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            Экологическая безопасность рассматривается как приоритетная составляющая национальной безопасно-
сти государства. Изучены этапы возникновения и становления этого научного направления, проанализированы 
вклады ведущих ученых и научных коллективов в развитие знаний. Охарактеризованы основные проблемные 
вопросы. Предложено иерархическую структуру экологической опасности. 
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Ecological safety is examined as a priority constituent of national safety of the state. The results of analysis of 

origin and becoming of this scientific direction are resulted; the contributions of leading researches workers and scien-
tific collectives are indicated to development of know ledges. Described basic problems questions. Offered hierarchical 
structure of ecological danger. 
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Вступ. Екологічні проблеми сьогодення спричиняють небезпеку існування людини на 
всіх рівнях - від локального до глобального. Для України ці проблеми постають достатньо 
гостро, оскільки має місце значна концентрація небезпечних виробництв, суттєва трансфор-
мація ландшафтів, неефективне використання природних ресурсів (у тому числі невідтворю-
ване їх знищення), недостатня забезпеченість виробничих і контролюючих структур 
фахівцями у галузі екологічної безпеки. 

Загальний стан екологічної безпеки в Україні є досить складним. Існує широке різно-
маніття чинників (як природного, так і антропогенного характеру), які спричиняють у пода-
льшому ускладнення її стану у просторово-часовому аспекті. Це значною мірою впливає на 
стан довкілля та призводить до погіршення умов життєдіяльності людей. Наведені обставини 
обумовлюють нагальну потребу комплексного вивчення та розв’язання проблем, пов’язаних 
з екологічною безпекою. 

Аналіз попередніх досліджень. Первинні основи загальної концепції екологічної без-
пеки закладені у роботах Н.Ф. Реймерса, С.А. Боголюбова, В.І. Данілова-Данільяна, К.Ф. 
Фролова, В.О.Бокова, А.О.Бикова, Р.М.Кларка, М.Н.Мойсеєва та інших вчених [1-3]. Остан-
нім часом інтенсифікувалися теоретичні та практичні дослідження з зазначеної проблеми. 
Поглиблюються, конкретизуються та деталізуються знання з різних наукових напрямків, у 
тому числі, з техніко-економічного (Б.М.Данілішин, О.М.Трофімчук, А.Г.Шапар, 
Є.О.Яковлєв, В.М.Шестопалов, М.С.Мальований, А.Б.Горстко та ін) [4,5], природничого 
(Г.О.Білявський, Г.І.Рудько, В.Ю.Некос та ін.) [6]. Екологічна безпека в рамках держави роз-
глядається як складова національної безпеки (А.Б.Качинський, В.О.Косовцев та інші) [7,8].  

Слід підкреслити, що достатньо фундаментально розроблено теоретичні та практичні 
засади управління екологічною безпекою саме при катастрофічних ситуаціях (І.А.Рябінін, 
М.М.Биченок, А.В.Яцик, А.В.Лущик та ін.) [9]. Зокрема, розвивається логіко-ймовірнісна 
концепція, де прикладом наукового вирішення проблеми виступають розробки Інституту кі-
бернетики НАНУ, а її практична реалізація здійснена в урядовій інформаційно-аналітичній 
системі надзвичайних ситуацій. Менш вивченими є питання формування екологічної небез-
пеки та управління безпекою в умовах постійно присутнього техногенного навантаження, 
яке не носить вираженого екстремального характеру. В наукових роботах вітчизняних та за-
рубіжних авторів [10-13] (В.І.Ізмалков, А.О.Биков, В.В.Мурзін, R.V.Rіcroft, J.L.Diets, 
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K.R.Swith, А.Т.Нікітін, С.А.Степанов, І.В.Маслєннікова) розглядаються різні концепції, 
принципи та моделі забезпечення екологічної безпеки. Зокрема, розроблено системно-
динамічну концепцію (С.І.Дорогунцов, О.М.Ральчук) [14], яка базується на уявленні про ін-
тегровану безпеку. 

Відсутність належної екологічної експертизи при розміщенні техногенних об’єктів, не-
статок фахівців у галузі екологічної безпеки та інші чинники призвели до формування широ-
копрофільної небезпеки в окремих регіонах. Отже, існує нагальна потреба подальшого 
розвитку досліджень з управління регіональною екологічною безпекою, розробці технічних 
засобів його реалізації.  

Мета роботи. Визначення місця і ролі екологічної безпеки як наукового напрямку. Ро-
зробка ієрархічної структури еконебезпеки. 

Матеріал і результати дослідження. На основі проведеного нами аналізу встановлено, 
що на теперішній час сформовано нові наукові школи з екологічної безпеки практично в усіх 
галузях знань, розв’язано конкретні наукові проблеми. За результатами цих досліджень в 
останні роки захищена значна кількість кандидатських та докторських дисертацій. Наведемо 
інформацію про неспецифічні докторські дисертаційні дослідження (тобто не за профільною 
спеціальністю 21.06.01), що характеризують різні аспекти екологічної безпеки: 

- з екологічної безпеки водних об'єктів – “Хімічний аналіз в оцінюванні екологічного 
стану водних об'єктів” (Васюков О.Є., д.х.н., спеціальність 02.00.02, Харків, 2006), “Екологі-
чна оцінка стану екосистем річкових басейнів рівнинної частини території України (охорона, 
відновлення, управління) ” (Гриб Й.В., д.б.н., спеціальність 03.00.16, Київ, 2001); 

- з моделювання та прогнозування – “Оптимізаційні динамічні моделі еколого-
економічної рівноваги ” (Григорків В.С., д.ф.-м.н., спеціальність 01.05.02, Київ, 2000), “Нау-
кові основи моделювання екологічно збалансованих агроекосистем України” (Калініченко 
А.В., д.с.-г.н., спеціальність 03.11.16, Київ, 2006); 

- з розробки наукових основ різних складових екологічної безпеки – “Геофізичні осно-
ви рішення задач екологічної безпеки в умовах техногенно навантажених регіонів України” 
(Тяпкін О.К., д.геол.н., спеціальність 04.00.22, Київ, 2005), “Наукові основи підвищення еко-
логічної безпеки дорожніх транспортних засобів” (Матейчик В.П., д.т.н., спеціальність 
05.22.02, Київ, 2004), “Біолого-екологічні основи створення зелених насаджень в умовах ур-
богенного і техногенного середовища” (Левон Ф.М., д.с.-г.н., спеціальність 06.03.01, Київ, 
2004), “Біолого-екологічні основи плантаційного лісовирощування в Україні” (Фучило Я.Д., 
д.с.-г.н., спеціальність 06.03.01, Київ, 2006); 

- з економічних аспектів екологічної безпеки – “Еколого-економічні проблеми викори-
стання природних сільськогосподарських ресурсів Західного регіону України” (Бриндзя З.Ф., 
д.е.н., спеціальність 08.08.01, 08.08.02., Київ, 1997), “Еколого-економічна система України” 
(Грабинський І.М., д.е.н., спеціальність 08.01.01, Львів, 1997), “Еколого-економічний потен-
ціал України: відтворення в умовах формування ринкових відносин” (Євтушевський В.А., 
д.е.н., спеціальність 08.08.03, Київ, 1997), “Еколого-економічні основи формування та реалі-
зації регіональної політики сталого розвитку” (Герасимчук З.В., д.е.н., спеціальність 
08.10.01, Львів, 2002), “Методологічні засади екологічної статистики” (Данилко В.К., д.е.н., 
спеціальність 08.03.01, Київ, 2005); 

- з філософських та політологічних аспектів, екологічної освіти – “Екологічна політика: 
зміст, структура, реалізація (соціально-філософський аспект)” (Хилько М.І., д.філос.н., спе-
ціальність 09.00.03, Київ, 2001), “Сучасний екологізм (теоретичні засади та практична імплі-
кації)” (Гардашук Т.В., д.філос.н., спеціальність 09.00.09, Київ, 2006), “Теоретико-методичні 
основи формування екологічної відповідальності студентів у системі виховної роботи вищо-
го технічного навчального закладу” (Білик Л.І., д.пед.н., спеціальність 13.00.04, Черкаси, 
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2005), “Особливості екологічної свідомості в умовах наслідків техногенної катастрофи” 
(Скребець В.О., д.психол.н., спеціальність 19.00.01, Київ, 2006), “Проблеми екологічної полі-
тики України в контексті сталого розвитку” (Васюта О.А., д.політ.н., спеціальність 23.00.02, 
Тернопіль, 2002). Також слід відзначити деякі найбільш яскраві кандидатські дисертації: 
“Екологічна безпека як предмет політики міжнародного співробітництва” (Махмуд Ахмед 
Алі Аль-Намрі, к.політ.н., спеціальність 23.00.02, Київ, 2000), “Забезпечення екологічної 
безпеки адміністративно-правовими заходами, які застосовуються міліцією” (Хіміч О.М., 
к.юр.н., спеціальність 12.00.07, Київ, 2007), “Правове забезпечення екологічної безпеки в 
процесі господарської діяльності” (Барбашова Н.В., к.юр.н., спеціальність 12.00.06, Київ, 
1999), “Особливості формування екологічної культури у студентів вищих технічних навча-
льних закладів” (Єфіменко Н.П., к.пед.н., спеціальність 13.00.04, Харків, 2000); 

- з геолого-географічних досліджень – “Теорія і методи ландшафтно-геохімічного ана-
лізу й оцінки екологічного стану територій” (Малишева Л.Л., д.геогр.н., спеціальність 
11.00.11, Київ, 1998), “Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі 
картографічного моделювання (теорія, методика, практика)” ( Барановський В.А., д.геогр.н., 
спеціальність 11.00.11, Київ, 2001); 

- з медичних аспектів – “Гігієнічні основи профілактики онкологічної захворюваності 
населення в регіонах з несприятливими екологічними умовами” (Грищенко С.В., д.м.н., спе-
ціальність 14.02.01, Донецьк, 2001), “Зміни мінерального балансу крові та імунні порушення 
при гастродуоденальних захворюваннях під впливом екологічно несприятливих факторів і 
спосіб їх реалізації” (Шкала Л.В., д.м.н., спеціальність 14.01.02, Луганськ, 2002). 

Із 2003 року в номенклатурі спеціальностей ВАК України з'явилась спеціальність 
21.06.01 – екологічна безпека. Серед науковців, які внесли суттєвий внесок в розвиток нау-
кових уявлень із загальних питань екологічної безпеки та конкретних її складових, слід від-
мітити  Рудько Г.І. (“Екологічна безпека природних геосистем (наукові та методичні 
основи)”, Сімферополь, 2005), Варламова Г.Г. (“Маловитратні технології для підвищення 
екологічної безпеки теплоенергетичних об'єктів”, Харків, 2007); Шмандія В.М. (“Управління 
екологічною безпекою на регіональному рівні: теоретичні і практичні аспекти”, Харків, 
2004); Руденко С.В. (“Екологічна безпека техногенно навантажених урбанізованих екосис-
тем”, Миколаїв, 2007); Шкіцю Л.Е. (“Екологічна безпека гірничопромислових комплексів 
західного регіону України”, Івано-Франківськ, 2006); Адаменко Я.О. (“Оцінка впливів техно-
генно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практи-
чна реалізація”, Івано-Франківськ, 2006); Подустова М.О. (“Екологічно безпечні 
ресурсозберігаючі технологічні процеси та устаткування у виробництві поверхнево-активних 
речовин”, Харків, 2007) та Василенко С.Л. (“Екологічна безпека систем водопостачання міст: 
методологія вивчення та управління”, Харків, 2007) та інших.    

Згадані вчені та інші науковці заклали фундамент для подальшого вирішення проблем 
екологічної безпеки. Разом з тим, аналіз стану дослідженості різних аспектів наукового на-
пряму “Екологічна безпека” свідчить про термінологічну невизначеність, загальний та де-
кларативний характер більшості запропонованих методів забезпечення безпеки; знаходиться 
у стадії розвитку комплексний підхід, який враховує  широкий спектр складових небезпеки; 
у більшості випадків домінують не технічні, а економічні методи регулювання станів безпе-
ки; практичне застосування розроблених концепцій та моделей обмежене інформаційною 
недетермінованістю і т.і. Екологічна безпека, безумовно, вимагає більш глибокої розробки 
методологічних аспектів і її теорії, опрацювання наукових основ управління нею на базі все-
бічного дослідження процесів та умов формування небезпеки, потребує уточнення та деталі-
зації понятійно-термінологічного апарату і т.і.  
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Аналіз існуючих проблем екологічної безпеки та досліджень з розробки і впровадження 
технічних рішень щодо зменшення шкідливого впливу на людину та довкілля дозволяє конс-
татувати наступне. Суттєву регіональну небезпеку спричиняють відходи виробництва та 
споживання. Недостатньо розвиваються дослідження з їх переробки та утилізації в окремих 
господарських комплексах. В умовах незначних обсягів використання відходів ситуація з їх 
накопиченням продовжує ускладнюватися. У більшості випадків полігони розміщення від-
ходів (звалища) не задовольняють встановленим вимогам, унаслідок чого забруднюються 
ґрунти, поверхневі та підземні води. Також формується екологічна небезпека, пов’язана з 
трансформацією ландшафтів. Особливу небезпеку для людини і довкілля спричиняють стійкі 
органічні забруднювачі (СОЗ). Основними джерелами їх надходження в природне середови-
ще є місця складування застарілих і заборонених для використання пестицидів, підприємства 
з виробництва хлорорганічних продуктів, а також сміттєспалювальні заводи та інші об’єкти, 
де утворюються диоксини. 

Екологічна ситуація, що пов’язана з сучасним станом водних ресурсів, достатньо скла-
дна, оскільки за останні 10-15 років якість підземних та поверхневих вод суттєво погірши-
лась. Регіональні прояви цього виду небезпеки зафіксовані, зокрема, у водосховищах 
Дніпровського каскаду влітку останніх років. Разом з тим, цілеспрямоване вивчення цих 
проблем тільки розпочинається. 

Вагомими чинниками формування екологічної небезпеки є різні види шкідливого фізи-
чного впливу. Недостатньо ефективно розвиваються дослідження, зокрема, стосовно ослаб-
лення рівня шумового забруднення та впливу техногенних землетрусів, а також розробка та 
впровадження відповідних технічних засобів.   

Екологічна безпека нами розглядається як динамічна складова регіональної системи, 
що забезпечує її гармонійний розвиток в умовах захищеності від реальних та потенційних 
антропогенних та природних впливів. Рівень безпеки, в основному, визначається ймовірніс-
тю проявів небезпеки. Це потребує всебічного вивчення умов формування екологічної небе-
зпеки.  

Екологічна небезпека, як було показано нами в [15], є складною ієрархічною структу-
рою, яка у спрощеному вигляді наведена на рис. 1. 

Техногенна складова екологічної небезпеки характеризує вплив на людину та довкілля, 
пов’язаний з технічними засобами та технологіями господарської діяльності, і включає види, 
що визначаються різноманітними чинниками, та відповідні підвиди (рис. 2).  

З позицій системного підходу до управління екологічною безпекою ми розглядаємо ре-
гіон як сукупність взаємопов’язаних та взаємовпливаючих підсистем – природної та соціаль-
но-економічної. Природна підсистема створює фонову основу формування небезпеки та є 
середовищем її просторового поширення. Соціально-економічна вміщує джерела екологічної 
небезпеки (об’єкти господарських комплексів, комунікації тощо). Останні відповідним чи-
ном впливають на людину, природне середовище та технічні системи.  
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Рисунок 1 - Структура екологічної небезпеки  
 

Розглянемо основні закономірності формування регіональної екологічної небезпеки. В 
[15] нами доведено, що вони визначаються наступними основополагаючими категоріями:  
– регіоналізацією (кожний регіон відрізняється тільки йому притаманними пріоритетами та 
ієрархією структур екологічної небезпеки, що обумовлюють специфіку її аналізу та можли-
вого розвитку); 
– просторовою  та  часовою  структуризацією – сукупністю  екологічно небезпечних об’єктів 
будь-якого генезису, які внаслідок взаємодії та взаємного впливу створюють небезпечні для 
життєдіяльності біоти ситуації, спричиняють загрозу функціонування технічних споруд, 
об’єктів і т.і.; 
–  позиційністю джерел небезпеки (враховується не тільки просторове розміщення джерел 
небезпеки відносно об’єктів, впливу, але й характеристики середовища, у якому небезпека 
поширюється); 
–  різноякісністю та різнопорядковістю джерел небезпеки (враховується потужність джерел, 
інгредієнтний  склад, геометричні параметри, токсичність і.т.і.); 
–  сусідством небезпек – взаєморозташуванням та комбінацією різних складових небезпеки; 
–  профілізацією регіонів відносно до умов формування екологічної небезпеки. 

Найбільш значимою властивістю, що обумовлює специфіку управління екологічною 
безпекою, є регіоналізація. Вона полягає у визначенні територій (регіонів) з характерною 
концентрацією та домінантністю певних типів та класів небезпеки в їх межах. Ознаками ре-
гіоналізації є наявність різних складових екологічної небезпеки, специфічне їх поєднання, 
тощо. Серед основних принципів регіоналізації слід визначити: територіальну цілісність ре-
гіону, зосередженість характерних джерел небезпеки та переважну локалізацію її проявів в 
межах регіону, спільність процесів формування небезпеки і т.і. 
Системно-структурна парадигма просторової структуризації екологічної небезпеки базується 
на диференціації регіонів за ступенем концентрації небезпек різного генезису.  
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На основі аналізу та узагальнення фактичного матеріалу ми виділяємо наступні закономірно-
сті формування екологічної небезпеки: 
– ступінь небезпеки значною мірою визначається несприятливою позиційністю її джерел ві-
дносно об’єктів та споруд різного призначення; 
– сусідство небезпек різного генезису може бути небезпечним, нейтральним, сприятливим. 
Небезпечне сусідство спроможне суттєво підсилювати негативний вплив на людину та до-
вкілля; 
– профілізація регіонів визначається присутністю домінуючих за інтенсивністю можливого 
впливу екологічно небезпечних видів господарської діяльності; 
– динаміка функціонування небезпеки передбачає наступні етапи: зародження, розвиток, 
ослаблення, зникнення. Останні два етапи відповідають конструктивному розвитку регіонів, 
що потребує ефективного управління екологічною безпекою.  
         Висновки. На основі проведених досліджень доведено, що забезпечення екологічної 
безпеки є одним з основних приорітетів розвитку суспільства. Ефективно управляти екологі-
чною безпекою можна тільки на основі ретельного вивчення умов формування екологічної 
небезпеки у певному регіоні. Все зазначене визначає екологічну безпеку як актуальний нау-
ковий напрямок. 
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