

використанні природних ресурсів [40, с. 40]. 

Останнім часом еколого-правова література також підтвердила 

думку, що кодифікація екологічного законодавства передбачає розробку та 

ухвалення єдиного й кодифікованого акту у формі Екологічного кодексу 

України [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 5–6; 190]. Деякі дослідники 

також наполягають на необхідності ухвалення Кодексу екологічного права, 

який повинен завершити процес кодифікації у сфері регулювання 

екологічних зв’язків з громадськістю [43, с. 18; 67; 192]. 

Отже, кодифікація не є самоціллю в межах розробки та ухвалення 

кодифікованого акта, який завершує процес кодифікації відповідного 

блоку законодавства, а також відповідну законодавчу процедуру 

приведення відповідних соціальних відносин у відповідність до вимог 

правового регулювання з метою забезпечення екологічного, економічного 

й соціально-політичного сталого розвитку суспільства, держави та права 

на рівні тенденцій правового регулювання, міжнародних імперативів і 

пріоритетів. 

Отже, до початку XX ст. безпека розглядалася виключно як 

збереження державного суверенітету та зміцнення зовнішніх кордонів, 

боротьбу з внутрішнім і зовнішнім ворогом, але до кінця XX ст. відбулися 

зміни, які призвели до розуміння безпеки як створення умов, які не 

загрожують життю особистості. Сьогодні розробка сучасної концепції 

вимагає комплексного підходу до вирішення проблем безпеки. 
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1.2. Екологічна безпека держави: категоріальний аналіз 

 

Україна в сучасних умовах потерпає від глобальної кризи в усіх 

сферах суспільного життя. Як зазначають українські дослідниці 

Р. Рудницька та О. Сидорчук, кризові явища посилились через втрату 

моралі бюрократичною верхівкою, деградацію гуманістичних цінностей, 

різноплановість цілей різних соціальних груп населення, тотальну бідність 

тощо. 

На сьогодні вже зрозуміло, що Україна, маючи потужний 

економічний та інтелектуальний потенціал, не змогла його реалізувати 

через недосконале управління. Низька ефективність управління 

пояснюється ще й недосконалістю, а часом і відсутністю механізмів 

державного управління. Механізми державного управління, як відомо, 

завжди мають чітко визначену мету [23]. 

Важливо визначиться с категоріальним апаратом цієї проблематики.  

У найширшому сенсі безпека визначається як стан захищеності. 

Саме поняття «безпека» походить від латинського слова «Securitas», яке 

перекладається як «без занепокоєння, страху». Тлумачний словник Oxford 

інтерпретує безпеку таким чином: 

«1) свобода або захист від небезпеки або занепокоєння; 

2) заходи, що вживаються з метою забезпечення безпеки країни, 

людей, цінності» . 

Під час аналізу значення терміна «безпека» дослідники роблять 

висновок, що поінформованість громадськості, про це поняття 

визначається не лише «загрозою» для  держави, але і з почуттям і 

переживанням людей [91, с. 151]. 

Екологічна безпека – це складова національної безпеки, тому 

починати категоріальний аналіз поняття «екологічна безпека» слід із більш 

широкої категорії – «національна безпека».  

Закон України «Про основи національної безпеки» серед пріоритетів 
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національних інтересів окреслює такі екологічні аспекти, як використання 

надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології та 

навколишнього природного середовища . Національна безпека України 

відповідно до цього закону забезпечується шляхом проведення виваженої 

державної політики, серед іншого в екологічній сфері. Серед пріоритетів 

національних інтересів України цим законом визначено забезпечення 

екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і 

суспільства, збереження навколишнього природного середовища та 

раціональне використання природних ресурсів. 

Таким чином, національна безпека – це захист життєво важливих 

інтересів людини та громадянина, суспільства та держави, в яких 

забезпечується сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 

попередження й нейтралізація реальних і потенційних загроз національним 

інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 

прикордонної діяльності й оборони, міграційної політики, охорони 

здоров’я, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, 

культурного розвитку населення, забезпечуються свобода слова та 

інформаційної безпеки, соціальна політика та пенсії, житлово-комунальне 

господарство й ринок фінансових послуг, захист прав власності, фондові 

ринки та обіг цінних паперів, фіскальна та митна політика, торгівля та 

підприємництво, ринок банківських послуг, інвестиційна політика, 

аудиторська діяльність, монетарна та монетарна політика, інформаційна 

безпека, ліцензування, промисловість і сільське господарство, транспорт і 

комунікації, інформаційні технології, енерго- та енергозбереження на 

функціонування природних монополій використання мінеральних 

ресурсів, земельних та водних ресурсів, мінеральних ресурсів, охорони 

навколишнього середовища та охорони навколишнього середовища та 

інших галузей державного управління у разі негативних тенденцій 

створення реальних або потенційних загроз національним інтересам [21].  

Термін «національна безпека» є відносно новим у сфері міжнародних 



 22 

відносин і почав широко використовуватися тільки після закінчення 

Другої світової війни. Війна розділила головних переможців на воєнні й 

ідеологічні табори, кожний – з великим і постійно зростаючим арсеналом 

зброї, що могло спричинити широкомасштабні руйнування й навіть 

призвести до взаємознищення.  Безпека за цих умов мала значення 

воєнної безпеки, а захист територіальної цілісності та політичної 

стабільності вбачався як фундаментальний і незмінний чинник у системі 

міжнародних відносин. Зовнішня й воєнна політика держав-членів НАТО 

та союзників по Варшавському договору стосовно одне одного та третьої 

сторони відображала біполярну атмосферу на міжнародній арені, на якій 

два альянси проводили ідеологічні, політичні й економічні баталії. 

Результатом було посилення мілітаризації зовнішньої політики, де обидві 

основні сторони посилювали свою військову присутність у всьому світі.  

Таким чином, підсумовуючи деякі напрацювання сучасних 

науковців, можна стверджувати, що за весь повоєнний період проблема 

національної безпеки зводилася до такого: 

 захисту своїх територій від зовнішніх посягань; 

 оборони від впливу ідеологічних противників; 

 розширення союзів і структур іноземної допомоги, яка 

ґрунтувалася на балансі «Схід-Захід»; 

 використання зброї, військових з’єднань, глобальної воєнної 

присутності та таємних операцій як інструменту зовнішньої політики;  

 дипломатичних зусиль щодо обмеження гонки озброєнь [102; 103; 

104]. 

Державна екологічна політика – це діяльність державних органів, 

спрямована на забезпечення конституційного права кожного на безпечне 

для життя та здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням 

цього права шкоди. Екологічну політику також можуть мати окремі 

підприємства чи організації. 

Екологічна політика на національному рівні формується 
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Міністерством екології та природних ресурсів. Ще донедавна Міністерство 

екології та  природних ресурсів України (далі – Мінприроди) одночасно 

розробляло екологічну політику та впроваджувало її. Наразі у межах 

реформи державного управління планується зосередити зусилля 

Міністерства саме на експертній, аналітичній роботі, яка полягатиме у 

розробці політичних рішень у природоохоронній діяльності, а їх 

безпосереднє виконання покладатиметься на різні державні агенції, 

служби або місцеву владу [15]. 

Державна екологічна політика завжди була спрямована насамперед 

на збереження безпечного для існування живої й неживої природи 

навколишнього середовища, а також на захист життя та здоров’я населення 

від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього 

природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства й 

природи, охорону, раціональне використання та відтворення природних 

ресурсів [26]. 

В. Сахаєв та В. Шевчук розуміють під екологічною політикою 

«розробку пріоритетів на перспективу з урахуванням здоров’я населення і 

збільшення тривалості життя, відтворення рослинного і тваринного світу, 

збереження екологічного, генетичного і матеріального базису, природної, 

історичної спадщини і культури» [24.]. 

Одним із напрямів державної політики є забезпечення екологічної 

безпеки. Екологічна безпека є таким станом навколишнього природного 

середовища, за якого забезпечується попередження погіршення 

екологічної обстановки та виникнення загрози для здоров’я людей, що 

гарантується здійсненням широкого комплексу взаємопов’язаних 

екологічних, політичних, економічних, технічних, організаційних, 

державно-правових та інших заходів.  

Як уже згадувалося вище, трансформація парадигми безпеки 

відбувалася за такими основними напрямами: 

– у напрямі набуття більш широкого та холістичного значення; якщо 
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в недалекому минулому аналітики з питань безпеки обмежувалися 

відносно вузьким колом проблем, здебільшого військово-силовим 

балансом між різними державами та блоками, а також здатністю цих 

утворень захистити свій суверенітет, то зараз серед головних джерел 

нестабільності та загроз миру й безпеці в економічній, соціальній, 

гуманітарній та екологічній сферах дедалі частіше розглядаються 

проблеми невоєнного характеру, а гуманітарні й етичні питання, які 

раніше відігравали досить обмежену роль у світовій дискусії про безпеку, 

зараз посідають у ній центральне місце; інакше кажучи, поняття  безпеки за 

останні роки суттєво розширилося й набуло більш гуманістичного, 

спрямованого на інтереси людини характеру, а в новій парадигмі безпеки 

людини на перший план виходять такі два основних аспекти, як захист від 

«хронічних», тобто традиційних загроз (наприклад, голод, епідемії та 

репресії) та захист від різноманітних раптових і небезпечних катаклізмів;  

– по-друге, останніми роками уже не лише науковці, а і політики з 

громадськими діячами почали масово визнавати нерозривність зв’язку між 

безпекою держави та добробутом її громадян і те, що на перший погляд 

могутні з військово-стратегічної точки зору держави не обов’язково є 

міцними та стабільними; інакше кажучи, стався зсув в уявленнях про ці 

реалії; 

– по-третє, сучасна еволюція поняття безпеки виражається в 

посиленні акценту на міжнародному співробітництві, на відміну від більш 

традиційного спирання на суперництво та конфлікти. Уже визнано, що 

основні фактори, які загрожують міжнародній, державній та особистій 

безпеці, за своїм походженням є транснаціональними й не можуть бути 

ефективно ліквідовані за допомогою односторонніх дій. 

Категорія «безпека», як уже згадувалося, має тривалу історію 

розвитку. Над її природою розмірковував ще Цицерон стверджуючи, що 

«перш за все, кожному виду живих істот природа дарувала прагнення 

захищатися, захищати своє життя (...) уникати всього того, що здається 
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шкідливим, і купувати, й добувати собі все необхідне для життя».  Деякі 

думки щодо цього Б. Спінози Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, 

Ш. Монтеск’є та інших мислителів XVII–XVIII ст. уже цитувалися в 

іншому підрозділі, як і те, що, з точки зору сучасних дослідників, 

«філософи XV–XVII ст., розглядаючи безпеку як виключно державну 

діяльність, не змогли глибоко проникнути в соціальну природу цього 

феномену» [101, с. 51–55].  

Також варто нагадати, що до початку XX ст. безпеку розглядали або 

як збереження державного суверенітету та зміцнення зовнішніх кордонів, 

або як придушення внутрішніх ворогів. До кінця XX ст. відбулися зміни, 

що призвели до розуміння безпеки як створення умов, що не загрожують 

життю особистості. Сьогодні розробка сучасної концепції вимагає 

комплексного підходу до вирішення проблем безпеки. 

Сутність екологічної безпеки в національній і зарубіжній літературі 

розглядається неоднаково. У науковій літературі існують різні підходи до 

її визначення. 

Так, на думку А. Гетьмана та М. Шульги, її сутність полягає в 

захисті людини та навколишнього природного середовища від шкідливого 

впливу; в умовах збереження здоров’я людей і забезпеченні сталого 

соціально-економічного розвитку; балансі розвитку екосистем; діяльності 

по захисту життєво важливих екологічних інтересів; у тому, що вона є 

складовою частиною міжнародної екологічної безпеки, тощо [76]. 

На наш погляд  , екологічна безпека – це сукупність дій, станів і 

процесів, які прямо чи побічно не призводять до суттєвих збитків (або 

загроз заподіяння таких збитків), що завдаються природному середовищу, 

окремим людям і людству в цілому  

Поширеним у науковій літературі є підхід, за якого дефініція безпеки 

зводиться до стану захищеності життєво необхідних інтересів особи, 

суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Так, у Законі 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
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екологічна безпека визначається як «такий стан навколишнього 

середовища, що забезпечує запобігання погіршення» [21].  

У низці наукових робіт екологічна безпека трактується в широкому 

плані й набуває соціально-економічного змісту. Так, К. Гофман розглядає 

екологічну безпеку як «ступінь адекватності екологічних умов завданням 

збереження здоров’я населення та забезпечення тривалого стійкого 

соціально-економічного розвитку» [48].  

Таке широке тлумачення суті екологічної безпеки робить наголос на 

збереженні здоров’я населення та тривалому стійкому соціально-

економічному розвитку, але в ньому не акцентується увага на відтворенні 

та збереженні природних факторів (довкілля). Природа здатна 

перетворюватися на активну й небезпечну силу, руйнуючи людину та 

суспільство зсередини. Вона – специфічний агент екополітики й, отже, 

також вимагає толерантного ставлення до неї.  

Доволі часто екологічну безпеку ототожнюють із поняттям 

захищеності, тобто зі станом, за якого унеможливлюється виникнення 

потенційних небезпек відповідного об’єкта чи принаймні значно 

знижуються їх негативні наслідки. До того ж стан захищеності досягається 

за умови вжиття відповідних активних і результативних заходів. У такому 

разі парадигма безпеки (захищеності) передбачає протидію небезпекам, 

тобто своєчасну їх ідентифікацію та вжиття комплексу заходів із 

запобігання екодеструктивним проявам цієї небезпеки [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

У літературних джерелах існують різні підходи до визначення 

категорії екологічної безпеки. Насамперед виділяють такі три основні 

підходи: антропоцентричний, ресурсно-антропоцентричний та антропо-

біоцентричний. 

Із позицій антропоцентричного підходу екологічну безпеку 

розглядають як стан захищеності виключно людини та суспільства. 

У ресурсно-антропоцентричному підході об’єктами забезпечення 
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екологічної безпеки є водночас людина та природні ресурси. Це дає 

підстави вважати, що метою забезпечення екологічної безпеки є адекватне 

середовище проживання людини й забезпечення потреби в природних 

ресурсах [30, с. 100]. 

В антропо-біоцентричному підході об’єктами гарантування 

екологічної безпеки виступають людина та біоресурси.  

Існує також комплексний підхід до визначення екологічної безпеки, 

в якому враховуються всі три попередні підходи. Відповідно до такого 

підходу реципієнтами є екосистеми, людина та природні ресурси, що 

дозволяє акцентувати увагу на забезпеченні збалансованого розвитку 

складових екологічної безпеки. 

Автори монографії «Екологічна і природно-техногенна безпека 

України в регіональному вимірі» пропонують таке визначання цього 

поняття «екологічна безпека – це здатність системи «довкілля – соціум – 

економіка» зберігати рівновагу і збалансованість на основі динамічного 

відновлення і самовдосконалення, протистояти зовнішнім і внутрішнім 

загрозам і викликам та забезпечувати прийнятні рівні ризику 

життєдіяльності населення і стійкості соціально-економічного розвитку, а 

також відтворення природного і соціально-економічного потенціалу. 

Екологічна безпека розуміється як якісна характеристика системи, за якої 

відсутня загроза заподіяння збитку природному середовищу і здоров’ю 

населення, нормальному розвитку соціально-економічних процесів, як 

прийнятний соціально-економічний рівень захищеності життєво важливих 

інтересів особистості, суспільства, держави, світової спільноти від загроз і 

негативних змін (деградації) навколишнього середовища антропогенного і 

стихійного характеру» [74]. 

Головіними критеріями екологічної безпеки в сучасному світі 

визначено такі:  

а) для населення: гранично визначені концентрації та рівні 

небезпечних речовин та впливів; гранично допустимі викиди та скиди;  
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б) для навколишнього середовища (визначено лише для окремих 

природних середовищ: для водних ресурсів, для атмосфери).  

Граничні межі використання природного середовища для 

господарських потреб не визначено, але методом їх регулювання є 

встановлення плати й певних обмежень під час видобутку та користування 

окремими видами природних ресурсів (зокрема землею). Зважаючи на те, 

що екологічна безпека не може бути забезпечена лише однією або 

декількома країнами у світі, це є проблемою всіх сучасних держав [62]. 

Однак в умовах сучасних реалій поряд з екологічною безпекою 

можуть виникати і екологічні небезпеки, загрози та ризики. 

Особливе місце в системі відносин екологічної безпеки посідає 

екологічний ризик. Як указав В. Андрейцев [7], розвиток екологічних 

правовідносин характеризується значним поглибленням та розширенням 

правових зв’язків суб’єктів, у процесі яких реалізуються різні види 

екологічно небезпечної діяльності, що відзначаються підвищеним 

екологічним ризиком.  

Т. Шоха підкреслювала, що екологічний ризик виступає 

системоутворюючим фактором для правовідносин екологічного 

страхування та є важливим елементом економіко-правового механізму 

охорони навколишнього природного середовища й забезпечення 

екологічної безпеки [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Поняття «ризик» як імовірність шкоди характеризується конкретною 

одиницею вимірювання, найчастіше економічною. Тому, на думку низки 

дослідників, безпеку (небезпеку) слід розглядати як властивість об’єкта, а 

ризик – як показник цієї властивості [17].  

Таким чином, тут видається доречним ще раз акцентувати на тому, 

що ризик – це ймовірнісна величина, а її ймовірність визначається 

переважно статистичними методами. Для принципово нових технологій і 

нових речовин рівень ризику може бути встановлений тільки теоретично, 

що, як правило, передбачає більшу невизначеність. Так само для об’єктів 
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глобальної екологічної небезпеки проблему забезпечення екологічної 

безпеки не можна адекватно зводити тільки до зниження можливості 

екологічного ризику, оскільки можуть відбуватись такі процеси складних 

систем (мається на увазі сучасне промислове виробництво), щодо яких ще 

не досягнуто необхідної точності опису.  

Крім цього, безумовно, необхідно враховувати людський фактор 

(доказом, крім наведених вище прикладів аварій на атомних і 

гідроелектростанціях, є аварія на «Фукусимі», дві значні аварії на заводі в 

Токаймуре в Японії у 1997 р. і 1999 р.) і високу ймовірність ядерного 

тероризму (на що в національному законодавстві робиться  акцент у наказі 

№ 34 Державної адміністрації ядерного регулювання). Під час оцінювання 

загроз екологічного характеру доцільно користуватися більш інтегральною 

класифікацією, а акцент під час розробки нормативно-правових актів слід 

робити пропорційно рівневі екологічної небезпеки виробництв, діяльність 

яких вони повинні регулювати [17]. 

Протилежним безпеці станом є стан небезпеки. Поняття «небезпека» 

використовується для характеристики здатності завдавати шкоди процесу 

життєдіяльності. На думку С. Бєлова, «небезпека – це негативна 

властивість матерії, здатна завдати шкоди самій матерії: людям, 

природному середовищу, матеріальним цінностям [21, с. 37].  

Характер кожної екологічної небезпеки визначається у подвійний 

спосіб: через її загальну природу та конкретні умови прояву.  

На підставі аналізу різноманітних концепцій екологічної безпеки, ми 

можемо сформулювати уточнену дефініцію поняття «екологічна безпека» 

держави. Отже, екологічна безпека – це здатність управлінської системи 

зберігати рівновагу та збалансованість взаємовідносин по лінії «довкілля – 

соціум – економіка – управління», вміння протистояти зовнішнім і 

внутрішнім загрозам та викликам і забезпечувати прийнятні рівні ризику 

життєдіяльності населення та стійкості соціально-економічного розвитку, а 

також відтворення природного й соціально-економічного потенціалу. 
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1.3. Державне управління процесами екологічної безпеки в Україні 

 

На жаль, в Україні державне управління процесами екологічної 

безпеки не досягло бажаного рівня пріоритетності, що обумовлюється 

наявною правовою базою та застарілими підходами у теорії та практиці 

державного управління, зокрема в діяльності центральних і місцевих 

органів державної влади. Саме це спонукає почати розглянути екологічну 

безпеку та процеси її забезпечення як відносно самостійний напрям 

досліджень у науці державного управління та в практиці його здійснення.  

Зазвичай дослідники під час наукового розгляду проблем безпеки 

зосереджують увагу на вивченні якогось певного виду небезпек, що 

виникають або можуть виникати внаслідок людської активності. Однак в 

оцінювання можливостей досягнення стану безпеки майже всі вони 

одностайно пов’язують їх із діями держави, зокрема її органів 

управління [115].  

Підходи науковців-теоретиків і практиків до визначення сутності 

екологічної безпеки наразі є вкрай різноманітними, до єдності в її 

розумінні ще далеко. Із нашої точку зору, найбільш слушним поки  що є 

уявлення про екологічну безпеку як про органічну складову національної 

безпеки. Так само логічно погодитись із тим, що національна безпека є 

системою оптимізації взаємовідносин між усвідомленими загрозами й 

тими ресурсами, які суспільство використовує для протидії цим загрозам. 

Отже, національна безпека, з одного боку, виступає динамічним засобом 

досягнення й підтримання балансу між реальними та потенційними 

загрозами, а з іншого – здатністю суб’єкта їм протидіяти. 

Її функціонування реалізується через систему різноманітних 

відносин між особою та суспільством (або між громадянином і державою), 

між суспільством і державою чи між різними державами. Тому 

національну безпеку можна розглядати як стан внутрішніх і міждержавних 
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відносин, що визначають ефективність системи державних, правових і 

суспільних гарантій прав і свобод людини та громадянина, базових 

цінностей та інтересів суспільства й суверенної держави та їх надійний  

захист від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Об’єктами національної безпеки є такі: 

 суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, 

інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне й навколишнє 

природне середовище та природні ресурси; 

 людина та громадянин – їхні конституційні права й свободи; 

 держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна 

цілісність і недоторканність. 

Суб’єктами забезпечення національної безпеки є такі: 

 Верховна Рада України; 

 Президент України; 

 Кабінет Міністрів України; 

 міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

 Рада національної безпеки і оборони України;  

 Національний банк України; 

 прокуратура України; 

 суди загальної юрисдикції; 

 Збройні Сили України, Служба безпеки України, Державна 

прикордонна служба України та інші військові формування, утворені 

відповідно до законів України; 

 місцеві державні адміністрації й органи місцевого самоврядування;  

 громадяни України, об’єднання громадян. 

Основними принципами забезпечення національної безпеки є такі: 

 пріоритет прав і свобод людини та громадянина; 

 верховенство права; 

 пріоритет у вирішенні конфліктів договірних (мирних) засобів;  
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 своєчасність та адекватність заходів захисту національних 

інтересів реальним і потенційним загрозам;  

 чітке розмежування повноважень органів влади;  

 демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією 

держави та іншими воєнізованими структурами; 

 взаємодія органів державної влади у забезпеченні національної 

безпеки; 

 використання міждержавних систем і механізмів міжнародної 

колективної безпеки в інтересах України. 

За суспільними сферами функціонування найчастіше виділяють такі 

головні види національної безпеки: політичну, економічну, державну, 

соціальну, інформаційну, науково-технологічну, екологічну, гуманітарну й 

воєнну [7]. 

Отже, у підсумку екологічна безпека реалізується як частина 

національної безпеки, зосереджена в екологічній сфері й обумовлюється 

протидією держави всім актуальним зовнішнім і внутрішнім загрозам.  

У політиці національної безпеки в межах її екологічної складової 

виділяють такі пріоритети: досягнення на підґрунті застосування 

економічних механізмів ощадливого споживання природних ресурсів 

збалансованої системи природокористування; зменшення шкідливих 

викидів, застосування ресурсо- й енергозберігаючих технологій як більш 

екологічно безпечних, ефективне функціонування єдиної державної 

системи цивільного захисту, запобігання техногенних катастроф та 

ліквідація їх наслідків, підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки, 

реформування основних фондів житлово-комунального господарства з їх 

модернізацією як підґрунтя  для створення більш безпечного середовища 

життєдіяльності [26]. 

Особливої уваги заслуговують розробка та впровадження комплексу 

економічних механізмів збалансованого природокористування, який 

являтиме собою сукупність взаємопов’язаних економічних методів та 
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інструментів управління, спрямованих на пошук, використання й розподіл 

економічних (зокрема фінансових) ресурсів задля досягнення екологічно 

збалансованого розвитку економіки та суспільства, раціонального 

використання природних ресурсів і їх збереження, а також комплексної 

реалізації системи заходів з охорони навколишнього природного 

середовища [11]. 

Державне регулювання економічних механізмів збалансованого 

природокористування повинно містити елементи, вказані у табл. 1.1.  

Також під час розробки та впровадження політико-управлінських та 

економічних механізмів збалансованого природокористування особливу 

увагу необхідно приділяти комплексному оцінюванню української та 

європейської систем управління й політики природокористування. 

Головну роль тут відграє інституційна модернізація державної 

системи екологічного управління на принципах сталого розвитку, зокрема 

щодо гармонізації енергетичної політики й екологічної безпеки та 

розвитку екологічного партнерства в ухваленні та реалізації стратегічних 

рішень, а також гармонізації законодавства України із законодавством 

Європейського Союзу, на основі якого необхідно формувати й 

використовувати економічні механізми природокористування та 

природовідтворення [46; 47]. 

 

Таблиця 1.1 

Основні елементи державно-управлінських та економічних механізмів 

збалансованого природокористування 

Складова Зміст складової політико-управлінських 

механізмів збалансованого природокористування 

1 2 

екологічні платежі 

та оподаткування 

система платежів за природокористування, до 

якої відносять платежі за використання природних 

ресурсів, забруднення довкілля і розміщення 
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відходів  

Продовження табл. 1.1 

1 2 

фінансування та 

кредитування 

створення природоохоронних (екологічних) 

фондів, які мають незалежні від державного 

бюджету джерела фінансування на покриття 

природоохоронних потреб і призначаються для 

підсилення 

система фінансово-

правового 

стимулювання 

природоохоронної 

діяльності  

до неї належать податки та податкові пільги; 

коригування платежів, надання пільгових кредитів 

і субсидій, а також установлення заохочувальних 

цін і надбавок на екологічну продукцію 

економічні важелі 

регулювання 

ресурсовикористання  

формування та розподіл рентного доходу, тісно 

пов’язаного з екологічним оподаткуванням 

екологічне 

страхування 

механізм забезпечення екологічної безпеки 

держави, який є ефективним напрямком вирішення 

екологічних проблем і потужним фінансовим 

механізмом, що регулює проблемні питання 

охорони навколишнього середовища 

фінансові санкції штрафи за невиконання екологічного 

законодавства 

 

Сьогодні в умовах євроінтеграційних процесів змінюються функції 

держави. Тому існує необхідність розробити методологію управління на 

основі принципів збалансованого природокористування.  

Провідними напрямками державного регулювання економічних 

механізмів збалансованого природокористування сьогодні є екологічне 
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підприємництво, страхування екологічної відповідальності та екологічних 

ризиків, екологічний аудит, реформування ліцензійно-дозвільної та 

податкової системи, екологізація виробничої діяльності тощо. При цьому 

вказані напрямки діяльності повинні ґрунтуватися на стабільній системі 

законодавства й нормативів. Усе це є ефективним засобом подолання 

екологічної кризи та реформування всієї системи природокористування та 

природовідтворення [125].  

Для диференціювання екологічної безпеки використовують критерії 

масштабності, суб’єктно-об’єктні характеристики, а також оцінюють рівні 

розвитку використовуваних технологій (включно з інформаційними 

технологіями та біотехнологіями) [69]. 

Отже, екологічна безпека є органічною складовою безпеки 

національної, коли усталена в певній державі система організаційних, 

нормативно-правових, соціальних, економічних, науково-технічних та 

інших засобів забезпечує управління процесами екологічно безпечної 

діяльності, відповідний режим використання природних ресурсів та 

підтримання у безпечному для життя й здоров’я людей стані 

навколишнього природного середовища, а також запобігання у різні 

способи погіршанню екологічної ситуації й виникнення небезпек для 

екосистем і населення. 

Екологічної безпека оцінюється шляхом усебічного аналізу різних 

характеристик навколишнього середовища. Найчастіше увага звертається 

власне на стан навколишнього середовища або на чинників, які можуть 

викликати його погіршення. На жаль, на сьогодні окремо ще не 

досліджуються чинники, що виникають через неефективність 

функціонування органів державного управління. Можливості впливати на 

ситуацію обмежують насамперед несприятливі макроекономічні умови у 

господарському комплексі країни, зокрема фінансова слабкість 

державного сектора економіки, через що стає неможливо адекватно 

реалізовувати природоохоронні стратегії та добиватись неухильного 
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дотримання екологічного законодавства й використовувати потенціал 

приватного сектору економіки у ролі екологічного інвестора. 

Підхід до стану екологічної безпеки має бути комплексним. 

Вирішити в нашій державі проблеми її забезпечення можна лише за умов 

уточнення потенціалу системи державного управління, а також досягнення 

в екологічній політиці державі обґрунтованості та цілеспрямованості, 

також потрібне успішне функціонування задіяних у процесі досягнення та 

підтримання екобезпечного стану механізмів. 

Насамперед для функціонування системи державного екологічного 

управління є необхідним формування науково обґрунтованої та соціально 

зваженої, адекватної екологічної політики. Вона є конкретною 

організаційною роботою органів державної влади із чітким визначенням 

цілей і цілепокладанням, спрямованим на виконання вимог екологічного 

законодавства з одночасною орієнтацією на захист права громадян на 

екологічно безпечні умови життя та розвитку [21].  

Попри різноманіття підходів різних науковців до визначення поняття 

«екологічне управління (в державі)», його одностайно визнають 

найширшим із ряду суміжних понять, оскільки воно охоплює такі поняття, 

як «природоохоронне управління», «управління природокористуванням», 

«управління екологічною безпекою» тощо. При цьому стосовно державних 

об’єктів, тобто об’єктів, підпорядкованих суб’єктові, таке управління 

здійснюється як державне управління, а щодо недержавних, тобто не 

підпорядкованих йому об’єктів, –власне як державне регулювання. Це є 

умовою збігу можливостей органів державного управління та специфіки 

об’єктів управління, що для максимально ефективного використання 

потенціалу системи державного управління певною мірою нехтує 

обмеженнями штибу форм власності, ступеню відповідальності, 

суспільного статусу тощо.  

На ефективність роботи управлінської системи в екологічній сфері 

також істотно впливає ступінь спрацьованості різних управлінських 
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механізмів. Останні відрізняються за деякими сутнісними ознаками, що на 

рівні інструментарію дозволяє впливати на перебіг процесів, які 

відбуваються в екологічній сфері. Серед них розрізняють правовий, 

організаційний контрольно-нормативний, економічний та інші механізми, 

але виокремлення цих різновидів є досить умовним, оскільки у «чистому» 

вигляді вони функціонувати не можуть.  Так, для реалізації правового боку 

організаційної діяльності повинні існувати відповідні економічні 

можливості та контрольні механізми. Останні до того ж впливають на 

поточні й підсумкові заходи із забезпечення екологічно безпечних умов 

для людей і суспільства [69]. 

У цілому в Україні склалася система управління екологічною 

безпекою з декількох рівнів та охоплює державне, корпоративне, місцеве і 

громадське екологічне управління. Варто ознайомитися із системою 

державного управління детальніше, оскільки у більшості країн світу 

природоохоронна діяльність належить до компетенції державного 

регулювання. У галузі охорони довкілля держава може використовувати 

різні методи прямого й опосередкованого впливу, зокрема податкову, 

інвестиційну, кредитну та грошову політику; вона формує відповідне 

законодавче поле та здійснює контроль за реалізацією всіх напрямів 

екологічної політики. 

Державне регулювання та його системна організація передбачаються 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». 

За ним усі органи управління екобезпекою можна поділити на органи 

загальної та спеціальної компетенції. У галузі охорони навколишнього 

природного середовища відповідно до законодавства України державне 

управління реалізують Кабінет Міністрів України, ради  різних рівні, їх 

виконавчі та розпорядчі органи, спеціально уповноважені державні органи 

з охорони навколишнього природного середовища й використання 

природних ресурсів, а також інші державні органи. 

Метою державного управління в цій галузі є реалізація положень 
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законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, 

вжиття ефективних і комплексних заходів з охорони навколишнього 

природного середовища, раціональне використання природних ресурсів і 

досягнення узгодженості дій у галузі охорони навколишнього природного 

середовища державних та громадських органів [16]. 

До компетенції Верховної Ради України у галузі охорони 

навколишнього природного середовища (щодо регулювання відповідних 

відносин) відповідно до Конституції України належать:  

 визначення провідних напрямів державної політики у згаданій 

галузі;  

 затвердження загальнодержавних екологічних програм;  

 визначення правових засад регулювання відносин у цій галузі, 

серед іншого щодо ухвалення рішень про обмеження, тимчасове 

призупинення або  повне припинення діяльності підприємств та об’єктів за 

порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища;  

 визначення повноважень місцевих рад та органів управління у 

галузі охорони навколишнього природного середовища, порядку їх 

організації та діяльності, а також порядку використання природних 

ресурсів і в цілому забезпечення екологічної безпеки; 

  установлення правового режиму зон надзвичайної екологічної 

ситуації й оголошення таких зон на території країни, визначення статусу 

потерпілих громадян  

Кабінет Міністрів України за цим законом у галузі охорони 

навколишнього природного середовища: 

– реалізує екологічну політику, забезпечує розробку державних 

цільових, міждержавних, регіональних та інших масштабних екологічних 

програм;  

– координує діяльність з охорони навколишнього природного 

середовища міністерств, відомств, інших установ та організацій України;  
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– установлює порядок утворення у складі Державного бюджету 

України й використання фонду охорони навколишнього природного 

середовища; затверджує перелік природоохоронних заходів;  

– установлює порядок розробки й затвердження екологічних 

нормативів, лімітів використання природних ресурсів і скидів 

забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, а також 

розміщення відходів;  

– установлює порядок визначення збору за користування 

природними ресурсами та його граничних розмірів, відшкодування за 

забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів 

та інші різновиди шкідливого впливу на нього;  

– ухвалює рішення про організацію територій та об’єктів природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення, про тимчасове 

призупинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно 

від форм власності та підпорядкування в разі порушення ними 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища;  

– керує зовнішніми зв’язками України в галузі охорони 

навколишнього природного середовища  

Місцеві ради за цим законом: 

– забезпечують реалізацію державної екологічної політики, дають 

або не дають у визначеному законом порядку згоду на розміщення на їх 

території підприємств, установ та організацій;  

– затверджують проекти планування та забудови населених пунктів з 

урахуванням екологічних вимог, їх генеральні плани, схеми промислових 

вузлів тощо;  

– затверджують місцеві екологічні програми;  

–у разі необхідності організовують проведення екологічної 

експертизи;  

– інформують населення про стан навколишнього природного 

середовища та забезпечують функціонування місцевих екологічних 
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автоматизованих інформаційно-аналітичних систем;  

– організовують роботу з ліквідації екологічних наслідків аварій чи 

стихійних лих, залучають до неї підприємства, установи й організації 

незалежно від їх підпорядкування й форм власності та громадян;  

– ухвалюють рішення про організацію територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду місцевого значення й інших територій, які 

потрбують особливої охорони;  

– контролюють додержання законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища й виконують низку інших 

функцій.  

Отже, дослідження зовнішніх факторів (досвід провідних країн світу 

в організації державного управління у сфері цивільного захисту та стан 

природно-техногенної безпеки України) свідчить про те, що у провідних 

країнах світу створено достатньо досконалі системи цивільного захисту, 

здатні досить ефективно забезпечувати життєдіяльність суспільства, 

об’єктів економіки та інфраструктури.  

 

Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі розглянуто концептуальні засади екологічної 

безпеки держави, проаналізовано головні концепції екологічної політики, 

охарактеризовано на основі системного й концептуально-порівняльного 

підходів стан та особливості механізмів державного управління 

екологічною безпекою, а також розкрито змістовні характеристики 

методології та системи державного управління екологічною політикою 

України.  

Зроблено висновок, що реалізація державної політики у сфері 

забезпечення екологічної безпеки має перш за все визначати пріоритети 

цілей і стратегії їх досягнення державною владою.  

Екологічна безпека є важливою складовою національної безпеки, яка 
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забезпечує загальну захищеність від реальних або потенційних загроз 

життєвим інтересам людини, суспільства, держави та довкілля.  

Наголошено, що головною передумовою ухвалення у системі 

забезпечення безпеки ефективних управлінських рішень є об’єктивне й 

своєчасне визначення у всіх сферах життєдіяльності суспільства 

найсуттєвіших загроз і ризиків. Це вимагає насамперед ґрунтовного 

аналізу й оцінювання процесів, які стосуються безпекової сфери.  

Доведено, що в сучасних умовах для розвитку держави потрібне 

розуміння теорій екологічного розвитку, які визначають методологічні 

підходи до здійснення природоохоронної діяльності, а також характер 

екологічної безпеки.  

Державну політику забезпечення екологічної та природно-

техногенної безпеки визначено як діяльність політичного керівництва 

держави задля постановки національних цілей і принципових завдань із 

забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки, а також зі 

створення форм, методів i способів досягнення таких цілей.  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ 

 

2.1. Методологія екологічної безпеки держави: глобальні виклики 

сучасності 

 

Сьогодні в усьому світі стає нагальним питання переходу до 

використання нових, інших підходів до екологічної безпеки, особливо тих 

із них, які мають справу з відновлюваною енергією й ураховують 

термодинамічну рівновагу на Землі. Це вимагає формування в людей 

нового мислення в умовах обмеження природних ресурсів, їх 

використання на основі поваги до природи, а не її завоювання. 

Особливої уваги за таких умов заслуговують підходи до управління 

державною безпекою в екологічній сфері. На практиці ж залежно від 

обставин застосовується велика кількість різноманітних підходів до 

управління.  

Розглянемо найпоширеніші з них, зокрема уже стисло описані вище. 

Системний підхід, як уже згадувалося, передбачає розгляд системи 

державної безпеки в екологічній сфері як сукупності окремих елементів, 

пов’язаних між собою. Взаємодію цих елементів спрямовано на 

досягнення конкретної мети. Суть цього підходу полягає в реалізації вимог 

загальної теорії систем, згідно з якою кожен об’єкт в процесі його 

дослідження повинен розглядатися як велика та складна система й 

водночас як елемент більш загальної системи [24]. Завдяки системному 

підходу стає можливим отримати повне уявлення про зміст управління 

державною безпекою в екологічній сфері.  

Функціональний підхід до управління характеризує державну безпеку 

в екологічній сфері як сукупність функцій, які треба виконати для 

досягнення поставленої мети. У разі застосування цього підходу аналіз 
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управління починається зі зворотного – з потреб, і вже після цього 

поетапно розглядаються ті функції державної безпеки в екологічній сфері, 

реалізація яких призведе до задоволення цих потреб.  

Таким чином, можна чітко виявити на різних етапах реалізації 

функцій управління державною безпекою в екологічній сфері які процеси є 

ефективними, та шляхом порівняння виключити ті процеси, які 

дублюються й є неефективними в процесі досягнення мети.  

З іншого боку, застосування функціонального підходу до управління 

підприємством має також і низку негативних особливостей, таких як 

відсутність урахування зв’язку між окремими частинами технологій 

підприємства, відсутність комплексної характеристики технологій 

виконання роботи, неможливість визначити відповідального за кінцевий 

результат тощо. 

Предметний підхід – підхід до управління, за якого передбачається 

вдосконалення існуючого об’єкту управління. Позитивний чинник полягає 

в тому, що в разі застосування цього підходу дії управлінців спрямовано 

на вдосконалення існуючих систем [107]. Але він має і негативний чинник 

– у разі впровадження цього методу виникає загроза «технічного» 

відставання процесу управління, що безумовно, чинить негативний вплив 

на ефективність управління. 

Ресурсний підхід має такі особливості. Сутність цього підходу 

полягає у тому, що ресурси розглядаються як фактори, які залучають для 

досягнення результату [111]. Такий підхід до управління розглядає 

державну безпеку в екологічній сфері як сукупність ресурсів (матеріальних 

і нематеріальних), які роблять можливим з боку керівництва розробку й 

упровадження стратегії функціонування та розвитку; дозволяє визначити 

фактори, що зумовлюють переваги, їх зміну залежно від впливу різних 

чинників.  

Ресурсний підхід має низку переваг, однією з яких є те, що він дає 

змогу простежити зв’язок між внутрішнім і зовнішнім середовищем, 
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ураховуючи при цьому сильні та слабкі сторони, а також можливості та 

загрози зовнішнього середовища.  

Процесний підхід відрізняється тим, що розглядає державної безпеку 

в екологічній сфері як мережі взаємодіючих процесів, що відбуваються 

всередині та реалізовують мету її існування [25].  

Цей підхід до управління має низку позитивних аспектів: управлінці 

відповідають за якість отриманих результатів і орієнтуються на кінцевий 

результат виконуваної роботи; шляхом аналізу процесу виконання 

поставленого завдання можна виявити недоліки та вжити заходів щодо їх 

ліквідації, що сприяє досягненню максимальної якості та дозволить 

ліквідувати втрати, зменшується час передання інформації від одного 

суб’єкта до іншого, що сприятиме об’єктивності та достовірності 

інформації, а також підвищуються оперативність та адаптивність . 

Ситуаційний підхід розглядає процес управління державною 

безпекою в екологічній сфері, спираючись на специфічні прийоми, які 

управлінець застосовує залежно від ситуації. Цей підхід має на меті 

орієнтування на застосування наукових аспектів управління до конкретних 

ситуацій та умов, а також указує на конкретні методи вирішення завдань та 

досягнення поставлених цілей.  

Під час застосування ситуаційного підходу до управління чітко 

ілюструється принцип адаптивності, який є підґрунтям формування 

елементів стратегічного управління. Зміст цих елементів полягає у тому, 

що всі системи є результатом впливу на державну безпеку в екологічній 

сфері змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі держави [99]. 

Факторний підхід розглядає державну безпеку в екологічній сфері як 

сукупність факторів, що надають можливість досягти поставлених цілей – 

матеріальних і трудових, які сприяють досягненню поставленої мети. У 

разі використання цього підходу проводяться аналіз та порівняння не 

тільки показнику величини ресурсу, що вже використовується, а й аспектів 

мінливого ринкового середовища, що впливають на визначення 
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можливостей застосування нових ресурсів. 

Виокремлення в контексті соціального управління з урахуванням 

специфіки суб’єктів та об’єктів процесів управління різних його 

різновидів, призводить до усвідомлення необхідності спеціального 

управління державними справами, серед яких особливе місце посідає 

екологічне управління.  

На сьогодні управління в галузі екології проявляється як 

урегулювання правовими нормами суспільних відносин, у яких 

реалізується діяльність державних органів, органів місцевого 

самоврядування та громадських об’єднань, спрямована на забезпечення 

ефективного використання природних ресурсів, охорони довкілля й 

екологічної безпеки уповноваженими особами (фізичними і юридичними) 

на засадах дотримання екологічного законодавства, попередження 

можливого погіршення екологічної ситуації та захисту прав громадян на 

екологічно безпечні умови життя [49]. Тому особливо актуально 

використовувати інноваційні підходи до управління державною безпекою 

в екологічній сфері.  

Саме до таких підходів можна віднести ресурсно-функціональний, 

комплексний, інтеграційний, динамічний, відтворювальний, нормативний, 

кількісний, адміністративний, поведінковий, програмно-цільовий тощо [58 

с. Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Ресурсно-функціональний підхід полягає в такому. На перший план у 

цьому разі виходить необхідність застосування такого підходу до 

управління державною безпекою в екологічній сфері й усіма процесами 

всередині, який спирається на всі наявні ресурси підприємства. Це 

можливо втілити, лише реалізовуючи усі функції управління й 

використовуючи всі наявні ресурси держави [50].  

Таким чином, сьогодні для управління державною безпекою в 

екологічній сфері доцільно використовувати ресурсно-функціональний 

підхід.  
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Комплексний підхід має такі особливості. В ухваленні управлінських 

рішень він ураховує найважливіші взаємопов’язані та взаємозалежні 

фактори зовнішнього й внутрішнього середовища – технологічні, 

економічні, демографічні, соціальні, політичні та ін. 

У межах комплексного підходу виділяють два більш вузькі та 

специфічних підходи: 

1) пошуковий – орієнтований на майбутнє, що визначає стан об’єкту 

управління в подальшому за умови збереження нинішніх тенденцій його 

розвитку; 

2) цільовий – планує майбутню цілеспрямовану зміну об’єкта 

управління з урахуванням різних можливих шляхів і термінів переходу 

відповідної підсистеми з наявного стану в бажане. 

Зазвичай на практиці доцільніше застосовувати саме комплексний 

пошуково-цільовий підхід до управління державною безпекою в 

екологічній сфері. 

Інтеграційний підхід до управління державною безпекою в 

екологічній сфері спрямовано як на вивчення, так і на посилення 

взаємозв’язків між: 

  окремими підсистемами й елементами досліджуваної системи; 

 рівнями управління за вертикаллю; 

  рівнями управління по горизонталі. 

Інтеграція за визначенням – це поглиблення співпраці суб’єктів, 

управління взаємодією та взаємозв’язками між компонентами системи 

управління. 

За динамічного підходу об’єкт управління розглядається в 

динамічному розвитку, причинно-наслідоквих зв’язках, у разі його 

використання здійснюються ретроспективний аналіз і перспективний 

аналіз (прогноз). 

Відтворювальний підхід зорієнтовано на постійне поновлення 

функцій, що реалізуються завдяки забезпеченню державної безпеки в 
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екологічній сфері  

Сутність нормативного підходу полягає у встановленні нормативів 

управління по всіх підсистемах менеджменту. Нормативи повинні 

встановлюватися щодо таких найважливіших елементів: 

 цільової підсистемі; 

 функціональної підсистеми; 

 підсистеми забезпечення. 

Суть кількісного підходу полягає в переході від якісних оцінок до 

кількісних завдяки застосуванню математичних статистичних методів, 

інженерних розрахунків, експертних оцінок, системи балів тощо.  

Мета адміністративного підходу – регламентування функцій прав та 

обов’язків, нормативів якості, витрат і тривалості існування елементів 

систем менеджменту в нормативних актах. 

Поведінковий підхід покликано допомогти працівнику усвідомити 

власні можливості. Головною його метою є підвищення ефективності 

управління державною безпекою в екологічній сфері за рахунок 

підвищення значимості людських ресурсів. Знання наук про поведінку 

завжди сприяє підвищенню ефективності роботи як окремого працівника, 

так і діяльності держави в цілому. 

Програмно-цільовий підхід ґрунтується на чіткому визначенні цілей і 

розробці програм з оптимального їх досягнення з урахуванням ресурсів, 

необхідних їх для реалізації.  

Важливим є й те, що діяльність у сфері екологічної безпеки 

ґрунтується на декількох парадигмах, кожна з яких не є самодостатньою. 

Головні з них є такими: 

1) технологічна (процесна) парадигма бачить ЕКБ як технологію 

(процес) розробки та впровадження стратегій і програм; 

2) відповідно до системної парадигми ЕКБ – це системна модель 

певного фрагмента соціальної реальності, яка часто будується в межах 

структурно-функціонального підходу; 
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3) у нормативно-правовій парадигмі ЕКБ – це сукупність 

нормативних регульованих правом дій; такий підхід обов’язково вимагає 

ухвалення таких відповідних норм і законів, які важко забезпечити через 

економічну кризу; 

4) інноваційна парадигма розуміє ЕКБ як сукупність інноваційних 

змін фрагмента соціальної реальності; доля ЕКБ при цьому залежить від 

ступеня та його новизни, а також від лобіювання політичними силами;  

5) державно-управлінська (менеджерська) парадигма зводить ЕКБ до 

процесу управління, імплементації цієї діяльності в суспільство; саме 

управлінської парадигми не вистачає чиновникам, які наївно вважають, що 

ухвалені державні рішення реалізуються самі по собі, без спеціальних 

управлінських зусиль; 

6) інституційна парадигма уявляє ЕКБ як інституційне моделювання 

та впровадження інституційної моделі; по суті, цей підхід зводиться до 

створення нових інститутів; його застосування в науці ускладнюється тим, 

що нерідко відсутні уявлення про ідеальні економічні системи, така 

невизначеність інституційного ідеалу є особливо значною в умовах кризи;  

7) фінансова парадигма зводить ЕКБ до способу аргументованого 

отримання грошей за деякі зміни або інтелектуальний продукт [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., с. 8–9].  

Прорив завжди полягає у тому, що люди починають інакше мислити. 

Це не означає, що вони починають бачити нове: просто логіка та 

поєднання фактів складаються іншим чином. 

Наприклад, була система Птолемея, коли вважалося, що Земля 

перебуває у центрі всесвіту, і рух усіх небесних тіл відбувається навколо 

неї. Проте сонячні чи місячні затемнення вираховувались правильно, і рух 

планет можна було передбачити. Революцію в астрономії створили 

Джордано Бруно та Микола Коперник. Згідно з новою геліоцентричною 

теорією Сонце стало центром планетарної системи, а всі планети 

рухаються навколо нього. Практично все залишилось на своїх місцях: і 
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Сонце, і Земля, і Місяць. Але зміна світосприйняття була кардинальною, 

що призвело, наприклад, до освоєння космосу. У разі зміни технологічного 

укладу потрібні нові підходи до технологій, нові способи мислення для 

досягнення поставлених цілей. Так, Китай спромігся на тлі збереженні 

жорсткої вертикалі влади надати свободу дій підприємництву, 

підключивши ініціативу мільйонів людей до вирішення інноваційних 

завдань.  

В Європі прикладом такої зміни може бути інноваційна програма 

EUREKA, в якій одним з ключових принципів є ініціатива знизу догори 

(bottom-up approach).  

Залишки у підсвідомості сучасних пострадянських людей принципу 

демократичного централізму, згідно з яким керування всіма процесами, 

включно з інноваційними, здійснювалось виключно зверху вниз, 

незрушним тягарем тягнуть нас назад. Людина з нетрадиційним 

мисленням має формувати нові знання для майбутнього суспільства.  

Сталим вважається існування теоретичного та практичного 

характеру мислення. Проте сучасні інноваційні процеси вимагають нових 

підходів. Один із них було запропоновано Г. Щедровицьким, який ставить 

завдання культивації нового типу мислення – методологічного. 

У підґрунті методологічного мислення лежить певний базовий 

принцип, який можна поділити на три схеми: 

 розглядається не об’єкт, а його безпосереднє оточення;  

 має відбуватись процес самоорганізації; 

 забезпечується участь у цих двох процесах.  

Фактично, такий тип мислення і призводить до ефекту синергії.  

Методологічне мислення – це перенесення принципіальних 

категорійних схем з однієї галузі знань в іншу. Проте інновації самі по собі 

не виникають. Для цього потрібне родюче середовище. І це теж має бути 

складовою нового способу мислення: родюче середовище треба 

створювати, воно саме не виникне.  
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Для адекватної постановки питання майбутніх траєкторій 

майбутнього нанотехнологічного розвитку треба дивитись на це у 

контексті ідеї процесу становлення та якісних змін, осмислених крізь 

призму ідей синергетики, нелінійності, самоорганізації. Звідси виникає 

ідея наноконвергенції, яка вбудовується у контекст уявлень про так звані 

конвергентні технології.  

Ще одне дотичне до системи нового способу мислення поняття – 

«компетенція», коли переносять акцент з компоненти «знань» на 

поведінковий аспект. Тобто, компетенція – це не стільки знання, скільки 

система напрацьованих поведінкових реакцій, як поводитись (розумно, 

продуктивно, прийнятно для оточуючих тощо) у стандартних і 

нестандартних фахових ситуаціях.  

Учені наводять дуже показові приклади, коли проектувальникам 

кліматичних систем ставили питання: «Як пов’язується концентрація 

вуглекислого газу в приміщенні з концентрацією бікарбонату в крові 

людини?» Усі відповіли, що їх проект відповідає необхідним нормам, і 

тільки провідний фахівець Росії з обміну повітря у приміщенні відверто 

сказав, що відповідь на це питання треба шукати у санітарного лікаря. Така 

ситуація свідчить про те, що проектувальники гадки не мають про 

наслідки реалізації проекту акліматизації будівлі для кінцевого споживача 

цих систем. Звідси можна зробити висновок, що фахівці з акліматизації 

будівель мають знання з предмету, але не мають компетенції. Це 

характерно для 3-го та 4-го технологічних укладів. А для переходу на 6-й 

вони не мають ані знань, ні компетенції.  

Некомпетентне рішення вимагає зайвих ресурсів, які й так є 

обмеженими. Тому слід розробити невідкладні завдання щодо вирішення 

проблем обмеженості ресурсів для окремої особи, для окремої держави та 

для людства в цілому.  

Втім, від підходу, що ґрунтується на обмеженні потреб, не слід 

повністю відмовлятися і в загальнопланетарному масштабі, про що 
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свідчить поширення, починаючи з ХХ ст., так званого, ноосферного 

мислення, яке, можливо, дійсно є тим новим способом мислення, який 

дозволить уникнути небезпек, пов’язаних з обмеженістю ресурсів.  

Однак ноосферний спосіб мислення повинен поширюватися не 

тільки на підприємців, а й на все людство в цілому. Тобто, тут дійсно 

необхідно формулювати завдання для всього суспільства в цілому.  

Нині Україна зазнає період реформ, її економіка є нестабільною, 

процеси, що виникають у ній, несуть загрозу безпечному функціонуванню 

окремих територій, держави та суспільства в цілому. За цих умов виникає 

потреба у розробці та реалізації таких механізмів господарювання, які 

враховували б інтереси держави, узгоджені з інтересами, цілями та 

завданнями регіонів.  

Підсумовуючи викладене, наголошуємо на тому, що наразі слід 

насамперед розробити невідкладні заходи щодо вирішення проблем 

обмеження ресурсів для окремої особи, для окремої держави та для 

людства в цілому, хоча від підходу, який ґрунтується на обмеженні потреб, 

не варто повністю відмовлятися і в загальнопланетарному масштабі. 

 

2.2. Системний підхід до забезпечення екологічної безпеки як 

результат світового еволюційного процесу 

 

Ефективні екологічні рішення є результатом глобальних зусиль 

людства. Мінімізація екологічних ризиків, реалізація екологічної політики 

сталого розвитку й формування нового екологічного мислення вимагають 

удосконалення міжнародного законодавства та зміни підходів до реалізації 

екологічної політики й екологічної безпеки. 

У тому, що збільшення масштабів негативного впливу на екологію, 

зростання екологічних ризиків і неспроможність країн самостійно подолати 

наслідки цих впливів підтверджує важливість питання екологічної безпеки, 

переконують учені В. Андрєєв [9; 10], А. Бохан [29], І. Драган [67], 
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Л. Калашнікова [10], Є. Карташов [100] та ін. 

2016 р. відкрив нову еру у співпраці та партнерстві з реалізації 

міжнародної екологічної політики. Цілі сталого розвитку (SDGs) і Паризька 

угода щодо зміни клімату (Paris Climate Change Agreement) установили нові 

моделі дій у боротьбі з глобальним погіршенням стану навколишнього 

середовища та змінами клімату. Відповідна політика ґрунтується на тому, 

що всі країни ухвалюють спільне рішення, а національні уряди діють 

групами з їх реалізації. 

Стійкі Цілі розвитку ООН (SDGs) прийшли на зміну Цілям розвитку 

тисячоліття (ЦРТ) у межах глобальної кампанії справедливого й свідомого 

екологічного розвитку. ЦРТ продемонстрували міць глобальних цілей і 

показників для стимулювання інвестицій у нову енергозберігаючу 

інфраструктуру. На основі колишніх Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ), 

спрямованих на викорінення крайньої бідності, в SDGs були сформульовані 

17 цілей, що можуть бути застосовані до всіх країн.  

Для оцінювання соціальних, економічних та екологічних аспектів 

сталого розвитку відтепер розглядаються сто показників через реалізацію 

згаданих цілей. Паризька угода щодо зміни клімату, сформована в 

результаті переговорів у грудні 2015 р., встановлює амбітний план зі 

скорочення глобальних викидів парникових газів. 196 країн підписали нову 

угоду, й усі вони мають погодитися вжити заходів щодо зменшення умов 

для зміни клімату. 

Моніторинг та оцінювання в справі виконання зобов’язань за угодами 

Цілей розвитку (SDGs) і Паризькою угодою матимуть вирішальне значення 

для підтримки міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних 

екологічних проблем.  

Із 10 загальних звітів і п’ятнадцятирічного досвіду EPI (Environmental 

Performance Index) здійснює аналіз для формування показників на 

національному рівні з метою оцінювання прогресу в досягненні глобальних 

екологічних цілей, забезпечуючи якість навколишнього середовища на 
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глобальному та національному рівнях. EPI безперервно адаптується до 

глобальних подій, нових технологій і політичних змін, щоб вони могли 

залишатися актуальними в умовах мінливої міжнародної політики щодо 

навколишнього середовища на рівні кожної країни.  

Недержавні суб’єкти, зокрема місцеве самоврядування, підприємства 

та громадські організації, є життєво важливими суб’єктами для вирішення 

екологічних проблем. Посадовцям, які ухвалюють рішення, EPI надає 

можливість отримати доступ до екологічних даних. Понад 20 показників 

2016 EPI допоможуть керівним органам влади та недержавним суб’єктам 

здійснювати більш ефективну політику.  

Мета Індексу EPI – створити єдиний набір екологічних показників. У 

2016 році EPI доповнено показниками чинників, які впливають на здоров’я 

людини. Індекс також підкреслює глобальні тенденції в сфері екологічних 

показників і вимірювань. Політику щодо збереження навколишнього 

середовища націлено на заохочення держав діяти на благо суспільства. 

Також цей Індекс дозволяє країнам порівняти свої показники з такими в 

сусідів і колег та на підставі аналізу отриманих даних проаналізувати 

власне виконання щодо цього питання [31].  

Індекс екологічної стійкості (ESI) пропонує механізм порівняльного 

аналізу екологічних показників груп країн – кластерів. Кластерний аналіз 

дає статистично отриманий набір із семи груп країн на основі їх 

екологічних характеристик. Кластери полегшують порівняльний аналіз, 

який допомагає виділити лідерів і відстаючих та дозволяє країнам оцінити 

відносну продуктивність і виявити передовий досвід. 

Відповідно до Індексу екологічної стійкості Україна посіла 108 

позицію (із 44,7 загальними балами) серед 146 країн світу в 2005 р. 

(останній рік обрахунку за цим індексом).  

Більш високі бали ESI свідчать про кращу турботу країни про 

навколишнє природне середовище. Так, сьогодні п’ять країн мають 

найкращі показники: Фінляндія, Норвегія, Уругвай, Швеція та Ісландія. Усі 
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вони володіють значними запасами природних ресурсів, мають низьку 

щільність населення і їм вдається успішно вирішувати питання екологічного 

розвитку. Найнижчі оцінки в рейтингу мають такі країни, як Північна 

Корея, Ірак, Тайвань, Туркменістан і Узбекистан. Вони стикаються з 

численними проблемами як природного, так і техногенного характеру, і не 

зуміли виробити належну екологічну політику. 

Індекс екологічної уразливості (EVI) був розрахований лише один раз 

у 2004 р., при цьому Україна посіла 92 місце з 212 країн світу, набравши 317 

загальних балів. За цим індексом наша держава має статус високоуразливої 

країни. 

Індекс включення в навколишнє середовище (Enabling Environment 

Index) охоплює  дослідження 109 країн, результати якого дозволяють 

поділити їх на чотири категорії. Станом на 2013 р. Україна за цим індексом 

посідала 46 місце із 109 можливих, набравши 0,56 балів з 1 можливих. Це 

приблизно середній світовий показник.  

Отже, наша країна у найбільш поширених міжнародних екологічних 

рейтингах має посередні позиції з тяжінням до низьких показників.  

На сьогодні не мають адекватної системи вимірювання деякі інші 

ключові сфери, які охоплюють вплив на людину токсичних хімічних 

речовин, утилізації твердих відходів, охорону різних видів тварин, якість 

прісної води, а також захист водно-болотних угідь. 2016 EPI узагальнив 

інформацію про захист видів тварин і якість прісної води, але інші 

показники лишились неповними. Без точного вимірювання управління цими 

системами в інтересах людей і захист екосистем є надзвичайно складними й 

навіть ризикованими. Світ потребує більш досконалих систем вимірювання 

та індикаторів. Дані з нових джерел і передових технологій допомагають 

підвищити точність показників. Нові дані, серед яких сотні тисяч 

супутникових знімків, дають чудову картину глобального скорочення площі 

лісів за останнє десятиліття.  

Для того щоб задовольнити зростаючий попит на «здорову екологію», 
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світова спільнота повинна вкладати кошти в інноваційні підходи. 

Наприклад, глобальна увага до забезпечення доступу до питної води та 

санітарії, а також охорони довкілля призвела за останнє десятиліття до 

покращення показників майже в кожній країні. Міжнародні організації 

через Конвенцію про біологічне різноманіття встановили глобальні цільові 

показники й кінцеві терміни їх досягнення. Однак сьогодні дедалі більше 

людей помирає через погану якість повітря, а рибні запаси перебувають у 

занепаді. Очищення стічних вод у більшості країн залишає бажати кращого.  

EPI спрямовано на вдосконалення вимірювання й управління нашим 

спільним навколишнім середовищем, щоб допомогти урядам в подоланні 

тривожних тенденцій і побудові більш здорового світу. Зацікавленість 

держав у надійних, авторитетних показниках екологічної діяльності 

сьогодні є надзвичайно високою. Це обумовлено: 

 поширенням визнання переваг ухвалення рішень на основі обробки 

даних; 

 тиском на уряди з метою інвестування в розумне зменшення 

використання ресурсів, наскільки це можливо; 

 зростаючою занепокоєністю з приводу небезпек, пов’язаних із 

погано керованими екологічними ризиками; 

 прагненням зробити «стійкість» центральним принципом роботи 

міжнародного порядку сталого розвитку; 

 швидке поширення стратегій сталого розвитку в корпоративному 

секторі [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 21–22]. 

Згадані рішення стали результатом того, що екологічні проблеми 

почали викликати погіршення відносин між країнами-сусідами, оскільки 

забруднення навколишнього середовища не має кордонів. Так, під час 

пожежі в Індонезії в 2015 р. згоріло понад 2,1 млн га лісу і торфових 

родовищ, при цьому густий дим у сухий сезон дрейфував на північ від 

Суматри і на захід від Борнео, покриваючи сусідні країни – Сінгапур і 

Малайзію. Задуха охопила значний простір Південно-Східної Азії. У 
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результаті задимлення загинуло понад 20 людей і захворіло щонайменше 

півмільйона. Події в Індонезії минулого літа стали нагадуванням, що 

забруднення навколишнього середовища та його згубні наслідки не 

визнають національних кордонів.  

Більш ніж 94 000 пожеж в Індонезії стали результатом, у першу чергу, 

«підсічно-вогневого» очищення земельних ділянок. Землевласники у такий 

спосіб знищують лісові масиви й торфовища, спалюють сміття для 

розчищення нових територій, готують землі для посадки 

сільськогосподарських культур, а іноді й перешкоджають діяльності своїх 

конкурентів. Індонезія є найбільшим у світі виробником пальмового масла, 

тому фермери звільняють місця для нових пальмових плантацій та інших 

сільськогосподарських угідь. Більшість пожеж сталася за межами офіційних 

сільськогосподарських угідь. Внесла свій внесок у катастрофу і зміна 

погодних умов – сухий сезон посилив масштаби пожежі. 

Атмосферне повітря в деяких місцях перевищило стандартний індекс 

допустимих концентрацій шкідливих речовин на 2000 одиниць. Усі 

значення, вищі за показник 300, є небезпечним для здоров’я людини. 

Забруднення повітря є причиною широкого розповсюдження інфекцій 

дихальних шляхів і викликає передчасну смерть. У результаті пожеж тільки 

в 2015 р. в атмосферу потрапило понад 1,5 мільярда тонн вуглекислого газу. 

В Індонезії кількість викидів парникових газів потроїлась, що зробило її 

четвертим за величиною джерелом викидів забруднюючих речовин у 

повітря в усьому світі.  

Пожежі призводять до знищення диких тварин, погрожуючи 

зникненням однієї з найбільш біологічно різноманітних екосистем на Землі. 

Окремі види перебувають під загрозою остаточного зникнення, а 

орангутанги, зокрема, втратили звичне середовище проживання. Крім 

екологічних втрат, оцінка економічних збитків від пожеж перевищує $ 14 

мільярдів доларів США. 

Безсумнівно, що транскордонні катастрофи такого масштабу 
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вимагають відповідних заходів уряду й управління на всіх рівнях. 

Необхідно впроваджувати державну політику щодо недопущення пожеж та 

здійснення регіонального співробітництва для ліквідації наслідків 

екологічної та гуманітарної катастрофи. 

У 2014 р. у Сінгапурі був ухвалений Закон про транскордонне 

задимлення, який надав своєму уряду право переслідувати компанії, що 

співпрацюють в Індонезії з компаніями, які викликають забруднення 

повітря в Сінгапурі. У 2014 р. Індонезія ратифікувала Угоду про 

транскордонне забруднення, яку ініціювала Асоціація держав Південно-

Східної Азії (АСЕАН). Названі закони стали лише відправною точкою для 

поліпшення екологічних показників. У 2015 р. безликі корпорації й 

анонімні люди спалили ще більше землі та спричинили ще більше 

транскордонне забруднення, ніж у попередні роки, незважаючи на ухвалені 

закони, що забороняють таку практику. 

Для того щоб Земля могла існувати на благо людей і навколишнього 

середовища, країни повинні взяти на себе відповідальність за дотримання 

існуючих законів і прийняти міжнародну допомогу з моніторингу. 

Національний суверенітет поважають тоді, коли він не порушує суверенітет 

сусідніх держав. Забруднення навколишнього середовища не враховує 

політичні кордони, тому відповідальність за нього несуть усі сторони. 

Тільки на основі співпраці й поваги до верховенства права уряди зможуть 

зробити міцним екологічний прогрес. 

Застосування нових технологій, серед іншого встановлення датчиків 

вимірювання забруднення повітря, мають важливе значення в наданні 

відповідної допомоги. Такі датчики дозволяють здійснювати моніторинг 

ризиків здоров’я людини, залучати до цього процесу громадськість і таким 

чином стимулювати в суспільстві дискусії з питань екологічної політики та 

безпеки. 

Сполучені Штати Америки, наприклад, узяли на себе зобов’язання 

скоротити до 2025 р. викиди на 26–28 % порівняно з рівнем 2005 р. 
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Відповідно до індикаторів EPI Університет Карбони оцінює, чи досягають 

Сполучені Штати успіху в досягненні цих скорочень викидів CO2 порівняно 

з іншими багатими країнами.  

Key World Energy statistics [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

містить дані про постачання, трансформацію та споживання всіх основних 

джерел енергії для основних регіонів світу. Це дає зацікавленій діловій 

людині, журналісту або студенту доступ до ключових статистичних даних 

більш ніж 130 країн і регіонів, зокрема до даних про енергетичні показники, 

енергетичні баланси, ціни й CO2-викиди, а також прогнози щодо 

енергоносіїв. 

Метрики, які відстежують кліматичні зобов’язання впродовж 

тривалого часу, мають важливе значення для вимірювання довгострокових 

зусиль щодо пом’якшення клімату, оскільки політичні режими можуть 

змінюватися, а політична воля лідерів країн, які підписують екологічні 

угоди, часто співвідноситься з виборчими циклами. Канада, наприклад, 

зобов’язалася скоротити викиди на 30 % до 2030 р. відносно рівня 2005  р. 

Проміжні вибори привели до влади більш прогресивну політичну партію. 

Це дало імпульс для зміни кліматичної політики країни щодо підтримки 

Паризької угоди. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, обраний за 

місяць до початку переговорів у Парижі, взяв на себе зобов’язання 

здійснити план збільшення інвестицій у чисту енергію, а також підвищити 

зобов’язання країни щодо вирішення екологічних питань. 

Зобов’язання країни повинні бути пов’язаними зі статистичними 

даними, щоб продемонструвати позитивну динаміку. Бразилія зобов’язалася 

ліквідувати незаконну вирубку лісу в тропічних лісах Амазонки до 2030 р. і 

скоротити викиди на 43 % по відношенню до рівня 2005 р. Незважаючи на 

ці наміри, темпи вирубки лісів у цій країні зросли у 2015 р. на 16 %.  

Ще на кліматичних переговорах у Парижі були висловлені 

побоювання з приводу Бразилії.  

Китай визнав свій статус найбільшого в світі виробника викидів 
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вуглекислого газу й уживає заходів щодо скорочення їх інтенсивності. Уряд 

Китаю вклав інвестиції, щоб скоротити викиди вуглекислого газу за 

рахунок скорочення національно обов’язкових цільових показників у 

своєму 12-му плані п’ятирічної дії, щоб досягти зниження викидів вуглецю 

на 19,1 % у період з 2006 по 2010 рр. Китай перебуває на шляху до 

виконання Копенгагенських зобов’язань 2009 р. зі скорочення інтенсивності 

викидів вуглецю від 40 до 45 % порівняно з 2005 р. 

Відзначаючи необхідність розробки чистої енергетичної 

інфраструктури, майже половина країн розробила національні політики 

енергоефективності з використання нових джерел енергії.  

Країни середнього рівня розвитку й країни, що розвиваються, несуть 

найменшу кількість глобального тягаря з пом’якшення наслідків зміни 

клімату. Замість скорочення викидів вуглекислого газу вони дають 

показник, який оцінює відсоток населення країни, що має доступ до 

електроенергії. Розширення доступу до електроенергії забезпечує чіткі 

соціальні й економічні переваги для громадян. Багато країн зі значною 

кількістю населення не мають доступу до електроенергії й використовують 

екологічно чисті нестійкі види палива, зокрема гній тварин, деревину та 

деревне вугілля. Перехід на менш екологічно чисті види палива сприятливо 

діє на клімат.  

Прикладом використання нових видів енергії став острів Готланд 

(Швеція), розташований у центрі Балтійського моря; це найбільший острів 

Швеції з населенням 58 тис. чоловік. Щорічно Готланд відвідує 700 тис. 

туристів, тому туризм і сільське господарство є основними видами його 

економічної діяльності. Ізольованість острова стала фактором відносно 

низького економічного зростання порівняно з іншими частинами Швеції. 

Висока вартість перевезень енергоносіїв, товарів і людей внесли свій внесок 

у нединамічне зростання місцевої економіки. Однак на острові є великий 

потенціал відновлюваних джерел енергії – вітрової, геотермальної й 

сонячної енергії. Цілі муніципалітету щодо використання нових джерел 
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енергії були викладені в низці документів, наприклад в «Енергетика 2010 – 

енергетичний план муніципалітету» та Стратегії Готланд 2025.  

Оскільки Готланд розташований у Балтійському морі, вітер є 

головним природним енергетичним ресурсом цього острова. Понад 2000 

сімей мають акції Windpower – кампанії, що володіє вітровими турбінами. 

На Windpower нині припадає близько 20 % (17 ГВт-год/рік) від загального 

обсягу споживання електроенергії на острові. Також у різних частинах 

острова є вітропарки, й існують плани щодо будівництва нових. Поодинокі 

вітрові турбіни використовуються для забезпечення електроенергією ферм і 

фабрик.  

Зниження споживання енергії є важливим пунктом стратегії Готланду. 

Комплекс «міська бібліотека – університет» став демонстрацією високих 

екологічних амбіцій. Енергоефективність і використання відновлюваних 

джерел енергії – особливість конструкції цієї будівлі. Для того щоб 

зменшити потребу в енергоємних системах кондиціонування повітря, в 

теплі місяці року для охолодження приміщення використовується морська 

вода. Вона ж пропускається через тепловий насос і забезпечує подачу тепла 

в зимовий період. Насоси приводяться в дію за допомогою електрики, що 

виробляється за допомогою фотовольтаїчного пристрою, встановленого на 

даху бібліотеки. Необхідність штучного освітлення й мале використання 

денного світла оптимізуються за рахунок конструкції будівлі. Зокрема, 

конструкції систем вентиляції університетсько-бібліотечного комплексу 

були розроблені так, щоб використовувати більшу частину потужності цієї 

структури для акумулювання тепла. Фасадні системи з поліпшеними 

робочими характеристиками дозволяють денному світлу проникати 

всередину будівлі, зберігаючи тепло в зимові місяці, й забезпечують 

затемнення влітку.  

Іншим прикладом прагнення до нестандартних ресурсних рішень є 

найбільша середня школа острова, яка отримує прибутки з туалетів – там 

збирається сеча й використовується як добриво. Природна вентиляція 



 61 

здійснюється за допомогою спеціально розроблених димоходів, які 

пристосовуються до напрямку вітру, а сонячні панелі забезпечують гарячу 

воду [34]. 

Готланд використовує для зрошення стічні води, які збираються в 

штучних басейнах, де відбувається їх самоочищення впродовж декількох 

місяців. Зрошення з використанням очищених стічних вод дозволяє ґрунту 

поглинати поживні речовини, що містяться у воді, залишаючи ґрунт 

природно родючим. Фермери поступово переходять на виробництво 

екологічних продуктів харчування. Еко-туризм стає реальністю після 

запровадження на Готланді, наприклад, еко-сафарі на велосипеді або 

відвідування екологічно орієнтованих компаній. 

Ріпак метилового ефіру, або RME є органічним, поновлюваним 

паливом і виробляється з рапсового масла, виробленого в Швеції. Він 

використовується в транспортних засобах, щоб зменшити потребу в 

викопному паливі, тим самим зменшуючи викиди вуглекислого газу в 

атмосферу. Багато сучасних дизельних двигунів можуть використовувати 

RME. Місцева влада острова придбала близько 60 транспортних засобів, які 

можуть працювати з RME.  

У цілому досвід Готланду доводить, що запровадження використання 

нових видів енергії є можливим та ефективним способом енергозбереження. 

Таким чином, цей острів є успішно реалізованою моделлю того, як можна 

впорядкувати і підтримувати навколишнє середовище [34]. 

Із вищевикладеного випливає, що одним із пріоритетних напрямів 

державної політики Україні має стати формування нового екологічного 

мислення. У зв’язку з цим необхідно розробити й запровадити навчальні 

курси у загальноосвітніх школах щодо збереження навколишнього 

середовища, а у вищих навчальних закладах – з екологічного 

підприємництва. При державних і місцевих органах влади, що опікуються 

питаннями екології, слід створити координаційні ради й комітети з розвитку 

екологічного підприємництва, які мають підготувати пропозиції щодо 
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підтримки та заохочення екологічного підприємництва та збереження 

довкілля, а також знайти потужні стимули для населення стосовно 

впровадження розроблених вітчизняними вченими технологічних інновацій, 

перспективних з точки зору екології й економіки. 

Проблеми екологічної безпеки в нашій державі є надзвичайно 

гострими. Для їх вирішення слід розробляти водночас як наукові засади 

екологічної безпеки, так і державно-управлінські механізми її реалізації в 

умовах сучасної України. 

Державна політика у сфері забезпечення екологічної безпеки 

насамперед має займатись визначенням пріоритетів, цілей і стратегії дій 

державної влади щодо їх досягнення. Екологічна безпека, як уже 

згадувалося, є складовою частиною національної безпеки, покликаної 

забезпечувати захищеність життєво важливих інтересів людини, 

суспільства, довкілля та держави від реальних або потенційних загроз 

стосовно навколишнього середовища, породжуваних антропогенними чи 

природними факторами.  Головним шляхом вирішення та попередження 

екологічних і техногенних проблем, відповідно, є розробка державної 

політики забезпечення екологічної безпеки. 

 

2.3. Чинники впливу на екологічну безпеку держави в умовах 

глобалізації 

 

Вирішувати екологічні проблеми у глобальному масштабі можна 

лише покроково. Проблеми реалізації принципів державної екологічної 

політики в Україні часто виникають через недосконалість законодавчих та 

інших нормативно-правових актів, неузгодженість дій органів влади та 

суб’єктів господарювання, безвідповідальність, відсутність достатнього 

фінансування й неконкретність стратегічних рекомендацій і планів дій щодо 

формування заходів, спрямованих на їх вирішення. Вирішення вказаних 

проблем потребує формування й реалізації державної екологічної політики 
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України в умовах глобалізації.  

Науковці визнають безпосередній вплив навколишнього середовища 

на безпеку держави. Часто екологічну безпеку пов’язують із безпекою 

конкретної людини, а не тільки цілої країни, тому вона вимагає врахування 

інтересів населення.  

Так, О. Степаненко констатує, що «Екологічна безпека – це складова 

національної безпеки, що забезпечує захищеність життєво важливих 

інтересів людини, суспільства, довкілля та держави від реальних або 

потенційних загроз, що створюються антропогенними чи природними 

факторами. Систему забезпечення екологічної безпеки можна розглядати як 

підсистему більш загальної системи – системи забезпечення національної 

безпеки» [25].  

Проаналізувавши різні наукові підходи до трактування екологічної 

безпеки, можна зробити висновок, що національна безпека передбачає 

захист інтересів людей та інших живих організмів і збереження 

навколишнього середовища.  

У розумінні місця людини у природі відбулися парадигмальні 

зрушення від антропоцентризму у бік екоцентризму. Якщо раніше людина 

вважалася центром Усесвіту, підкорювачем природи, а Природа – 

матеріалом і засобом для задоволення її потреб, то сучасне інноваційне 

уявлення ставить її в один низку з усім живим на планеті. У сучасному світі 

вже немає окремо «людини» та «природи»: людину екологізовано, а 

природу соціалізовано.  

Перехід до концепції сталого розвитку висуває нові вимоги до 

екологічної безпеки, яка в умовах світової глобалізації (зокрема 

економічного простору) й інтернаціоналізації екологічних проблем стає 

головним фактором глобальної безпеки, бо загострення екологічної ситуації 

відбувається в усьому світі, і це вимагає ефективної політики, вжиття дієвих 

заходів щодо її покращення.  

У теоретичному плані поняття безпеки є недостатньо дослідженим. У 
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зв’язку з цим правильне тлумачення дефініції «екологічна безпека» є 

надзвичайно важливим, адже воно повинно відображати найбільш суттєві 

елементи змістової частини проблеми в теоретичному та практичному 

планах і найбільш точно відбивати сутність цього явища. На жаль, сьогодні 

екологічна безпека в багатьох випадках трактується неадекватно.  

По-перше, у визначеннях екологічної безпеки досі часто домінує 

антропоцентризм, тобто переважно передбачаються використання природи 

та її перетворення для цілей людини [1, с. 12]. Антропоцентричні ідеї у 

своєму найбільш агресивному варіанті виражали «синдром підкорення», 

наділяли людину гегемоністським статусом, що знімав обмеження з її 

експериментів над природою. Можна навести приклади такого 

антропоцентризму. Так, еколог-економіст О. Чаянов пропонував розібрати 

на полив річки, що живлять Аральське море, й, «пожертвувавши Аралом», 

створити на його місці квітучий сад (а що вийшло після забору навіть 

частини стоку цих річок, ми вже знаємо). М. Вавилов пропонував збільшити 

площу зрошуваних земель у Середній Азії в 10 разів і навіть говорив, що 

треба вирубати тропічні ліси, замінивши їх культурними плантаціями. 

Академік А. Сахаров виступав з ідеєю про поділ усієї території планети на 

дві частини – робочу й заповідну, відводячи при цьому на «робочу» всього 

30 % суші, він передбачав за рахунок атомної енергетики, що 

ґрунтуватиметься на нових принципах, повністю насичити енергією тундру, 

створивши гігантські плантації закритого ґрунту, а пустелю – водою. Воду 

для поливу А. . Сахаров сподівався отримати з повернутих назад великих 

річок Сибіру. К.. Ціолковський у роботі «Майбутнє Землі та людства» 

зазначав, що суша зможе вмістити 400 млрд осіб, а якщо закрити океани 

гігантськими «плотами» – штучними островами, вкритими родючим 

ґрунтом, то потенційного запасу харчів вистачить ще на 1200 млрд, разом – 

більше півтора трильйона.  

По-друге, екологічна безпека часто інтерпретується як охорона та 

збереження природного середовища. У разі тлумачення екологічної безпеки 
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з позицій захисту нівелюється значення превентивних дій (звуження, 

послаблення, усунення, попередження), результатами яких і є формування 

умов стабільного функціонування відтворення та розвитку геосистем.  

По-третє, поширеним у науковій літературі є підхід, за якого дефініція 

безпеки зводиться до стану захищеності життєво необхідних інтересів 

особи, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.  

Так, у Законі України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» від 25.06.1991 р. екологічна безпека визначається як «такий 

стан навколишнього середовища, що забезпечує запобігання погіршення 

екологічної ситуації й виникнення небезпечних ситуацій для здоров’я 

населення».  

Слід зауважити, що поняття «безпека» не є тотожною поняттю «стан 

захищеності», вона – значно ширше поняття, оскільки визначається не 

захищеністю від зовнішніх впливів, а внутрішніми властивостями, такими 

як стійкість, рівновага, збалансованість і надійність, які забезпечують 

запобігання формуванню умов, за яких система потребуватиме захисту від 

реальних і потенційних дестабілізуючих факторів. Але за будь-яких умов 

безпеку не можна розглядати як стан, коли відсутня небезпека. Історичний 

досвід не має прикладів, коли б такого стану вдалося досягти бодай окремій 

людині, не кажучи вже про різні форми суспільних утворень чи окрему 

державу. Навпаки, намагаючись захистити себе від потенційних і реальних 

загроз, люди створили види й системи виробничих і технологічних 

потужностей, озброєнь і в такій кількості, що це стало однією з найбільших 

загроз для кожної людини [113, с. 11–12].  

Розповсюдженим недоліком визначень екологічної безпеки є і те, що в 

їх підґрунтя не завжди кладуться сучасні екологічні парадигми, які 

відбивають ті чи інші сторони екологічної безпеки, а в сукупності дають 

усебічне уявлення про її сутність.  

Ураховуючи переваги та недоліки існуючих тлумачень дефініції 

«екологічна безпека» й виходячи з іманентних і набутих її ознак, можна 
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дати таке її визначення: екологічна безпека – це здатність системи «довкілля 

– соціум – економіка» зберігати рівновагу та збалансованість на основі 

динамічного відновлення й самовдосконалення, протистояти зовнішнім і 

внутрішнім загрозам і викликам та забезпечувати прийнятні рівні ризику 

життєдіяльності населення та стійкості соціально-економічного розвитку, а 

також відтворення природного й соціально-економічного потенціалу. 

Екологічна безпека розуміється як якісна характеристика системи, за якої 

відсутня загроза заподіяння збитку природному середовищу та здоров’ю 

населення й нормальному розвитку соціально-економічних процесів, а 

також як прийнятний соціально-економічний рівень захищеності життєво 

важливих інтересів особистості, суспільства, держави та світової спільноти 

від загроз і негативних змін (деградації) навколишнього середовища 

антропогенного та стихійного характеру.  

Екологічні стратегії є одним із центральних елементів екологічного 

менеджменту на стратегічному рівні. Вони являють собою сполучні ланки 

між нормативною екологічною політикою й оперативними екологічними 

порогами.  

Екологічна стратегія – це метод, за допомогою якого визначаються 

основні довгострокові цілі та завдання розвитку екологічного об’єкту в 

системі «довкілля – соціум – економіка», розробка курсу дій і розподілу 

ресурсів, необхідних для забезпечення здійснення місії й досягнення 

поставлених цілей на основі відтворення природного та соціально-

економічного потенціалу. Якщо вважати мету об’єкта стратегування 

пунктом призначення, то стратегія буде дорожньою картою, яка вказує 

шлях до цього місця призначення.  

У підґрунтя виділення екологічних стратегій покладено такі критерії, 

як функціональність, сфера формування стратегій і специфіка об’єктів 

стратегування. На їх основі виділено такі види екологічних стратегій: 

біфуркаційна, еко-інноваційна, екоефективності, технологічна, міжнародна, 

екомодернізації й адаптаційна.  
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Зокрема, у біфуркаційній стратегії передбачається застосування 

таких механізмів і методів впливу, що в разі зміни соціо-економічних 

параметрів функціонування та розвитку соціо-еколого-економічної системи 

забезпечується встановлення в ній нового порядку.  

Загроза екологічної катастрофи актуалізує питання перспектив 

розвитку людства в контексті глобалізаційних тенденцій та переходу 

світового співтовариства до сталого розвитку. Сучасна індустріальна 

цивілізація протистоїть екологічній системі планети Земля, оскільки в ній 

панують погляди, які спонукають до підкорення й експлуатації природи 

задля власної користі з руйнуванням екосистеми Землі. Людство, щоб 

вижити, має відмовитися від принципу експансії та визнати принцип 

самоорганізації на засадах сталого розвитку задля збереження довкілля [74].  

Щоб охорона довкілля стала головним організаційним принципом, 

необхідно досягти загальної згоди. Першим кроком у цьому напрямі був 

«Саміт Землі» в Ріо-де-Жанейро 1992 р.  

Гармонійна самоорганізація людства потребує вчасного й 

цілеспрямованого регулювання глобальної соціо-екологічної системи на 

основі синергетичної методології, розвитку наукового знання, опанування 

еволюційних процесів та застосування технологічного знання на практиці. 

Людство зараз живе в період, коли суспільство як система перебуває в 

нестабільному стані, спричиненому процесами біфуркації. Термін 

«біфуркація» є ключовим у синергетиці, він характеризує фундаментальну 

особливість поведінки складної системи у критичному стані. Біфуркація 

(від лат. bifurcus – роздвоєння) – зміна якісної поведінки динамічної 

системи за малої зміни її параметрів. Біфуркація відбувається тоді, коли 

система втрачає стабільність. Наслідок – виникнення неочікуваних 

нелінійних процесів, які зумовлюють зміну системи та викликають її 

еволюційний розвиток чи загибель. Принцип самоорганізації та 

збалансованості розвитку не лише не заперечує, але й передбачає можливі 

біфуркації.  
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Стабільна рівновага – це застій і регрес будь-якої системи, зокрема й 

суспільства.  

Біфуркація, або точка біфуркації – точка т. з. фазового перетворення, 

максимально хаотичний стан системи, в якому починають виникати нові 

центри її організації. Деякі із них стають новими атракторами системи.  

Ці атрактори визначають різноманітні можливі варіанти подальшого 

стабільного – протилежного біфуркації – стану системи, тобто такого стану, 

до якого система за певних умов може еволюціонувати (за певних значень 

головних, керуючих параметрів). Кожний атрактор – це свого роду центр 

тяжіння всіх хоча б умовно можливих траєкторій руху системи до стану її 

динамічної стійкості. У розвитку суспільства (а також і науки екології) роль 

атракторів зазвичай відіграють нові ідеї, які стають спільними й об’єднують 

людей у нову спільноту з новою метою, ідеалами тощо. Безпосередньо в 

точці біфуркації можуть реалізуватись різні траєкторії подальшого розвитку 

системи, тобто стає можливим вибір різних атракторів, але якщо система 

отримує (чи обирає) якийсь конкретний із них, вона обов’язково 

еволюціонує до сталого стану, заданого цим атрактором, після чого до 

сфокусованої ним мети прямують усі траєкторії еволюції системи [5].  

Синергетична модель цивілізаційного розвитку – нова концепція, 

згідно з якою людська спільнота, біологічні види й довкілля як складні 

системи постійно взаємодіють та еволюціонують унаслідок процесів 

біфуркації. Еволюційний процес є нелінійним. Нелінійна модель розвитку 

тяжіє до більшого за розміром і складнішого суспільства. Воно буде 

глобально інтегрованим, багаторівневим і високорозвиненим технологічно. 

У підґрунті такого суспільства має перебувати збалансованість соціально-

економічного розвитку, що передбачено новою концепцією сталого 

розвитку. Завдання цієї парадигми функціонування суспільства – 

забезпечити соціальну справедливість, ураховуючи екологічну безпеку. 

Така стратегія передбачає коеволюцію суспільства, індивіда та довкілля.  

Біфуркаційна стратегія передбачає повну перебудову соціо-
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економічної підсистеми, при цьому повинен встановитися такий механізм 

функціонування та розвитку соціо-економічної підсистеми, що забезпечує 

збереження всіх параметрів екологічної підсистеми. Інакше кажучи, 

формування нового порядку функціонування та розвитку соціо-економічної 

підсистеми покликане вирішити основні суперечності (конфлікти) у 

відносинах між людиною на навколишнім природним середовищем. 

Еко-інноваційна стратегія полягає в такому. Невпинне зростання 

попиту на екологічно чисті продукти, товари, технології й енергію 

забезпечує зростання сектора еко-інновацій, який за темпами розвитку 

випереджає сектор ІКТ. Еко-інновації сприяють сталому розвитку та 

забезпечують екологічну безпеку. Стратегії еко-інновацій як процес 

створення й використання екологічно орієнтованих нововведень можуть 

розроблятися згідно з переліком і класифікацією об’єктів еко-інновацій. До 

таких належать:  

– технологічні (процесні) інновації: розроблення, створення та 

впровадження ощадних технологічних процесів на засадах парадигм 

промислової екології, замкнутих виробничих циклів і каскадних технологій 

використання ресурсів, а також довкільних технологій;  

– технічні інновації – розроблення й використання 

ресурсозберігаючої, багатофункціональної та ремонтопридатної техніки, 

використання якої створює мінімальні навантаження на довкілля;  

– продуктові інновації – розроблення й виробництво дружніх для 

довкілля товарів і послуг (еко-інноваційними вважають вироби та послуги, 

які зменшують вплив на довкілля впродовж усього життєвого циклу);  

– маркетингові інновації – освоєння нового джерела постачання 

екологічно безпечних сировини й напівфабрикатів і маркетинг інновацій;  

– упровадження нових організаційних форм та управлінських 

структур як застосування нових методів у практиці бізнесу й організації 

робочого простору або в зовнішніх зв’язках організацій, а також навчання 

та перепідготовки персоналу;  
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– регулятивні інновації – формування системи альтернативних 

інструментів, механізмів та інституцій регулювання, стимулювання й 

дестимулювання діяльності економічних агентів відповідно до принципів 

сталого розвитку;  

– освітні й інформаційні інновації – формування проактивного 

мислення всіх учасників процесу природокористування через інститути 

формальної, неформальної та інформальної освіти для сталого розвитку, 

інформування та нові знання.  

Залежно від масштабів еко-інновації поділяють на глобальні, 

національні, регіональні, секторальні та локальні. Характер поширення еко-

інновацій та їх проникнення в різні види економічної діяльності дає 

підстави для розмежування точкових і дифузних еко-інновацій.  

За роллю інновацій у здійсненні бізнес-діяльності та їх важливістю 

для подальшої діяльності розрізняють стратегічні (проривні), системні й 

тактичні (приростні) інновації. Позиціонування еко-інновацій за цими 

типологічними ознаками сприятиме кращому розумінню природи 

досліджуваного феномену, а отже його менеджменту та маркетингу, а також 

забезпеченню екологічної безпеки.  

Стратегія еко-ефективності розглядає економіку як підсистему 

екосистеми. Згідно з визначенням World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) еко-ефективність досягається в разі виробництва 

конкурентоспроможних товарів і послуг, що повністю задовольняють 

потреби споживачів і поліпшують якість життя за умови поступового 

зниження ресурсоємності та шкідливого впливу на навколишнє середовище, 

який повинен скорочуватися доти, доки не досягне як мінімум тієї межі, 

коли Земля вже буде здатна самостійно долати ці впливи. Таким чином, 

стратегія еко-ефективності являє собою втілення ідеї сталого розвитку 

стосовно бізнесу.  

Поняття еко-ефективності вперше з’явилося у звіті WBCSD 

«Мінливий курс» (Changing Course) в 1992 р. Stephan Schmidheiny, один з 
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авторів звіту, зазначив, що зростання добробуту зовсім не обов’язково 

залежить від інтенсивності експлуатації природних ресурсів. Більш того, 

була виявлена пряма залежність між екологічним поліпшенням на 

підприємстві та економічною вигодою. Остання досягається за рахунок 

економії ресурсів, що призводить до скорочення витрат на придбання 

сировини, на викиди, скидання та розміщення відходів.  

Стратегію еко-ефективності побудовано на основі ідеї запобігання 

забрудненню. З економічної точки зору, це розглядається як інвестиції в 

майбутнє, спрямовані на уникнення подальших витрат на очищення 

навколишнього середовища. Більше того, як показує досвід, багато 

поліпшень у процесі виробництва можна зробити практично без істотних 

витрат або взагалі безкоштовно. Такі можливості, безумовно, є 

привабливими для бізнесу й повинні бути реалізовані. Бізнесова стратегія 

еко-ефективності поєднує в собі, з одного боку, поліпшення економічних 

показників підприємства, а з іншого – підвищення продуктивності 

використання ресурсів, зменшення відходів і запобігання шкідливим 

викидам у довкілля.  

Бізнесова компанія, що прагне бути еко-ефективною, має працювати в 

таких семи напрямках:  

1) зменшувати матеріаломісткість своїх товарів і послуг;  

2) скорочувати енергоспоживання своїх продуктів;  

3) зменшувати поширення всіх видів токсичних речовин;  

4) підвищувати можливість вторинного використання матеріалів;  

5) збільшувати стале використання відновлювальних ресурсів;  

6) збільшувати довговічність (термін використання) своєї продукції;  

7) нарощувати сервісне обслуговування своїх товарів та послуг. 

Концепція еко-ефективності поширюється на весь життєвий цикл: 

інженерну розробку й дизайн, виробництво, транспортування, технічне 

обслуговування та експлуатаційні витрати й утилізацію чи захоронення – 

тим самим вона охоплює характеристики як процесів, так і самих товарів чи 



 72 

послуг. Компанії переходять від витратної концепції «очистки на кінці 

труби» до інтегрованих методів екологічного управління, здійснюють 

загальну оптимізацію всіх процесів, мінімізують як використання ресурсів, 

так і екологічні наслідки, що призводить до сукупного зменшення 

операційних витрат. Ця стратегія може бути успішно застосована 

компанією з будь-якого сектора економіки незалежно від її розміру та 

місцезнаходження, зокрема вона є придатною для бізнесу й у 

посткомуністичних країнах з перехідною економікою, а для підприємств 

такої індустріалізованої країни, як Україна, вона стає особливо актуальною.  

Таким чином, на мікрорівні стратегія еко-ефективності є одним із 

головних двигунів переходу бізнесу до принципів сталого розвитку, 

оскільки допомагає зрозуміти, що можна одночасно виробляти кращі товари 

та послуги, скорочувати використання ресурсів, завдавати меншої шкоди 

довкіллю, покращувати економічні показники та здобувати переваги на 

ринку. Стратегія еко-ефективності є однією з рушійних сил, яка направляє 

бізнес до сталого розвитку.  

Говорячи про збільшення еко-ефективності, зазвичай виділяють дві 

стратегічні цілі: фактор 10 (застосування технологій, які дозволять у 10 

разів скоротити шкідливий вплив на навколишнє середовище із 

збереженням існуючого рівня виробництва) та фактор 4 (чотириразове 

підвищення продуктивності природних ресурсів за рахунок дворазового 

збільшення прибутку й дворазового скорочення споживання ресурсів і 

навантаження на навколишнє середовище) [18].  

Реалізація державної екологічної політики в Україні та перспективи 

вирішення екологічних проблем визначатимуться головним чином рівнем 

усвідомлення політико-економічною елітою та громадянами 

відповідальності за життя в регіоні й на планеті в цілому, при цьому 

людьми, які її розроблятимуть і втілюватимуть у життя, мають 

усвідомлюватись факти шкідливого впливу довкілля на здоров’я людей, 

рівень екологічної свідомості громадян і вплив забруднення на 
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життєдіяльність населення. 

Отже, модель сталого економічного розвитку для України стане 

можливою лише за умови забезпечення екологічної безпеки. Для вирішення 

питань забезпечення екологічної безпеки, у свою чергу, необхідно 

сформувати систему її забезпечення у відповідності до міжнародних норм і 

юридичних актів з метою зменшення екологічних конфліктів, стимулювати 

впроваджувати нових екологічних технологій виробництва, сформувати 

механізм регулювання екологічних процесів і підвищувати рівень 

екологічної свідомості населення. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі викладено загальну методологію дослідження, 

охарактеризовано системний підхід до державного управління сучасними 

тенденціями політики екологічної безпеки держави, при цьому екологічну 

безпеку розглянуто насамперед як чинник ефективного розвитку сучасної 

держави; також проаналізовано особливості забезпечення стійкої екологічної 

безпеки в умовах глобалізаційних викликів сучасності та розглянуто світовій 

еволюційний процес у контексті реалізації механізмів екологічної безпеки. 

За результатами дослідження визначено, що проблеми реалізації 

принципів державної екологічної політики в Україні пов’язано перш за все з 

недосконалістю законодавчих і нормативно-правових актів, неузгодженістю 

дій органів влади та суб’єктів господарювання, безвідповідальністю, 

відсутністю достатнього фінансування, неконкретністю стратегічних 

рекомендацій і планів дій щодо формування заходів, спрямованих на їх 

вирішення. Вирішення зазначених проблем потребує формування реалізації 

державної екологічної політики України в умовах глобалізації.  
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РОЗДІЛ 3 

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: 

РЕАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

3.1. Забезпечення екологічної безпеки держави в умовах 

глобалізації 

 

Питання екологічної безпеки стають в Україні надзвичайно 

актуальними, оскільки вони є складовою загальної системи національної 

безпеки та визначають стан захищеності особи, суспільства й держави від 

несприятливого екологічного впливу, зумовленого природними й 

антропогенними чинниками. Останнім часом спостерігається підвищення 

рівня екологічної небезпеки для здоров’я та життя людини у різних регіонах 

нашої держави внаслідок техногенної діяльності, небезпечних природних 

процесів і воєнного конфлікту на сході України. 

Для держави забезпечення екологічної безпеки є серйозним 

стратегічним завданням, яке охоплює вирішення низки питань – політичних, 

економічних, соціальних, воєнних тощо. У сучасних умовах важливо 

своєчасно визначити загрози в цій сфері та запропонувати шляхи їх 

подолання. 

Забруднення навколишнього середовища, знищення лісів і зменшення 

природних ресурсів негативно впливають на екологію всього світу та є 

загрозою для нинішнього й майбутніх поколінь. Шлях України до ЄС 

передбачає активну участь нашої держави у програмах міжнародного 

співтовариства з профілактики та зменшення негативних наслідків впливу 

промислових підприємств, використання передового досвіду розвинених 

країн в екологічній сфері та провадження ефективної екологічної державної 

політики. Моніторинг та оцінювання природокористування й процесів, що 

відбуваються в природному середовищі, є важливими складовими у 

формуванні та реалізації державної політики.  
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Екологічна безпека є ключовим фактором впливу на соціальний та 

економічний розвиток, тому вона має бути пріоритетним напрямком 

державної політики України.  

Д. Ветвицький відносить до основних чинників впливу на здійснення 

державної екологічної політики в Україні правові, програмні та інституційні 

механізми, науково-освітні механізми, фінансово-економічні механізми, 

моніторинг стану довкілля та екологічний контроль. Одним із 

найважливіших чинників, що впливають на здоров’я населення поряд із 

соціально-економічними й політичними, є урбанізоване навколишнє 

середовище [35; 36].  

Найбільше змінює природне середовище зростання промислового 

виробництва. Так, забруднення повітря стало головним проблемним 

фактором, який змусив міжнародну спільноту об’єднатися для вирішення 

екологічних проблем. Щорічно в атмосферу викидається 145,5 млн т 

двоокису сірки, 50 млн т окисів азоту, 50 млн т вуглеводневих сполук і 

250 млн т аерозолів у країнах зі значною індустріальною складовою у 

виробництві. Лише внаслідок експлуатації двигунів внутрішнього згорання 

щорічно в атмосферу Землі викидається 10–15 млрд т двоокису вуглецю. 

Водночас забруднення довкілля викликає прискорення процесів зносу 

механізмів та обладнання, машин і транспортних засобів, що завдає шкоди 

навколишньому середовищу. Щорічні збитки, заподіяні нерухомості 

внаслідок забруднення довкілля, складають у США – 24 дол., Канаді – 

49 дол., Великобританії – 14 дол. на душу населення. У країнах ЄЕС щорічні 

збитки, що завдаються лісовому фонду кислотними дощами, становлять 

0,2 млрд, матеріалам і спорудам – 2,7 млрд дол., а втрати в рибному 

господарстві становлять 0,03 млрд дол. [25, с. 106–107]. Тобто забруднення 

атмосфери завдає школи не лише живим організмам та людству, а й 

економіці. 

Промисловий потенціал, створений на відносно невеликій території 

України, став основним джерелом викидів шкідливих речовин у повітря. 
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Економіка нашої держави є ресурсно-експортно-орієнтованою й однією з 

найенергоємніших у світі, де 40 % всієї електроенергії виробляється на 

ТЕЦ [283]. 

Негативний вплив на навколишнє середовище чинить і діяльність 

підприємств житлово-комунального господарства (ЖКГ).  

Зокрема, з котелень централізованих систем теплопостачання 

здійснюється значна кількість викидів в атмосферу. Загальна площа земель, 

використаних для накопичення відходів (відвали, терикони, 

шлаконакопичувачі, різні смітники тощо), становить понад 160 тис. га. 

Щорічно в країні утворюється 35 млн м³ побутових відходів [13, с. 9], а на 

одну людину їх припадає 400 т. Відбувається урбанізація природних 

територій. 

Стан водних басейнів країни є кризовим унаслідок порушення режиму 

водних екосистем, урегульованості річкового стоку, забруднення стічними 

водами та порушення екосистемної підтримки водних об’єктів (маються на 

увазі водоохоронні зони) [13], при цьому велика кількість природних вод 

(поверхневих і підземних) вилучається для цілей господарського, питного та 

промислового водопостачання. Через підвищену забрудненість водних 

джерел технології обробки води, які застосовувалися традиційно, в більшості 

випадках є недостатньо ефективними. На ефективність підготовки води до 

вживання негативно впливають такі чинники, як те, що водоочисні станції 

мають дефіцит реагентів, гідравлічне перевантаження та низький рівень 

оснащеності приладами контролю й автоматики. За цих умов водопровідні 

споруди не завжди забезпечують надійну водопідготовку та подачу 

населенню питної води гарантованої якості.  

Становище ускладнюється тим, що значна частина водопровідної 

мережі піддається корозії й обростанню внутрішніх поверхонь 

трубопроводів, так що під час транспортування води до споживачів якість її 

нерідко погіршується. Близько 70 % експлуатованих очисних споруд 

перевантажено, багато експлуатуються 20–30 років і потребують ремонту. 
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Здатність країн до захисту навколишнього середовища протягом 

останніх кількох десятиліть вивчається міжнародними організаціями та 

вимірюється за допомогою спеціальних індексів. Вона обчислюється шляхом 

інтеграції 76 наборів даних, які охоплюють відстеження забезпеченості 

природними ресурсами, рівень забруднення навколишнього середовища в 

минулому та сьогодні.  

Так, лише згаданий в попередньому розділі Індекс екологічної 

стійкості ESI надає інструмент для здійснення порівняльного аналізу 

управління навколишнім середовищем у різних країнах і дозволяє проводити 

порівняльний аналіз політики, тоді як відсутність надійних даних для 

оцінювання результатів роботи в багатьох країнах ускладнює процес 

ухвалення спільних рішень з урахуванням емпіричних даних.  

Цей Індекс пропонує механізм порівняльного аналізу екологічних 

показників груп країн-кластерів. Кластерний аналіз дає статистично 

отриманий набір із семи груп країн на основі їх екологічних характеристик. 

Кластери полегшують порівняльний аналіз, який допомагає виділити лідерів 

і відстаючих та дозволяє країнам оцінити відносну продуктивність і виявити 

передовий досвід. 

Нагадаємо, що  відповідно до ESI [134], Україна в 2005 р. (останній рік 

обрахунку за цим індексом) посіла серед 146 країн світу 108 позицію з 44,7 

загальними балами. а п’ятьма країнами, що мають найкращі показники, 

вважаються Фінляндія, Норвегія, Уругвай, Швеція й Ісландія. Усі вони 

мають значні запаси природних ресурсів і низьку щільність населення, і їм 

вдається успішно вирішувати питання екологічного розвитку. Найнижчі 

оцінки в рейтингу отримали Північна Корея, Ірак, Тайвань, Туркменістан та 

Узбекистан. Ці країни стикаються з численними проблемами як природного, 

так і техногенного характеру, вони не зуміли виробити належну екологічну 

політику. 

Індикатори ESI дозволяють здійснювати порівняння різних основних 

компонентів стійкості, як-то: екологічні системи, екологічні стреси, 
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уразливість людини щодо екологічних стресів, соціальний потенціал для 

вирішення екологічних проблем і глобальне управління. Цей Індекс цікавий 

тим, що містить аналіз заходів управління, зокрема таких, як суворість 

регулювання та ступінь співпраці з міжнародними організаціями щодо 

спільної екологічної політики задля спільного екологічного успіху.  

Індекс ESI надає потужний інструмент для ухвалення рішень щодо 

екологічного відстеження національної екологічної ефективності та 

полегшення порівняльного аналізу екологічної політики, що охоплює роль 

управління, громадянські екологічні та політичні свободи, ефективність 

уряду, дії політичних інститутах та участь в реалізації міжнародних 

природоохоронних угод. Тобто ESI робить акцент на належному врядуванні. 

Зусилля щодо здійснення управління, а також здатність суспільства до 

поліпшення екологічних показників оцінюється в двадцять одному показнику 

екологічної стійкості. Це дозволяє дії з вироблення нових напрямів і 

вдосконалення екологічної політики зробити аргументованими.  

Багато аспектів екологічної стійкості можуть бути відносно 

вимірюваними й забезпечать можливість давати політичні оцінки й 

висловлювати аргументовані судження. Такі порівняння є особливо 

важливими для формування нового екологічного мислення. 

Індекс екологічної ефективності (ЕРІ) [89] аналізує 178 країн світу. 

Індекс результативності екологічної діяльності-2016 досліджує глобальне 

уявлення про стан навколишнього середовища в країні відповідно до 

індикаторів для ухвалення обґрунтованих рішень. Запроваджений на 

Всесвітньому економічному форумі EPI є найбільш актуальним для 

досягнення цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй і 

впровадження міжнародної угоди про зміну клімату. Україна за цим індексом 

станом на 2014 р. посідала 95 позицію, а в 2016 р. – 44 [31]. 

Індекс екологічної уразливості (EVI) [116] був розрахований лише 

один раз у 2004 р., й Україна, як уже згадувалось, посіла 92 місце серед 212 

країн світу, набравши 317 загальних балів. За показником екологічної 
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уразливості наша держава має статус високоуразливої країни. 

Індекс включення в навколишнє середовище (Enabling Environment 

Index) [317] охоплює 109 країн і ділить їх на 4 категорії. Станом на 2013 р. 

Україна посідала 46 місце зі 109 можливих, набравши 0,56 балів з 1 

можливого [22]. Це приблизно середній світовий показник.  

Ураховуючи, що спільними недоліками всіх розглянутих індексів 

можна вважати неврахування окремо економічної та соціальної складових як 

певних ризиків та загроз для забезпечення визначеного рівня екологічної 

безпеки (ЕБ), а в більшості випадків розглядають ЕБ в межах загальної 

економічної безпеки та через призму виключно природно-охоронних 

індикаторів, В. Бутьковский та О. Харламова запропонували Environmental 

Safety Index (ESfI). Важко не погодитись із тим, що екологічна державна 

політика повинна враховувати соціальний фактор – екологічну культуру 

людей і стан екологічної безпеки в аспекті національної безпеки. Тож, Індекс 

екологічної безпеки охоплює основні економічні та демографічні індикатори 

[28]. 

Якщо ж підсумувати результати усіх згаданих вище досліджень, то 

Україна у найбільш поширених міжнародних екологічних рейтингах має 

посередні позиції з тяжінням до низьких показників. Однак на Всесвітньому 

економічному форумі було зазначено, що показники розвитку в одній країні 

не забезпечать їй екологічної безпеки, оскільки на неї не меншою мірою 

впливають показники країн-сусідів.  

Зокрема, зростаючою глобальною проблемою є забруднення повітря. 

Так, повітря й вода – індикатори, які чітко демонструють суперечності 

сталого розвитку. На відміну від ситуації з атмосферним повітрям, показники 

питної води багато де покращилися, зокрема кількість людей, які не мають 

доступу до чистої води, скоротилася майже в два рази – з 960 млн в 2000 р. 

до 550 млн чоловік, або близько 8 % населення світу на сьогодні отримали 

доступ до чистої води [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Для вирішення екологічних проблем, які мають глобальний характер 
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або можуть його набути, сучасним державам доводиться співпрацювати одна 

з одній у цій сфері, заради чого здійснюються нові наукові розвідки та 

підписуються різноманітні міжнародні угоди, що стосуються різних аспектів 

екологічної проблематики. 

Особливо серед них варто відзначити Паризьку кліматичну угоду 

(2015 р.), яка офіційно визнає, що на планеті відбувається зміна клімату, й що 

від усіх країн очікується надання достовірних даних щодо зміни клімату та 

провадження політики, яка призведе до пом’якшення наслідків цієї зміни. 

Данія, наприклад, узяла на себе серйозні зобов’язання щодо скорочення 

викидів за рахунок підвищення ефективності та поновлюваних джерел 

енергії. У Сінгапурі в результаті збільшення щільності міського населення 

вдалося за останнє десятиліття знизити інтенсивність викидів вуглецю.  

Всесвітня Конференція ООН з питань навколишнього природного 

середовища і розвитку визнала концепцію сталого розвитку домінантною 

ідеологією цивілізації у XXI ст. й ухвалила відповідну декларацію.  

Дані з нових джерел, включно з новими технологіями, допомагають 

поліпшити глобальний моніторинг для досягнення міжнародних цілей. EPI 

використовує досягнення в сфері супутникових технологій і дистанційного 

зондування, які сприяють глобальному порівнянню даних, коли національні 

уряди не в змозі контролювати або повідомляти дані про навколишнє 

середовище. Супутникові дані використовуються для оцінювання якості 

повітря та лісового господарства. Однак слід ураховувати, що і ці нові 

джерела даних, тим не менш, не є досконалими.  

Нашій державі насамперед необхідно з урахуванням важливості 

подолання екологічних проблем приділити більше уваги реалізації Стратегії 

сталого розвитку. Але не слід забувати, що сталий економічний розвиток є 

потенціалом екологічного успіху, але не гарантує його. Стратегічне 

управління навколишнім середовищем, у свою чергу, вимагає уваги до 

питань екологічної безпеки. Країни, що розвиваються, й розвинені країни 

стикаються з різними екологічними проблемами: з одного боку, із 



 81 

забрудненням як результатом індустріалізації, а з іншого – із стресами як 

результатом бідності та фінансової неспроможності. Стратегічне управління 

навколишнім середовищем залежить від політичних зусиль і злагодженого 

функціонування соціальних, політичних та економічних систем суспільства. 

Хоча жодна країна не має повністю стійкої траєкторії свого розвитку, деякі з 

них управляють своїми екологічними проблемами краще, ніж інші. 

Конституція України закріплює важливе право людини – «кожен має 

право на безпечне для життя і здоров’я довкілля» (ст. 50), однак за Індексом 

екологічної ефективності (2016) Україна, як уже згадувалося, посіла 44-у 

позицію серед 180 країн світу, поруч із такими державами, як Аргентина, 

Куба та Бразилія [300]. Непроста екологічна ситуація в нашій державі 

формувалася впродовж років через нехтування об’єктивними законами 

розвитку й відтворення природно-ресурсного комплексу держави, коли 

перевага надавалася розвитку найбільш екологічно небезпечних галузей 

промисловості.  

Серед головних причин екологічних проблем в Україні слід назвати 

такі:  

 високий рівень концентрації підприємств зі шкідливим для 

навколишнього середовища технологічним процесом; 

 високий рівень ресурсо- та енергоємних підприємств; 

 застарілі технології й основні фонди виробництв;  

 низький рівень екологічної культури на виробництві; 

 наявність значних обсягів накопичених відходів; 

 воєнний конфлікт на сході України; 

 недостатній рівень екологічної свідомості суспільства; 

 відсутність стимулів для підприємців впроваджувати 

природоохоронні заходи. 

Економіка України відрізняється дуже високим рівнем використання 

ресурсномістких та енергоємних технологій, застосування яких до того ж 

часто-густо здійснюється із порушенням проектної документації, а 

http://helsinki.org.ua/ekolohichni-prava-o-stepanenko/#_ftn10
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експлуатація – без будівництва відповідних очисних споруд і врахування 

вимог до охорони довкілля. Протягом багатьох років близько 60 % 

експортної продукції нашої держави забезпечувалося завдяки видобутку та 

переробці мінерально-сировинних ресурсів [93]. Це призвело до істотної 

деградації нашого довкілля, надмірного забруднення поверхневих і 

підземних вод, атмосферного повітря та ґрунтів і накопичення в них значної 

кількості промислових відходів. 

Значні диспропорції у розміщенні продуктивних сил, що 

спостерігались в Україні впродовж тривалого часу, призвели до того, що 

техногенне навантаження на природне середовище у 4–5 разів перевищує 

аналогічний показник розвинених країн. Розораність земель при цьому 

становить 80 % від усіх сільськогосподарських угідь, а обсяг води, що 

використовувався у технологічних процесах, у 2–5 разів перевищує 

відповідні показники розвинених країн [79]. Надто велика концентрація 

промисловості й екстенсивний розвиток сільського господарства зумовили 

катастрофічне забруднення повітря, води та ґрунтів, а масштаби екологічних 

змін становлять реальну загрозу здоров’ю громадян України [93]. Експерти 

Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) вважають, що 

збереження такої ситуації може призвести у найближчій перспективі до 

створення екологічних загроз і збільшення кількості надзвичайних ситуацій 

із негативними наслідками для населення та довкілля.  

У контексті інтеграції України в європейський простір і посилення 

глобалізаційних процесів відбувається прискорення приведення нормативно-

правової бази з питань охорони навколишнього середовища у відповідність 

до законодавства Європейського Союзу. Адаптація положень українського 

законодавства до норм міжнародного права та Європейського Союзу є 

важливою складовою в реалізації державної екологічної політики та її 

інтеграції в інші сектори державної політики. Так, в Угоді про Асоціацію між 

Україною, Європейським Союзом (ЄС) і Європейським співтовариством з 

атомної енергії серед іншого зазначено, що її сторони розвиватимуть і 

http://helsinki.org.ua/ekolohichni-prava-o-stepanenko/#_ftn11
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зміцнюватимуть співробітництво з питань охорони довкілля, а також 

сприятимуть реалізації цілей сталого розвитку й «зеленої» економіки. 

Україна та країни ЄС провадитимуть спільну дослідницьку діяльність й 

обмінюватимуться досвідом та інформацією про екологічну ситуацію й нові 

технології тощо; узгоджуватимуть подолання наслідків стихійних лих, 

катастроф та інших надзвичайних ситуацій, здійснюватимуть спільну 

діяльність на європейському та міжнародному рівні у відповідності до 

багатосторонніх угод у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. Пріоритетними напрямками співробітництва у галузі охорони 

довкілля між Україною та ЄС визнано вирішення завдань розвитку галузевих 

стратегій покращення якості повітря, води й управління водними ресурсами 

та відходами, зниження промислового забруднення та кількості промислових 

аварій, запровадження адміністративної відповідальності,  фінансові стратегії 

залучення інвестицій в інфраструктуру й технології, а також розвиток та 

імплементація політики з питань зміни клімату. 

Україна за величиною встановленої потужності атомної енергетики 

посідає 8 місце у світі та 5 в Європі. Частка ядерної енергетика, що є базовою 

складовою енергозабезпечення країни, сягає 50 % у загальному обсязі 

електроенергії, що виробляється в країні. Водночас сфери енергетики  

стосується і Чорнобильська зона, яка є зосередженням значної частини 

радіоактивних відходів на території нашої держави. Для вирішення питання 

їх утилізація було ухвалено рішення про будівництво Центру переробки і 

збереження ядерних відходів «Вектор». Його інфраструктура налічує 39 

інженерних об’єктів, зокрема заводи з переробки відходів, сховища та 

зв’язок. Найбільш небезпечними й насиченими такими об’єктами є території 

Донецької, Запорізької, Луганської, Львівської, Сумської та Херсонської 

областей.  

В окремих регіонах, зокрема в Харківському, зосереджено велику 

кількість токсичних речовин – компонентів ракетного палива, проблема 

утилізації яких залишається невирішеною.  
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Близько 20 % території України перебуває в незадовільному стані через 

перенасичення ґрунтів різними токсичними сполуками [256, с. 136–137]. 

Основними сферами забруднення є сільське господарство, промисловість і 

транспорт. 

Таким чином, удосконалення системи забезпечення екологічної 

безпеки, існуючої в Україні, має стати одним із пріоритетних напрямів 

державної політики в умовах трансформаційних процесів в економіці та 

державному управлінні на сучасному етапі розвитку держави. Головним 

завданням є мінімізація рівня антропогенного впливу на довкілля, технічне 

переоснащення підприємств, упровадження нових технологій, зміна 

екологічної свідомості суспільства й формування нового екологічного 

мислення. 

 

3.2. Зарубіжний досвід у підході до питання забезпечення 

екологічної безпеки держави 

 

Давно доведено, що розвиток та ускладнення технологічного процесу 

виробництва й еволюція технічних засобів і способів діяльності людини 

становлять загрозу безпеці навколишнього середовища. Із середини ХХ ст. 

світова громадськість почала усвідомлювати небезпечність цієї загрози, і в 

локальних правових системах почали виникати галузі права, що стали 

прообразом сучасного екологічного права. 

Вирішення питань екологічної безпеки в межах окремо взятої держави 

може мати тільки локальний успіх, адже негативний вплив на навколишнє 

середовище не може обмежуватись чіткими межами державних кордонів. 

Будь-який вплив людини на природу має масштабний характер, що виходить 

за межі конкретної нації або держави. 

Загальні закономірності й тенденції в аналізі та вивченні проблем 

міжнародної екологічної безпеки як знаходять своє відображення у 

нормативних актах міждержавних структур і утворень, так і дублюються на 
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рівні локальної правової системи. Більш того, екологічна безпека визнається 

світовим співтовариством частиною єдиної системи міжнародної безпеки. 

Практично кожна держава має власну програму національної безпеки, в якій 

окреме місце посідає екологічна безпека. 

Головною ознакою, що визначає важливість екологічної безпеки, є 

транскордонний характер екологічних загроз, які в сучасному світі поступово 

стають фактором впливу окремих держав на світову політику. Як уже 

згадувалось, більшість країн розглядає загрозу екологічній безпеці на рівні з 

воєнною та іншими загрозами національній безпеці. 

Забезпечення екологічної безпеки є сьогодні надзвичайно актуальною 

проблемою, від вирішення якої залежить збереження навколишнього 

середовища придатним для існування людства.  

На сучасному етапі розвитку української держави численні теоретичні 

дослідження й узагальнення українських та зарубіжних учених указують на 

актуальні проблеми в державному регулюванні забезпечення екологічної 

безпеки. Дослідження стосовно світового досвіду формування та реалізації 

державної екологічної політики проводили П. Гаман, Л. Горбач, Д. Зеркалов, 

О. Колєнов, В. Микитенко, Т. Пічкур, Є. Романчікова, К. Трима й 

П. Фесянов. Однак аналіз праць цих учених свідчить про недостатню наукову 

обґрунтованість напрямів забезпечення екологічного моніторингу безпеки 

екологічної політики України в умовах глобальних викликів, стратегічних 

напрямів реалізації екологічної політики держави в регіонах та містах, а 

також шляхів реалізації поставлених завдань і визначених для їх виконання 

термінів і ресурсів. Тому на сучасному етапі більшість питань у цій сфері 

вирішується органами державного управління без комплексного урахування 

особливостей їх діяльності в особливих умовах. 

Україна постійно стикається з різними проблемами, які стосуються 

негативних змін її природного фонду. 

Екологічна безпека  це одна зі складових національної безпеки, 

сукупність природних, соціальних, технічних та інших умов, що 
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забезпечують якість і безпечність життя. 

Прагнення до забезпечення екологічної безпеки завжди було одним із 

провідних мотивів людської діяльності. Під безпекою в екологічній сфері, як 

уже неодноразово наголошувалося, розуміється стан захищеності життєво 

важливих інтересів особистості, суспільства та держави від потенційних або 

реальних загроз, що створюються внаслідок антропогенного й техногенного 

впливу на природу, а також виникають через стихійні лиха та катастрофи. 

Зокрема, загрозу екологічній безпеці може становити діяльність 

фізичних і юридичних осіб у самій Україні та в інших державах, пов’язана з 

навмисним або ненавмисним впливом на навколишнє середовище, а також 

небезпечними природними процесами та явищами. 

Останнім часом збільшується загроза безпеці та комфортному 

існуванню людини, зокрема створює ризики для здоров’я. Зараз уже не 

викликає сумніву, що забруднення навколишнього середовища здатне 

викликати низку екологічно обумовлених захворювань і в цілому призводить 

до скорочення середньої тривалості життя людей, схильних піддаватись 

впливу екологічно несприятливих чинників. Саме очікувана середня 

тривалість життя людей є основним критерієм екологічної безпеки. 

Починаючи з 80-х років ХХ ст., Організація Об’єднаних Націй (ООН) 

почала розробку та здійснення міжнародних програм щодо зниження загрози 

екологічній безпеці. Були визначені основні завдання розвитку системи 

міжнародного права в цій сфері та сформовані принципи вирішення проблем 

екологічної безпеки. Ключовим фактором на цьому етапі розвитку в сфері 

екологічної безпеки стало усвідомлення світовою спільнотою того, що 

шкода, заподіяна екології, може стати глобальною загрозою для існування 

людства в цілому. 

Проблема екологічної безпеки держави зумовлюється розширенням 

діапазону небезпек, пов’язаних зі входженням цих держав у поле 

підвищеного техногенного та соціально-екологічного ризику в сучасних 

цивілізованих демократичних державах поряд із прогресивними зрушеннями 
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в забезпеченні безпеки індивіда.  

У всьому світі, зокрема в багатьох промислово розвинених країнах, 

розширюються зони господарської й економічної діяльності, що випадають зі 

сфери, регульованої правовими нормами та законами. Це означає підвищення 

рівня небезпеки екологічних загроз у регіональному, а потім і в глобальному 

масштабі як для держави, так і для окремих громадян.  

Діапазон екологічних небезпек зростає за рахунок не тільки 

техногенних, а й соціальних або ж політичних змін, що відбуваються в 

країні. Ефективність цих змін вимірюється не лише в темпах реформ, рівні 

економічних досягнень і політичної, інформаційної відкритості, а й у 

підтримці національної безпеки та її екологічної складової. Усе це вимагає 

відповідного теоретичного осмислення й аналізу станів екологічної безпеки 

на національному рівні. 

Аналіз світового досвіду показує, що основними тенденціями у 

розвитку відносин людини та навколишнього середовища в розвинених 

країнах є використання правового підходу, науково-обґрунтованої взаємодії, 

формування «екологічної свідомості» населення, суспільного 

природоохоронного руху та збереження або повернення державної власності 

на природні ресурси [68].  

У багатьох країнах світу накопичено значний досвід вирішення 

проблем державного регулювання забезпечення екологічної безпеки на 

регіональному рівні, а саме створено ефективні організаційні структури та 

дієвий механізм правового регулювання забезпечення екологічної безпеки й 

раціонального використання природних ресурсів. Відомі методи управління, 

які існують нині в Японії, США та деяких країнах Західної Європи, є 

здобутком багаторічних пошуків, спроб і помилок [27]. 

Наприклад, у Республіці Польща, як і в інших країнах, щорічно 

відбувається збільшення обсягів комунальних відходів  там утворюється 

майже 300 кг таких відходів на душу населення. Хоча це становить лише 

50 % кількості комунальних відходів, що утворюються в розвинених країнах 
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ЄС, ситуація в Польщі насторожує й вимагає вжиття спеціальних заходів з 

управління комунальними та побутовими відходами відповідно до вимог 

законів від 11 травня 2001 р. про упаковки та відходи від упаковок, про 

обіцянки підприємців у сфері управління відходами та про продуктову 

оплату й депозитну оплату. Польські фахівці роз’яснюють, що продуктові та 

депозитні оплати є відносно новим інструментом охорони навколишнього 

середовища. Основним положенням присвяченого їм закону є запровадження 

обов’язку забезпечення підприємцем (виробником) переробки або рециклінгу 

відходів, що залишились від таких продуктів. 

В екологічній політиці серед цілей поліпшення ситуації в галузі 

управління відходами на період до 2010 р. були визначені пріоритетними в 

першу чергу правові цілі. Це повне набуття чинності правовими вимогами, 

що містяться в Законі про відходи та конкретизують його у відповідних 

розпорядженнях, ратифікація міжнародних конвенцій про управління 

відходами та застосування національного законодавства відповідно до цих 

конвенцій. 

Крім того, у 2020 р. заплановано завершити створення системи 

знешкодження небезпечних відходів. Серед дій особливо слід відзначити 

створення системи демонтажу та переробки старих автомобілів, 

запровадження інформаційних систем, розробку програм знешкодження 

відходів та ін. 

У Данії «навколишнє середовище» стало незалежною сферою 

діяльності, в якій завдання вирішуються Міністерством навколишнього 

середовища, регіональною (на рівні округу) та міською владою. Останні два 

рівні згаданих органів виконавчої влади несуть відповідальність за 

«щоденне» управління навколишнім середовищем. Окружні органи 

управління країни (регіональні влади) здійснюють функції планування, 

контролю та розробки напрямків діяльності в регіональному масштабі, а 

муніципалітети  на міському рівні. Держава зменшує повноваження 

королівських органів на місцях у галузі охорони навколишнього середовища 
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на користь самоврядування.  

Регіональна влада Данії розробляє плани щодо підтримання якості води 

в системах водопостачання, озерах і водотоках, плани з використання 

водозбірної території та розміщення екологічно брудних підприємств. 

Муніципалітети планують розміщення водоочисних споруд, систем 

водопостачання, скидання та утилізацію всіх видів відходів, серед іншого 

пов’язаних із підвищеною небезпекою.  

Міська влада перебуває найбільш «близько» до екологічних проблем, 

місцеві комуни вважаються важливим фактором у справі гнучкого та 

обґрунтованого управління навколишнім середовищем у містах та інших 

населених пунктах. Основна частина державних витрат іде на будівництво та 

експлуатацію різних очисних споруд. Основним джерелом 

природоохоронного фінансування в комунально-міському секторі є податки 

та платежі природокористувачів. 

В Японії Парламент є вищим органом державної влади та єдиним 

законодавчим органом держави. Зі створенням сучасного законодавства про 

охорону навколишнього середовища в цій країні створено спеціальні 

державні структури. Функціонує два види органів  консультативні (дорадчі) 

й виконавчо-розпорядчі. Охорона навколишнього середовища виділилася в 

самостійний напрям державної політики, перетворившись на невід’ємну 

частину регулювання економіки країни. До структуру уряду Японії, зокрема, 

входять Міністерство сільського, лісового та рибного господарства, Комісія з 

врегулювання екологічних конфліктів, Управління у справах державних 

земель, Управління у справах навколишнього середовища.  

Головним виконавчо-розпорядчим органом у галузі охорони 

навколишнього середовища в Японії є створене в 1971 р. Агентство з 

охорони навколишнього середовища, яке виконує такі завдання:  

 розробка екологічної політики;  

 розробка та координація програм з охорони навколишнього 

середовища;  
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 розробка екологічних стандартів;  

 координація в галузі надання технічної та фінансової допомоги 

регіонам і місцевим органам;  

 забезпечення виконання законодавства про навколишнє середовище.  

Слід відзначити важливу роль Японії в галузі охорони навколишнього 

середовища в усьому світі. Оперативне державне екологічне управління 

передбачає різні організаційні форми (сукупність організацій, установ та 

органів). Державні органи Японії здійснюють відповідно до закону чи іншого 

уповноваження суспільні відносини й функції контролю, екологічного 

нормування, моніторингу, правил експлуатації природних ресурсів, 

експертизи якості товарів за екологічними ознаками, оцінювання впливу 

господарських проектів на навколишнє середовище й експертизи фінансово-

економічного характеру, спрямовані на заохочення або примушування 

природокористувачів до природоохоронної діяльності. 

У країнах ЦСЄ сьогодні широко застосовуються економічні 

інструменти забезпечення екологічної безпеки. Найпоширенішим з них є 

штрафи за недотримання норм. Платежі за викиди застосовуються спільно із 

системою дозволів і мають у структурі два рівня. Цей метод «дозвіл  

платежі за викиди  плата за недотримання нормативів» використовується 

для контролю над забрудненням повітря та води й збором та утилізацією 

відходів у Чеській Республіці, Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Словаччини та 

ін. 

У Німеччині, Данії, Нідерландах та низці інших країн функціонує 

такий ринковий інструмент екологічного регулювання, як торгівля правами, 

тобто дозволами на забруднення. Оскільки фірми мають різні рівні 

граничних витрат на скорочення забруднення навколишнього середовища, то 

між ними об’єктивно виникають умови для такої торгівлі. Порівнюючи при 

цьому розміри граничних витрат на зниження забруднення з ринковою ціною 

дозволів, фірми самостійно ухвалюють рішення про доцільність купівлі 

(продажу) таких дозволів та їх кількості. У разі, якщо граничні витрати 
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зниження забруднення навколишнього середовища для фірми перевищують 

ринкову ціну дозволів, їй вигідніше купити додаткові дозволи на 

забруднення, а не знижувати обсяги викидів. І навпаки, коли ціна дозволу є 

вищою за граничні витрати на зниження забруднення, фірми продаватимуть 

дозволи на забруднення. 

Разом із тим реалізація державної політики екологічної безпеки є 

неможливою без:  

 розробки та впровадження в практику господарювання методів 

економічного стимулювання, до яких належать надання прямих та непрямих 

субсидій приватним фірмам, регіональним і місцевим органам влади;  

 позик і кредитів за низькими відсотками й ставками, гарантії за 

банківськими позиками;  

 надання режиму прискореної амортизації очисного обладнання та 

іншої екотехніки;  

 пільгової ставки за непрямими податками на продаж екотехніки або 

звільнення її від оподаткування;  

 податкових пільг на доходи від природоохоронних програм 

приватним підприємствам;  

 пільгових тарифів фірмам на очистку стоків на муніципальних 

централізованих водоочисних спорудах. 

Із практики зарубіжних країн для української держави актуальними є 

розробка та впровадження механізму екологічного страхування. Об’єктом 

страхування повинен стати ризик забруднення навколишнього середовища, а 

суб’єкти господарювання зобов’язані сплачувати страхові платежі залежно 

від ступеня їх екологічної небезпечності. Акумулюючись у спеціальних 

страхових фондах, такі платежі створять основу для гарантованого 

відшкодування збитків, завданих навколишньому середовищу та 

реципієнтам. 

За своїм характером страхування ризику забруднення навколишнього 

середовища може бути добровільним або обов’язковим. Обов’язковому 
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страхуванню мають підлягати найбільш екологічно небезпечні суб’єкти 

господарювання. Усі інші природокористувачі можуть здійснювати 

добровільне екологічне страхування або створювати власний резервний фонд 

для компенсації екологічних збитків у разі аварійних викидів забруднюючих 

речовин. 

Для гармонійного включення екологічного страхування господарської 

діяльності в систему екологічного регулювання необхідно створити банк 

даних усіх суб’єктів господарювання України залежно від їх галузевої 

приналежності та екологічного ризику, встановити межі відповідальності та 

розробити методики визначення ставок страхових платежів, визначити 

організацію власника страхових платежів (державну або приватну) та 

здійснювати контроль за екологічною діяльністю природокористувачів. 

Процес страхування винагороджує тих, хто мінімізує майбутні ризики 

та суспільні витрати, зменшуючи витрати суспільства на забезпечення 

екологічної безпеки. У результаті ринкові механізми стають інструментом 

державного регулювання й управління ризиком із можливістю значного 

зниження шкоди від забруднення навколишнього середовища. 

Сучасний рівень розробленості екологічної концепції безпеки 

суспільства вимагає комплексного підходу на новій міждисциплінарній 

основі, яка охоплює єдність теоретичних досліджень і потреб практики, 

загальногуманістичну сутність філософії, права, економічної теорії, 

соціології, політології, психології, географії, екології та інших наук, що 

виступають єдиним внутрішнім іманентним підґрунтям таких уявлень. Наука 

лише починає усвідомлювати всю глобальність цієї проблеми як із загальних 

гуманістичних, так і з теоретико-правових позицій, що, безумовно, впливає і 

на реальну практику. 

У новому тисячолітті в Україні, як і в усьому світі, проблеми, пов’язані 

з регулюванням екологічної безпеки, залишаються невирішеними й 

перейшли в категорію тих глобальних проблем людства, що потребують 

негайного вжиття заходів. Заходи ж, які сьогодні вживаються світовою 
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спільнотою загалом та екологічними організаціями, не дають значних 

позитивних результатів. Із поступовим переходом на європейські стандарти 

природоохоронного законодавства діяльність українських екологічних 

організацій слід розглядати в контексті сьогодення з урахуванням сучасних 

тенденцій. Необхідно проаналізувати зарубіжний досвід вирішення 

екологічних проблем та обґрунтувати пропозиції щодо врахування 

позитивного зарубіжного досвіду у цій сфері та його адаптації до умов 

України.  

Збереження природних ресурсів та охорона навколишнього 

середовища почали включатися до соціальних систем лише недавно, із 

приверненням уваги до екологічних проблем і підвищенням громадської 

свідомості та відповідальності. Під впливом глобальних процесів 

відбувається трансформація громадянського суспільства, його діяльність 

починає виходити на якісно новий, глобальний рівень. Наразі триває 

формування нової суспільно-політичної одиниці – глобального 

громадянського суспільства [26]. 

Сплеском природоохоронної активності в усьому світі за останні 

25 років стали доповіді Римського клубу, екологічні форуми, вироблення 

регіональних і міжнародних програм збереження й відновлення природних 

ресурсів, ландшафтів, територій та акваторій, розвитку екологічного 

виховання та освіти, поява численних екологічних матеріалів у засобах 

масової інформації й виникнення сотень «зелених» рухів та організацій у всіх 

куточках світу.  

Право громадян на участь у процесі ухвалення рішень під час 

здійснення екологічного управління передбачено багатьма міжнародно-

правовими актами. Для того щоб громадськість мала можливість активно 

впливати на розробку та провадження екологічної політики, вона повинна 

бути об’єктивно поінформованою щодо суті екологічних проблем.  

У різних розвинених країнах доступ громадськості до екологічної 

інформації є неоднаковим. Найбільш вільним він є у США завдяки 
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ефективній дії Закону про свободу інформації (1996 p.). Навпаки, у 

Великобританії, Німеччині та меншою мірою у Франції доступ до інформації 

був завжди істотно обмеженим, і лише останнім часом під впливом директив 

ЄС, зокрема Директиви «Про свободу доступу до інформації щодо довкілля» 

(1990 p.), почали спостерігатися певні зміни. Технологічний етап, 

характерний зараз для США і багатьох європейських країн, передбачає 

активну суспільну участь в обговоренні та вирішенні тих або інших проблем, 

пов’язаних з екологією.  

Німецькі дослідники розробили власні рекомендації для залучення 

громадськості до ухвалення рішень, пов’язаних з екологічним ризиком. Вони 

полягають у тому, що стратегія комунікації має бути добре структурованою й 

ретельно підготовленою. Фактичний матеріал, його інтерпретація, думки та 

висновки, а також оцінки цих висновків повинні розглядатися й готуватися 

окремо, з урахуванням можливих змін форми комунікації на кожному етапі. 

Стратегія комунікації повинна орієнтуватися на діалог. Аудиторія повинна 

мати можливість не лише висловлювати свою думку з певних проблем, але і 

брати участь у підготовці відповідної програми й мати доступ до тих, хто 

відповідає за екологічну політику. У процесі всебічного оцінювання ризику 

та послідовного управління ним повинні враховуватися труднощі, що стоять 

перед тими, хто виробляє й ухвалює рішення (адміністратори, юристи тощо). 

Це передбачає наявність довіри до структур влади [27].  

Неурядові організації та науковці, які не мають стосунку до державних 

органів управління, теж є складовими системи. Вони вважають себе 

захисниками громадських інтересів і діють як незалежні спостерігачі на 

противагу як урядовцям (які можуть обстоювати певні політичні інтереси), 

так і тим сторонам, інтереси яких зачіпаються безпосередньо. Таку практику 

ухвалення рішень називають плюралістською.  

Навпаки, в країнах, де правляча еліта традиційно має широку свободу 

дій у формулюванні політики, провідні напрями політики обговорюються 

відносно вузьким колом зацікавлених сторін. Вони прагнуть досягти 
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консенсусу між собою, після чого їх рішення просто доводяться до відома 

загалу. Така практика, яку називають корпоратистською, існує в 

Великобританії, Франції, Німеччині та Японії. 

Кожен із цих двох крайніх підходів має свої переваги й недоліки, тому 

важко вирішити, який із них є більш ефективним.  

Проміжне становище між згаданими країнами має Швеція, де прагнуть 

поєднати переваги обох підходів шляхом розробки нових політичних рішень 

через систему королівських комісій із широкими консультаційними 

функціями. Але й тут виявилася загрозлива для бюджету країни тенденція 

створення занадто великої кількості таких комісій.  

Національним законодавством України передбачається можливість 

здійснення функцій екологічного регулювання громадянами та їх 

об’єднаннями. У багатьох випадках у нашій державі участь громадськості в 

процесі екологічного регулювання регламентується навіть ширше, ніж за 

міжнародними нормами. Конституція України та інші нормативно-правові 

акти  щодо екологічного законодавства з неоднаковим ступенем 

конкретизації визнають важливим конституційним принципом екологічного 

права громадське управління охороною навколишнього природного 

середовища та природокористуванням. Це ґрунтується на таких 

конституційних нормах:  

– природні багатства України вважаються об’єктами права власності 

українського народу, а кожен громадянин має право користуватися ними 

відповідно до закону (ст. 13);  

– громадяни України мають право  для захисту своїх прав та свобод і 

задоволення інтересів об’єднуватися у політичні партії та громадські 

організації (ст. 36), серед іншого й екологічні;  

– у ст. 38 Конституції України уточнено можливість реалізувати право 

громадян на участь в управлінні державними справами, а також забезпечити 

захист від свавілля органів влади, нехтування й зневажання останніми 

екологічних прав населення та суміжних із ними прав;  
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– кожен громадянин має право на безпечне для життя та здоров’я 

довкілля й на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст. 

50);  

– громадяни зобов’язані, у свою чергу, не завдавати шкоди природі та 

відшкодовувати завдані ними збитки (ст. 66).  

Законодавство України надає громадянам можливості впливати на 

діяльність з охорони довкілля та брати в ній участь. Зокрема, Закон України 

«Про основи національної безпеки України» визначає в ст. 6, що 

пріоритетами наших національних інтересів є такі: гарантування 

конституційних прав і свобод людини та громадянина, забезпечення 

екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і 

суспільства, розвиток громадянського суспільства та його демократичних 

інститутів, інтеграція України в європейський політичний, економічний і 

правовий простір,збереження навколишнього природного середовища та 

раціональне використання природних ресурсів, розвиток рівноправних 

взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України [91].  

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

тлумачить поняття «громадське управління» у цій сфері як різновид 

управління в галузі охорони довкілля. Звісно, значно ефективнішим за вплив 

окремих громадян буде вплив офіційно зареєстрованих громадських 

об’єднань, які мають певний юридичний статус і повноваження яких 

закріплено в ст. 21 згаданого Закону.  

Виходячи з сказаного можна зробити висновок про те, що в зарубіжних 

країнах накопичено значний досвід використання адміністративно-правових 

та економічних інструментів регулювання природокористування та охорони 

навколишнього середовища, що передбачає поєднання різноманітних методів 

екологічного регулювання та дозволяє державам провадити комплексну 

екологічну політику, яка охоплює всі рівні та сфери природокористування. 

Вивчення та більш широке використання в нашій країні зарубіжного 

досвіду стосовно проведення політики екологічної безпеки дозволить 
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підвищити ефективність державної екологічної політики й знизити рівень 

несприятливого впливу на навколишнє середовище та сприятиме сталому 

розвитку української держави. 

 

3.3. Характеристика нормативно-правової бази забезпечення 

екологічної безпеки в Україні 

 

Екологічну безпеку держави слід розглядати не тільки з суто 

екологічного, а й з правового аспекту, оскільки вона регулюється 

нормативно-правовими актами.  

Право на безпечне довкілля 

Як уже згадувалось, в Угоді про Асоціацію між Україною, 

Європейським Союзом (ЄС) та Європейським співтовариством з атомної 

енергії зафіксовано, що її сторони  мають розвивати і зміцнювати 

співробітництво з питань охорони довкілля, також вони сприятимуть 

реалізації цілей сталого розвитку та «зеленої економіки». Утворення асоціації 

з ЄС не може бути реалізоване без масштабної «зеленої модернізації» 

української економіки й імплементації до нашого законодавства 

нормативних приписів ЄС сектору «Управління довкіллям та інтеграція 

екологічної політики в інші галузеві політики». Однак політико-управлінська 

еліта України, користуючись гаслами європейської інтеграції, наразі 

демонструє відсутність усвідомлення важливості виконання взятих на себе 

зобов’язань щодо досягнення європейських стандартів екологічної політики. 

В Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики України 

на період до 2020 р. визначено стратегічні цілі цієї політики, до яких 

належать поліпшення екологічної ситуації та підвищення екологічної 

безпеки, досягнення такого стану навколишнього природного середовища що 

буде безпечним для здоров’я людини; зменшення антропогенного впливу на 

довкілля; інтеграція екологічної політики в усі сфери діяльності, 

вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління, забезпечення 
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екологічно збалансованого природокористування, підвищення рівня 

суспільної екологічної свідомості, зменшення втрат біологічного та 

ландшафтного різноманіття та формування екологічної мережі. На жаль, 

сьогодні, наприкінці 2018 р., стало очевидним, що ці стратегічні цілі досі 

залишаються порожньою декларацією. 

Очевидно, що уряд не керується екологічними пріоритетами й не має 

стратегічного бачення реформування всіх сфер життєдіяльності у 

відповідності до принципів сталого розвитку. Безкарне розграбування 

природних ресурсів набуло загрозливих форм. У ситуації злочинної 

бездіяльності влади або за безпосередньої участі її корумпованого прошарку 

розгортається масштабне порушення права власності народу України на 

природні ресурси. 

Яскравою ілюстрацією втрати державою контролю за станом довкілля 

є ситуація з теоретично щорічною підготовкою Національної доповіді про 

стан навколишнього природного середовища, яку Міністерство охорони 

навколишнього природного середовища України не виносить на розгляд 

Верховної Ради України вже три роки поспіль (відповідно, її ніде і не 

оприлюднено, хоча це вважається порушенням положень Оргуської 

конвенції та низки законів України), хоча на інформаційний запит ЕГО 

«Зелений Світ» воно свого часу відповіло, що підготувало проект 

Національної доповіді за 2013 р., а опублікує та розмістить його в Інтернеті 

після врахування зауважень, наданих профільним комітетом Верховної Ради 

України, не уточнюючи, коли це станеться.  

Аналогічною є ситуація з оприлюдненням на офіційному веб-порталі 

Мінприроди регіональних доповідей про стан навколишнього природного 

середовища, інформації про об’єкти, які є найбільшими забруднювачами 

навколишнього природного середовища, відомостей про діяльність 

Держекоінспекції України (ДЕІ) та її регіональних підрозділів, екологічних 

паспортів окремих областей (напр. Донецької та Луганської) тощо [111]. 

Зовсім немає інформаційно-аналітичних довідок про стан довкілля в зоні 

http://helsinki.org.ua/ekolohichni-prava-o-stepanenko/#_ftn6
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АТО за 2014 р. – за період активних бойових дій. Інакше кажучи, на 

належному рівні моніторинг впливу війни на стан довкілля Донбасу не 

проводився. 

На офіційному веб-порталі Держекоінспекції бракує інформації про 

результати державного нагляду за додержанням вимог природоохоронного 

законодавства. Річний звіт про діяльність цієї організації за 2014 р. займає 

лише 1 (одну) сторінку тексту. Одна з найголовніших причин цього – 

мораторій на позапланові перевірки ДЕІ, та плани уряду взагалі ліквідувати 

Держекоінспекцію, час від часу озвучувані високопосадовцями Кабміну. 

Такий занепад екологічної політики в Україні відбився на її 

міжнародних оцінках. Так, за Індексом екологічної ефективності 2015 р. 

Україна мала 95-у позицію серед 178 країн світу, поруч із такими країнами, 

як Зімбабве, Антігуа й Барбуда та Гондурас. Збереження існуючої ситуації, 

на думку Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД), може 

призвести у найближчій перспективі до виникнення серйозних екологічних 

загроз і збільшення кількості надзвичайних ситуацій із суттєвими наслідками 

для населення та довкілля, можливо навіть транскордонного масштабу. 

Для початку реалізації стратегічних цілей державної екологічної 

політики необхідно щонайменше відновити її керованість. Відновлення 

зруйнованої у попередні роки державної екологічної політики в першу чергу 

повинна передбачати відновлення територіальних органів Мінприроди, 

системи моніторингу довкілля, оцінювання впливу на довкілля за 

стандартами ЄС, контролю за дотриманням природоохоронного 

законодавства та екологічного інформування.  

Отже, дедалі очевиднішою стає неадекватність державної екологічної 

політики наявним загрозам природного й техногенного характеру, що 

призводить до численних порушень конституційного права громадян на 

екологічну безпеку. 

Екологічні наслідки збройного конфлікту на сході України 

Питання захисту довкілля під час воєнних дій як у національному, так і 
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в міжнародному законодавстві регулюються фрагментарно, конкретні 

законодавчі акти лишаються маловідомими, тож, наразі неможливо говорити 

про їх ефективне застосування сторонами конфлікту на сході України. 

Норми міжнародного гуманітарного права також тривалий час не 

містили прямого регулювання питань захисту довкілля під час війни, однак у 

1976 р. ООН була ухвалена «Конвенція про заборону військового чи будь-

якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне 

середовище» [123], покликана обмежити способи ведення воєнних дій, які 

можуть спричинити зміну клімату, природних процесів тощо. Офіційно як 

Україна, так і Російська Федерація як правонаступники СРСР вважаються 

сторонами цієї Конвенції. 

У 1990 р. Україна ратифікувала Додатковий протокол  до Женевських 

конвенцій (Протокол I, 1977 р.), присвячений захисту жертв міжнародних 

збройних конфліктів, де вперше було регламентовано поводження із 

довкіллям під час воєнних дій. Зокрема, у частині 3 ст. 35 цього протоколу 

міститься пряма заборона застосовувати методи або засоби ведення воєнних 

дій, які можуть заподіяти масштабну, тривалу та серйозну шкоду довкіллю. 

Крім того, Україна та Російська Федерація вважаються підписантами 

Протоколу ІІІ до «Конвенції про заборону або обмеження застосування 

конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що 

завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію» (1980 р.), де 

йдеться насамперед про заборону або обмеження застосування 

запалювальної зброї, але згадуються і деякі екологічні моменти, зокрема в 

частині 4 ст. 2, що забороняє застосовувати запалювальну зброю проти лісів, 

за винятком випадків, коли ті використовуються для маскування військових 

об’єктів. 

Пізніше Генеральна асамблея ООН у своїй Резолюції від 09.02.1993 р. 

«Про захист довкілля під час збройних конфліктів» закликала всі держави 

дотримуватися під час збройних конфліктів положень міжнародного права з 

охорони довкілля, серед іншого шляхом їх включення у військові статути. 
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На Донбасі, який і до війни із точки зору екологічної безпеки був 

глибоко проблемним, воєнні дії призвели до безпрецедентного загострення 

проблем довкілля. Неможливість проводити екологічний моніторинг на всій 

території Донецької та Луганської областей і фактична відсутність 

контролюючих органів заважають об’єктивно оцінити заподіяну довкіллю за 

період збройних протистоянь шкоду. Особливе значення мають ризики, 

пов’язані із пошкодженням комунікацій, підприємств та інших об’єктів, що 

становлять підвищену екологічну небезпеку, що часто стають 

непрогнозованими. 

Оприлюднена Міністерством екології та природних ресурсів України 

на своєму веб-порталі інформація про стан довкілля в зоні АТО та на 

звільнених територіях (подається у формі інформаційно-аналітичних 

довідок), свідчить про недостатнє охоплення території бойових дій заходами 

з моніторингу довкілля. Зокрема, спостереження за станом забруднення 

атмосферного повітря у 2015 р. систематично проводилися на території 

Донецької області лише в трьох містах – Маріуполі, Краматорську та 

Слов’янську, а спостереження за потужністю експозиційної дози гама-

випромінювання – лише у восьми пунктах спостережень Донецької та 

Луганської областей. 

В інформації, наданій Мінприроди, як уже згадувалось, стверджується, 

що на непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької 

областей продовжують активно працювати підприємства, які входять до 

«Переліку 100 об’єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в 

Україні». Забруднюючих речовин у повітря та неочищені зворотні води у 

водні об’єкти викидаються безконтрольно. Артобстріли та мінування 

значних територій призвели до знищення лісів і захисних лісосмуг, а також 

завдали шкоди іншій рослинності; тоді як порушення ґрунтового покриву, 

пожежі, руйнування потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів, що 

забезпечують життєдіяльність населених пунктів викликають додаткові 

забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів тощо.  
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Тільки у 2014 р. загибель лісових культур унаслідок бойових дій лише 

на території Луганської області за попередньою оцінкою державних органів 

становила понад 700 га при тому, що мінування лісових насаджень і 

прилеглих до них територій заважають їх відновленню. 

Мінприроди висновує, що заподіяні бойовими діями збитки 

рослинному та тваринному світу, атмосферному повітрю, водним та 

земельним ресурсам на цей час обчислити неможливо. 

Міжнародна благодійна організація «Екологія – Право – Людина» 

(ЕПЛ) стверджує у своєму дослідженні, що від обстрілів артилерії ставалося 

загоряння декількох екологічно небезпечних виробництв, зокрема 

Лисичанського нафтопереробного та Краматорського верстатобудівного 

заводів, Авдіївського та Ясинівського коксохімічних заводів, «Точмашу» та 

«Стиролу». 

Аварійні відключення електроенергії призведи до викиду в атмосферне 

повітря значного об’єму небезпечних речовин, а застосування різних видів 

зброї та горіння хімічних речовин викликали забруднення ґрунту й повітря 

хімічними речовинами, пошкодили значні площі земельних ресурсів, зокрема 

родючого шару ґрунту ц рослинного покриву та завдали великих збитків 

природно-заповідним територіям. Деякі шахти було затоплено, каналізаційні 

мережі й транспортні магістралі пошкоджено, а очисні споруди на додаток 

ще і знеструмлено, через що скид промислових і побутових вод здійснювався 

без очистки. Також на цих територіях зруйновано інфраструктуру з 

обслуговування населення щодо збору й утилізації відходів.  

Фахівці ЕПЛ разом із зацікавленими представниками держави 

сформували на Круглому столі «Воєнні дії на сході України: ризики та 

наслідки для довкілля і здоров’я» (К., 22 січня 2015 р.) для органів 

виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства та міжнародних 

організацій пакет пропозицій, покликаний мінімізувати наслідки війни для 

здоров’я населення та довкілля.  

На жаль, доводиться визнати, що уряд України і досі не має 
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переконливих здобутків у вивченні, попередженні та мінімізації екологічних 

наслідків війни, тоді як роботу контролюючих органів та суб’єктів 

моніторингу довкілля скуто неадекватними рішеннями політичного 

керівництва. 

Так, за інформацією Держекоінспекції, органам, уповноваженим 

здійснювати державний нагляд (контроль) щодо господарської діяльності, у 

період проведення АТО на непідконтрольній території відповідно до статті 3 

Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції» було тимчасово заборонено у зоні проведення 

АТО здійснення планових та позапланових перевірок суб’єктів 

господарювання, крім позапланових перевірок суб’єктів господарювання, які 

віднесено до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику. Пізніше 

уряд усупереч застереженням громадськості та повідомленням про численні 

надзвичайні ситуації, що виникли на об’єктах господарювання тоді, коли 

діяльність ДЕІ було паралізовано, продовжив дію мораторію на перевірки. 

Існує думка, що оскільки збройний конфлікт не повинен впливати на 

пріоритети екологічної політики, бездіяльність держави з попередження 

порушення прав людини на безпечне для життя здоров’я довкілля має стати 

предметом не лише громадського контролю, але й широкого міжнародного 

обговорення [253]. 

Аномальне маловоддя на більшості річок України 

У другій половині 2015 р. (з червня) український Гідрометцентр 

регулярно повідомляв про розвиток гідрологічної посухи (маловоддя) на 

більшості водних об’єктів України, що виникла на тлі безсніжної зими та 

низької водності навесні в умовах тривалого періоду сухої та спекотної 

погоди липня-вересня. Маловоддя зійшло нанівець у кінці листопада, однак 

водність річок ще досить довго залишалася нижчою за середні показники (у 

межах 50–80 % норми). 

Найскладнішою й найнебезпечнішою була ситуація на Київському, 

Канівському та Дністровському водосховищах, де відмічався найменший за 
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період їх експлуатації (відповідно – з 1965, 1973 та 1985 рр.) приплив води. У 

Дніпровському на кінець жовтня каскаді об’єм води зменшився приблизно на 

6 км
3
. Гідрологічна посуха 2015 р. викликала також інтенсивне заростання 

річищ, пересихання малих річок і спустошення запасів ґрунтових вод, 

місцями навіть  до повного висихання колодязів і свердловин. 

Держводагентство України повідомило тоді про вжиті заходи щодо 

недопущення погіршення ситуації, у першу чергу із водозабезпеченням 

населення питною водою, проте про їх зміст населення не проінформували. 

Упродовж року Уряд не ухвалював нормативно-правові акти, що 

дозволили б оптимізувати режим охорони вод і водокористування в умовах 

гідрологічної посухи. Лише у грудні 2015 р. було зареєстровано важливий 

законопроект № 3606, поданий групою депутатів і покликаний 

імплементувати вимоги Водної рамкової директиви ЄС (2000/60 ЄС) у 

національне законодавство.  

Ця гідрологічна посуха через важливість водних ресурсів (особливо 

Дніпра та Дністра) для економіки й населення і пізніше мала деякі 

надзвичайні й довготривалі наслідки для залежних від водного фактору 

секторів економіки. Зокрема, надовго ускладнилися діяльність 

водогосподарського й енергетичного комплексів, об’єктів комунального та 

рибного господарств, довелось зменшити водозабір поверхневих вод для 

виробничих і соціальних потреб через зменшення доступних водних 

ресурсів, а екологічна ситуація на водних об’єктах, за деякими прогнозами, 

погіршуватиметься і далі. 

Весна й літо 2015 р. супроводжувались рекордно великою кількістю 

загорянь у природних екосистемах по всій території країни, максимум яких 

спостерігався у лісах та на торфовищах Поліського регіону. Втім, адекватною 

увага влади та ЗМІ до лісових пожеж стала лише у вересні, по тому як  

димовий смог від пожеж досяг столиці. На жаль, повідомлення компетентних 

державних служб виглядали плутаними та суперечливими. Зокрема, 

більшість із них називала джерелом київського смогу пожежу на 15 га 
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Білодібровного лісництва, що на північному сході від Києва, хоча у столиці 

впродовж кількох днів панував західний вітер.  

Першу спробу фахово розібратися у проблемі зробив еколог НЕЦУ 

Олексій Василюк, який з’ясував, що, починаючи з 26 серпня, в лісах 

Рівненської та Житомирської областей на заході від Києва сталося понад 

півтисячі пожеж. Зокрема, лише 02.08.2015 р. супутники NASA зафіксували 

472 лісові пожежі у цих областях одночасно – кількість, рекордну за останні 

роки. 

Проте Державне агентство лісових ресурсів проблеми масштабних 

лісових пожеж 2015 року просто проігнорувало – про причини, наслідки та 

заходи протидії цим пожежам на його офіційному веб-порталі у розділі 

«Охорона лісу від пожеж» нема ані слова.  

Натомість із повідомлень Державної служби надзвичайних ситуацій 

(ДСНС) та авторитетних ЗМІ випливає, що 26–30 квітня у Чорнобильській 

пущі відбулася найбільша пожежа з 1992 року, яка охопила до 400 га. Так, в 

«Інформаційно-аналітичній довідці про виникнення НС в Україні протягом І 

півріччя 2015 року» ДСНС свідчить: «Перша надзвичайна ситуація, пов’язана 

із пожежею в природних екосистемах, зафіксована вже у квітні, друга – у 

червні. Обидві лісові пожежі виникли на території комплексу лісового 

господарства «Чорнобильська пуща” у Зоні відчуження та безумовного 

(обов’язкового) відселення та досягли місцевого рівня. У першому випадку 

лісова пожежа охопила площу близько 320 га, у другому – загоряння сухої 

трави та очерету, а також загоряння та тління торфовищ розповсюдилося 

окремими осередками на площі близько 130 га». 

У прес-релізі Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу 

пожеж (REEFMC) від 29 квітня щодо лісопожежної ситуації у зоні 

відчуження ЧАЕС стверджується із посиланням на оперативну інформацію 

дистанційного зондування землі (ДЗЗ), що в межах контуру горіння площа 

перелогів і лісів становила не 400 га, а 27 разів більшу площу – 10 800 га. 

Також там ідеться про ризик значного переносу радіонуклідів із вогнища 
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пожеж та про необхідність здійснення моніторингу руху радіоактивного 

димового шлейфу. 

Під час київського вересневого смогу Регіональний 

Східноєвропейський центр теж оприлюднив прес-реліз, який так і не 

поширив жоден із ЗМІ і в якому йшлося про таке: «За даними дистанційного 

зондування землі встановлено, що задимлення м. Києва 2–3 вересня є 

продовженням процесу проходження диму з численних природних пожеж у 

Рівненській, Житомирській та Київській областях, частково на території 

Білорусі. Головна смуга диму пройшла на північ від Києва, а задимлення 

Києва зумовлено південною частиною цього димового шлейфу. Горіння 

відбувається як мінімум протягом 2–3 тижнів, а торф’яних пожеж – з квітня 

2015 р., що негативно впливало на життєдіяльність сотень тисяч жителів 

зазначених областей».  

Також Центр звернув увагу на те, що щільність пожеж у Білорусі та 

Польщі була в рази меншою, ніж в Україні за однакового надзвичайного 

рівня пожежної небезпеки для таких умов погоди, що вказує на незадовільну 

координацію роботи в Україні міжвідомчих протипожежних служб. 

Важко відповісти, чим саме викликано приховування владою 

справжніх обсягів пожеж у лісах Поліського краю: чи то ресурсною 

неспроможністю ДСНС організувати моніторинг і боротьбу із 

надзвичайними ситуаціями такого масштабу, чи намаганням вберегти 

психіку українців від радіофобії, чти то зацікавленістю лісгоспів у 

проведенні під виглядом заходів з локалізації та фрагментації пожеж 

масштабних рубок. 

Підводячи короткі підсумки можна стверджувати, що попри згадані 

недоліки, нові закони у підсумку покращили режим охорони 

червонокнижних видів рослин і тварин, а у заповідних зонах – 

збережуваність національних парків, регіональних ландшафтних парків і 

біосферних заповідників, де було заборонено всі види суцільних і 

поступових рубок, видобування в річках піску та гравію тощо (статті 18, 21 
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Закону України «Про природно-заповідний фонд України»). 

 

Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі визначено змістовні характеристики системи 

державного управління системою екологічної безпеки зарубіжних країн, 

розкрито сучасний інструментарій правового забезпечення екологічної 

безпеки України, проаналізовано концепцію національної екологічної 

політики нашої держави в сучасних умовах та в контексті побудови 

майбутнього держави з урахуванням проведення ефективної політики 

екологічної безпеки. 

Визначено, що в новому тисячолітті в Україні, як і в усьому світі, 

проблеми, пов’язані з регулюванням екологічної безпеки, залишаються 

невирішеними й можуть перейти в категорію глобальних проблем людства, 

що потребують негайного вирішення.  

У зв’язку з переосмисленням впливу людини на природне середовище, 

що вже розуміється не як суто споживацьке, а набуває ознак раціоналізації та 

врегульованості, з поступовим переходом на європейські стандарти 

природоохоронного законодавства діяльність українських екологічних 

організацій та органів державної влади слід розглянути в контексті 

сьогодення з урахуванням сучасних тенденцій. 

Доведено, що важливим чинником участі людини у формуванні 

ефективної екологічної політики є право громадян на участь у процесі 

ухвалення рішень під час здійснення екологічного управління. Це право 

передбачено багатьма міжнародно-правовими актами, зокрема принцип № 10 

із Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку 

встановлює таке: «Екологічні проблеми найкраще вирішуються за участю 

всіх зацікавлених громадян на відповідному рівні. На національному рівні 

кожен індивід повинен мати можливість належного доступу до всієї 

інформації про навколишнє середовище, яка є в розпорядженні владних 
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структур, включаючи інформацію щодо небезпечних речовин та видів 

діяльності, а також можливості брати участь у процесі ухвалення рішень». 

У різних розвинених країнах доступ громадськості до екологічної 

інформації не є однаковим. Найбільш вільним він вважається у США завдяки 

ефективній дії Закону про свободу інформації (1996 p.). Навпаки, у 

Великобританії, Німеччині та меншою мірою у Франції доступ до інформації 

завжди був істотно обмеженим, і лише останнім часом під впливом директив 

ЄС, зокрема Директиви «Про свободу доступу до інформації щодо довкілля» 

(1990 p.), почали спостерігатися певні зміни. 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі вирішено важливу актуальну для науки державного 

управління проблему, яка полягає в системному аналізі стану та 

перспектив національної безпеки держави в екологічній сфері, 

розробленні нових підходів до вирішення проблемних питань у цій сфері 

та науково-прикладних рекомендацій щодо формування й реалізації 

державної політики в екологічній сфері в контексті національної безпеки.  

За результатами дослідження слід констатувати, що  людська 

цивілізація у ХХ та першій чверті ХХІ ст. значно погіршила ситуацію 

щодо екологічної безпеки. На наш погляд, абсолютно очевидно, що 

відсутність у держав чіткої стратегії у реалізації державної політики 

охорони довкілля призводить не лише до погіршення екологічної ситуації 

у світі, але і до серйозних загроз існуванню багатьох народів і держав.   

Саме тому дедалі більшої актуальності набуває необхідність 

вироблення державної концепції екологічної безпеки. У зв’язку з цим 

екологічну безпеку можна розглядати як одну з обов’язкових умов 

функціонування сучасної держави.  

Аналіз проблем у сфері екологічної безпеки сучасних держав у 

цілому та України зокрема показав, що питання державної політики, 

спрямовані на формування ефективної політики у сфері охорони  

навколишнього середовища, повинні розглядатися тільки у комплексі з 

урахуванням системного підходу, де все живе – це єдиний соціальний 

організм, що працює у парадигмі функціонування теорії соціальних 

мереж.  

Забезпечити ефективну систему державного управління 

національною безпекою України, де екологічна безпека розглядається як 

найважливіша ланка, можливо з урахуванням реалізації основних 

висновків роботи, які конкретизуються в таких положеннях. 

1. Узагальнено сучасні теоретико-методологічні та державно-
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управлінські підходи у сфері управління системою екологічної безпеки. 

Сформульовано уточнену дефініцію поняття «екологічна безпека» 

держави та підкреслено, що екологічна безпека – це здатність 

управлінської системи зберігати рівновагу та збалансованість 

взаємовідносин по лінії «довкілля – соціум – державне управління», 

вміння протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам та викликам і 

забезпечувати прийнятні рівні ризику життєдіяльності населення та 

стійкості соціально-економічного розвитку, а також відтворення 

природного й соціально-економічного потенціалу. 

2. Визначено, що ефективність державної системи охорони довкілля 

та раціонального використання природних ресурсів України має на меті 

таке: 

– формування та впровадження державної політики в галузі охорони 

довкілля й раціонального використання природних ресурсів; 

– створення наукового й технічного потенціалу в природоохоронній 

діяльності; 

– створення умов для ефективної дії правового забезпечення 

екологічної політики та ядерної безпеки; 

– вирішення питань підготовки кадрів для забезпечення 

природоохоронної діяльності та здійснення політики регулювання 

екологічної та ядерної безпеки. 

3. Доведено, що екологічна безпека виступає як заперечення 

екологічної загрози, що знаходить свій прояв у локальних, регіональних і 

глобальних масштабах, таких як екологічні стихії, соціальні кризи та 

техногенні катастрофи. Забезпечення екологічної безпеки – основний 

спосіб вирішення екологічних проблем, який гарантує громадянам України 

розвиток і проживання у безпеці.  

Рівень національної безпеки, що склався і складатиметься в Україні в 

майбутньому, визначається насамперед рівнем системи управління 

державою. Тому одним із стратегічно важливих підходів до природно-
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техногенної безпеки України має бути утворення ефективної системи  

державно-управлінських механізмів забезпечення безпеки людини, 

природи та суспільства. 

4. Запропоновано основні напрями розробки методологічних засад 

створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу екологічної 

безпеки та ранжирування територій на основі кластерного аналізу за 

рівнем екологічної безпеки.  

5. Обґрунтовано положення про те, що реалізація державної 

екологічної політики в Україні та перспективи вирішення екологічних 

проблем визначатимуться головним чином рівнем усвідомлення політико-

управлінською елітою та громадянами відповідальності за життя в регіоні 

та на планеті в цілому. Модель сталого розвитку для України стане 

можливою лише за умови забезпечення ефективного державно-

управлінського впливу в контексті екологічної безпеки держави. Для 

вирішення питань забезпечення екологічної безпеки необхідно сформувати 

відповідну систему з урахуванням міжнародних норм і юридичних актів та 

досвіду провідних країн світу з метою як мінімум зменшення екологічних 

конфліктів, стимулювати впровадження нових екологічних технологій 

виробництва, сформувати механізм регулювання екологічних процесів та 

підвищити рівень екологічної свідомості населення. 

6. Визначено, що з метою подолання екологічних проблем нашій 

країні необхідно більше уваги приділити реалізації Стратегії сталого 

розвитку. «Екологічне» управління навколишнім середовищем вимагає 

уваги до питань екологічної безпеки. Країни, що розвиваються, й 

розвинені країни стикаються з різними екологічними проблемами: з одного 

боку, із забрудненням як результатом індустріалізації, а з іншого – зі 

стресами як результатом бідності та фінансової неспроможності. 

Зазначено, що сталий розвиток є умовою екологічного успіху, але не 

гарантує його. Стратегічне управління навколишнім середовищем 

залежить від політичних зусиль і злагодженого функціонування 
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соціальних, політичних та економічних систем суспільства. Хоча жодна 

країна не має повністю стійкої траєкторії свого розвитку, деякі з них 

керують своїми екологічними проблемами краще, ніж інші. 
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