
 

РОЗДІЛ 9 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАЧЕННЯ 

 

Екологічна безпека – такий стан навколишнього середовища, при якому 

стає неможливим погіршення екологічного стану i виникнення небезпеки 

для здоров’я людей. Екологічна безпека – це компонент національної безпе-

ки, що забезпечує захищеність життєво важливих інтересів людини, суспіль-

ства, довкілля та держави від реальних чи потенційних загроз, які створю-

ються антропогенними чи природними чинниками відносно навколишнього 

середовища (А. Качинський, 2001). 

Під державною системою екологічної безпеки розуміють сукупність 

державних заходів (правових, економічних, технічних, гуманітарних і медич-

них), спрямованих на підтримку рівноваги між її екосистемами та антропо-

генними й природними навантаженнями. Система екологічної безпеки 

створюється і розвивається відповідно до Конституції України, указів Пре-

зидента України, постанов Уряду, державних програм у цій сфері. 

Екологічна безпека – це :  

– Сукупність дій, станів і процесів, що прямо чи побічно не призводять 

до серйозних збитків (або загроз таких збитків), що завдаються природному 

середовищу, окремим людям і людству загалом;  

– Комплекс станів, явищ та дій, що забезпечують екологічний баланс на 

Землі і у будь-яких її регіонах на рівні, до якого фізично, соціально-

економічно, технологічно та політично готове (може без серйозних збитків 

адаптуватися) людство.  

Екологічна безпека може бути розглянута в глобальних, регіональних, 

локальних і умовно точкових межах, у тому числі в межах держав і будь-

яких їхніх підрозділів. Фактично вона характеризує геосистеми (екосистеми) 

різного ієрархічного рангу – від біогеоценозів (агро-, урбоценозів) до 

біосфери загалом. Екологічна безпека обмежена часом й розмірами акцій, що 

проводяться в її межах: короткочасна дія може бути відносно безпечною, а 

довготривала – небезпечною, локальні зміни майже нешкідливі, а 

широкомасштабні – фатальними. Екологічна безпека – це сукупність певних 

властивостей навколишнього середовища і створюваних цілеспрямованою 

діяльністю людини умов, за яких з урахуванням економічних, соціальних 

чинників і науково-обгрунтованих допустимих навантажень на об'єкти 

біосфери утримуються на мінімально можливому рівні ризику антропоген-

ний вплив на навколишнє середовище і негативні зміни, що відбуваються в 
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ньому, забезпечується збереження здоров'я життєдіяльності людей і виклю-

чаються віддалені наслідки цього впливу для теперішнього і наступних 

поколінь. Першочерговими постали питання збереження генофонду людст-

ва, виживання, забезпечення права на життя і сприятливе природне середо-

вище. 

Складовими елементами екобезпеки є: 

1) “екологічно чиста продукція” – матеріали чи продукти (харчового i 

технічного призначення), що не мають шкідливих домішок у концентраціях, 

небезпечних для природного середовища, тварин, рослин i людини (на від-

міну від ковбаси червоного кольору, соєвого концентрату, смол у цигарках, 

вживання кока-коли, генетично-модифікованих продуктів харчування, про-

довольчої сировини, що містить харчові добавки тощо);  

2) “екологічно чисті грунти” – які не мають у своєму складі домішок у 

кількості, що загрожує біоценозу грунту i здоров’ю людини (радіаційне за-

бруднення грунтів, хімічне забруднення агроценозів, меліорація, випадання 

кислотних опадів, смог та ін.);  

3) “екологічно чисте виробництво” – забезпечення такого рівня органі-

зації виробництва, при якому встановлюється відповідність екологічним ви-

могам, нормам i стандартам. 

Об'єктами екологічної безпеки є все, що має життєво важливе значен-

ня для суб'єктів безпеки: права, матеріальні та духовні потреби особистості, 

природні ресурси та довкілля як матеріальної основи державного та суспіль-

ного розвитку.  

Суб'єктами екологічної безпеки є індивідуум, суспільство, біосфера, 

держава. 

Безпека в природокористуванні – сукупність умов, що забезпечують 

мінімальний несприятливий вплив природи та технологічних процесів її 

опанування на здоров’я людей. Безпека в природокористуванні розгля-

дається в межах усіх форм галузевого природокористування та в області 

прямого й опосередкованого впливу на людину (глобальній, регіональній і 

локальній).  

Загроза – це природне чи техногенне явище з прогнозованими, але не-

контрольованими небажаними подіями, що можуть у певний момент часу в 

межах даної території завдати шкоду здоров’ю людей, спричинити 

матеріальні збитки, руйнувати довкілля. 

Таким чином, термін "загроза" відображає можливість виникнення дея-

ких умов технічного, природного, економічного або соціального характеру, 
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при наявності яких можуть наступити несприятливі події та процеси (на-

приклад, техногенні катастрофи на промислових підприємствах або стихійні 

лиха, економічні або соціальні кризи тощо).  

Загрози життєво важливим інтересам держави, суспільства, народу 

(громадянина), що призводять до порушення нормальних умов життя і 

діяльності населення, можуть мати зловмисний і незловмисний характер і 

поділяються на зовнішні та внутрішні. Вони виникають за надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру, а також під час воєнних 

конфліктів. 

Екологічні фактори загроз – фактори, обумовлені причинами природ-

ного характеру (несприятливими для життя людини, тварин, рослин 

кліматичними умовами, фізико-хімічними характеристиками грунту, води, 

атмосфери і функціональними характеристиками екосистем; природними 

лихами і катастрофами тощо). 

Техногенні (або антропогенні) фактори загроз обумовлені госпо-

дарською діяльністю людей (надмірними викидами і скидами в навколишнє 

середовище відходів господарської діяльності за умови її нормального 

функціонування і за аварійних ситуацій; необгрунтованими відчуженнями 

територій під господарську діяльність; надмірним залученням до госпо-

дарського обігу природних ресурсів; іншими пов`язаними з господарською 

діяльністю негативними процесами, актами або рішеннями).  

Ризик – величина  векторна і є кількісною мірою загрози, що включає 

такі кількісні показники як: величину збитку від небезпечного чинника; 

імовірність появи (частоту появи) даного небезпечного чинника. Ризик 

визначається як добуток імовірності негативної події на величину 

(імовірність величини) можливого збитку від неї. 

Термін "ризик" еквівалентний терміну "збиток" і, відповідно, величина 

ризику кількісно дорівнює величині збитку.  

Ризик у природокористуванні – ймовірність несприятливих для 

екологічних ресурсів наслідків будь-яких (навмисних або випадкових, по-

ступових і катастрофічних) антропогенних змін природних об’єктів і 

факторів. 

Екологічний ризик має декілька визначень. 

1. Ймовірність порушення стійкості системи навколишнього середови-

ща через господарську чи іншу діяльність людини, тобто перевищення еко-

лого-економічного потенціалу.  
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2. Ймовірність збільшення смертності або кількості захворювань людей 

при підвищенні концентрації певного забруднювача чи суми забруднювачів 

в навколишньому середовищі або порушенні будь-яких характеристик цього 

середовища (наприклад, збільшення дози ультрафіолетового 

випромінювання).  

3. Ризик, обумовлений впливами і навантаженнями на середовище 

існування, екологічними порушеннями, новими та існуючими джерелами 

впливів на об`єкти, що охороняються.  

4. Ймовірність небажаних наслідків того чи іншого рішення у 

глобальній, регіональній або локальній експлуатації природних ресурсів і в 

процесі використання природних умов, функціонування споруд, 

технологічних ліній тощо, які споживають ці ресурси в межах і за межами 

нормативного терміну їхньої роботи.  

Ризик природних катастроф – це ймовірність небажаних наслідків 

будь-яких руйнівних природних і природно-антропогенних явищ у глобаль-

ному, регіональному та локальному масштабах.  

Якість навколишнього середовища – міра відповідності середовища 

проживання людини її потребам, які характеризуються привабливістю жит-

тя, станом здоров’я та рівнем захворюваності людей, стандартизованих для 

певної групи населення. 

Принципи екологічної безпеки: 

– принцип безумовного примату безпеки;  

– принцип системності екологічної безпеки; 

– принцип ненульового (прийнятного) ризику; 

– принцип невід'ємного права на здорове навколишнє середовище;  

– принцип інтернаціоналізації екологічної безпеки; 

– принцип рівної екологічної безпеки кожної людини та кожної держави;  

– принцип плати за ризик;  

– принцип добровільності; 

– принцип свободи екологічної інформації; 

– принцип правового регулювання ризиком; 

– принцип компромісу між поколіннями. 

Екологічна безпека та її головні риси.  

– Екологічна безпека виявляється у локальних, регіональних і глобаль-

них масштабах як екологічні лиха, кризи і катастрофи. Забезпечення еколо-

гічної безпеки – це основний спосіб розв'язання екологічних проблем, що га-

рантує суспільству розвиток у біосферосумісній, природоохоронній формі. 
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– Екологічна безпека передбачає розумне задоволення екопотреб будь-

якої людини та суспільства загалом у всіх виявах життєдіяльності, гарантію 

проживання в екологічно чистому та сприятливому для життєдіяльності се-

редовищі.  

– Усі аспекти національної безпеки міцно пов'язані між собою, і 

розв’язання переважної більшості проблем екологічної безпеки можливе 

тільки в комплексі з іншими аспектами національної безпеки. 

– Екологічна безпека не може реалізовуватися лише в ім'я суб'єкта еко-

системи (суспільства) на шкоду об'єкту (навколишньому середовищу). Еко-

логічна безпека є таким типом розвитку суспільства, який реалізується лише 

в інтересах як суб'єкта, так і об'єкта. 

– Екологічну безпеку неможливо формувати через ущемлення екологі-

чних прав інших груп населення як всередині екосистеми, так і поза нею.  

– Ефективна екологічна безпека має грунтуватися на фундаментальних 

еколого-соціальних та біосферних закономірностях, що мають комплексний 

характер і тісно пов'язані з різними сферами суспільного життя. Концепція 

екологічної безпеки має органічно включати гуманістичні ідеали, дедалі ши-

рше впроваджувати екогуманістичні принципи 

Основні критерії екологічної безпеки: 

– індивідуальні (медичні або санітарно-гігієнічні) – покликані обмежу-

вати вплив негативних факторів на людину;  

– генетичні – покликані зберігати генофонд і обмежувати зростання 

частоти генетичних хвороб у першому і/або наступних поколіннях;  

– соціальні – покликані обмежувати дію небезпечного фактора на гру-

пи індивідуумів;  

– психологічні – відображають ступінь сприйняття/несприйняття 

суспільством або групою індивідуумів рівня техногенного або природно-

техногенного ризику;  

– економічні – покликані забезпечувати збалансований довготривалий 

економічний розвиток;  

– технічні – покликані обмежувати виникнення аварій і катастроф;  

– біологічні – покликані зберігати біотичну різноманітність;  

– екологічні – покликані обмежувати негативний вплив екологічних 

процесів з метою збереження структурної стійкості екосистем;  

– ландшафтні і географічні – критерії, що обмежують негативний 

екологічний вплив на водозбірні басейни, грунти та інші географічні елемен-

ти;  
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– ресурсні – покликані обмежувати і регулювати інтенсивнісь викорис-

тання відновлюваних і невідновлюваних природних ресурсів; 

– політико-інформаційні – передбачають інформованість та участь 

населення в процесі ухвалення рішень щодо потенційно небезпечних 

технологій, доступ до будь-якої інформації щодо цих технологій;  

– моральні і правові – покликані  формувати нові моральні категорії і 

цінності, пов`язані з розумінням необідності подальшого існування цивіліза-

ції.  

Функції механізму регулювання екологічної безпеки. Механізм органі-

заційно-правового забезпечення екологічної безпеки являє собою сукупність 

державно-правових засобів, спрямованих на регулювання діяльності, спро-

можної посилювати рівень екобезпеки, на запобігання погіршенню екологіч-

ної ситуації та виникненню небезпеки для населення і природних систем, на 

локалізацію проявів екологічної небезпеки (визначення зазначеного механі-

зму прийнято за В.І. Андрейцевим).  

До функцій такого механізму належать організаційно-превентивні, ре-

гулятивно-стимулюючі, розпорядчо-виконавчі, забезпечувальні та охоронно-

відновлювальні. 

Організаційно-превентивні функції – це комплекс юридичне значущих 

дій, спрямованих на виявлення екологічно небезпечних об’єктів, зон, тери-

торій і видів діяльності, впровадження і застосування важелів щодо запобі-

гання виникненню екологічної небезпеки. 

Регулятивно-стимулюючі функції – це система юридичних норм і пра-

вил, спрямованих на врегулювання відносин, забезпечення дотримання пріо-

ритетів, нормативів, стандартів, лімітів та інших вимог у галузі екологічної 

безпеки. 

Розпорядчо-виконавчі функції – це цілеспрямована діяльність спеціа-

льно уповноважених органів чи служб щодо реалізації функцій і заходів у 

галузі екологічної безпеки. 

Забезпечувальні функції – це система юридичне значущих дій, спрямо-

ваних на запобігання екологічним правопорушенням, захист прав людини на 

екологічно безпечне життя і пов’язаних із ним інших екологічних прав та за-

стосування до осіб засобів державно-правового примусу в разі порушення 

ними вимог і норм екологічної безпеки. 

Охоронно-відновлювальні функції – це комплекс організаційно-

правових засобів, спрямованих на локалізацію проявів екологічної небезпе-

ки, здійснення ліквідаційних робіт, визначення правового режиму територій 
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відповідно до рівня екологічного ризику і встановлення статусу осіб, які по-

терпіли від наслідків екологічної небезпеки. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Дайте визначення терміну «екологічна безпека». 

2. Які складові елементи екологічної безпеки ви знаєте? 

3. Що таке загроза і які фактори загроз ви знаєте? 

4. У чому суть екологічного ризику? 

5. Які основні принципи, риси та критерії екологічної безпеки ви може-

те назвати? 

6. Які функції державної системи екобезпеки? 

 

Петрук В.Г., Клименко М.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Підручник для 

студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколиш-

нього середовища та збалансоване природокористування”. – Вінниця: 

УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – 203 с. 


