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Вступ. Незважаючи на значні зусилля людства зі 

зменшення негативного впливу техногенної 
діяльності, стан середовища існування людей в світі, 
і в Україні зокрема, невпинно погіршується. 
Збільшується кількість катастроф, погіршується 
якість повітря,  води і ґрунту,  зростає знелісення і 
опустелення, зникають природні види рослин і 
тварин тощо. Серед багатьох причин цього 
небезпечного для біосфери процесу вагомою є 
невідповідність науково-теоретичної бази екології 
практичним задачам. 

Сьогодні екологічна наукова діяльність 
внаслідок відсутності офіційного визнання екології 
самостійною галузевою наукою зосереджена в 
прикладних секторах – техноекології, агроекології, 
урбоекології. Наприклад, в паспорті наукової 
спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека – 
першим напрямком досліджень є обґрунтування 
теоретичних основ оцінок техногенного ризику, 
розроблення та пошук за їх допомогою оптимальних 
форм управління екологічною безпекою. В цьому 
документі також вказано,  що техногенна безпека є 
складовою частиною екологічної безпеки. Виникає 
закономірне питання – чи можна розробляти 

теоретичні основи частини (тобто техногенного 
ризику і безпеки),  не маючи теорії цілого (тобто 
екологічного ризику і безпеки)? Історія науки 
свідчить,  що такий шлях можливий,  але він дуже 
непродуктивний внаслідок відсутності низки 
обов’язкових для наукового дослідження 
компонентів теоретичного та методологічного 
забезпечення, зокрема понятійно-категоріальної 
єдності. 

Аналіз попередніх досліджень. Аналіз 
публікацій з проблем безпеки і ризику взагалі,  і 
екологічних зокрема, виявляє, перш за все, 
розбіжності на рівні понятійному. Наприклад, в 
ДСТУ 2860-94 «Надійність техніки» ризик 
розглядається як міра безпеки,  а в роботі [5]  –  як 
міра сталості.  При цьому в ДСТУ під безпекою 
розуміється властивість об’єкту забезпечити 
відсутність ризику нанесення шкоди. В роботах           
[1–4] при розгляді безпеки мова йде не про 
відсутність ризику, а про його прийнятний рівень. 
Навіть в межах однієї монографії [4] автори, 
вживаючи поняття «ризик» і «загроза», не звертають 
увагу на змістову різницю.  В Законі України «Про 
охорону навколишнього природного середовища під 
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екологічною безпекою розуміється такий стан 
навколишнього природного середовища, при якому 
забезпечується попередження погіршення 
екологічної обстановки та виникнення небезпеки 
для здоров’я. 

У більшості робот ризик (в тому числі і 
екологічний) розглядається з позиції впливу на 
безпеку здоров’я людини. [2, 4]. Щодо ризику 
стосовно екологічних систем відмітимо наступне. 
Автори роботи [4] розглядають ступені ризику 
нанесення збитку екологічній системі, включаючи 
людину. Під безпекою екологічної системи вони  
розуміють захист функціональних характеристик 
екосистеми. Критичним (пороговим) екологічним 
навантаженням вважається таке, що спричиняє 
зміни в показниках структурно-функціональної 
організації популяції, чи біоценозу, які 
перевищують межі адаптивних можливостей 
екосистеми. В роботі [1] стверджується, що 
екологічний ризик – це імовірність загибелі 
біологічної системи (організму, популяції, 
населення). 

Різнотлумачення вказаних понять 
спостерігаються на рівні секторального вживання 
змістового терміну – екологічний, техногенний 
тощо. 

Наприклад, в Законі України «Про екологічну 
експертизу» бачимо такі словосполучення – 
«забезпечення екологічної безпеки», «оцінка 
ступеня екологічної безпеки господарської 
діяльності», «оцінка екологічного ризику і 
небезпеки для здоров’я людей», «підвищена 
екологічна небезпека», «потенційна небезпека 
об’єктів», «кількісні та якісні показники оцінки 
рівнів екологічного ризику», «зменшення рівня 
екологічного ризику і забезпечення вимог 
екологічної безпеки», «ступінь екологічного 
ризику». Аналіз приведеного викликає запитання. 
Чим «ступінь» безпеки відрізняється від «рівня» 
безпеки? Що таке «підвищена» небезпека? Чому 
«безпека діяльності» і «небезпека для здоров’я 
людей» – споріднені терміни вживаються і до 
об’єкту і до суб’єкту? 

Схожі неузгодженості зустрічаються і в 
спеціальній літературі. Наприклад, відомі вчені 
Алимов В.Т. і Тарасова Н.П. використовують такі 
назви ризиків: природні (що пов’язані з проявом 
стихійних сил), техногенні (що надходять від 
технічних об’єктів), екологічні (пов’язані із 
забрудненням навколишнього середовища) [5]. 
Якщо перші два типи ризиків однозначно 
характеризують суб’єкт дії, то третій не має чіткого 
визначення. Причиною забруднення навколишнього 
середовища можуть бути як природні сили 
(виверження вулкану, буря тощо), так і техногенні 
об’єкти. То що тоді розуміти під екологічним 
ризиком? 

Офіційне визначення поняття «екологічна 
безпека» наведено в статті 50 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» 
(НПС).  Екологічна безпека є такий стан НПС,  при 
якому забезпечується попередження погіршення 

екологічної обстановки та виникнення небезпеки 
для здоров’я людей.  Екологічна безпека 
гарантується громадянам України здійсненням 
широкого комплексу взаємопов’язаних політичних, 
економічних, технічних, організаційних, державно-
правових та інших заходів. 

Поняття «загроза» широко вживається в біології, 
перш за все, стосовно біорізноманіття. Зокрема, в 
роботі [4]  посилаються на дослід США та Канади і 
офіційні документи цих держав, наприклад, 
«Керівництво з оцінки і зменшення загроз для 
збереження біорізноманіття 2001». Визначається, 
що загроза –  це природне чи техногенне явище з 
прогнозованими, але неконтрольованими 
небажаними подіями, що можуть у певний момент 
часу в межах даної території завдати шкоди 
здоров’ю людей, спричинити матеріальні збитки, 
зруйнувати довкілля. Пропонується загрози 
характеризувати уражаючими факторами загроз, які 
за походженням можуть бути екологічними 
(природними), соціально-економічними 
(соціальними, економічними, психологічними 
тощо), антропогенними (техногенними, 
комунальними тощо), військовими (воєнно-
техногенними, специфічними, транспорними тощо). 
Під «загрозою» Дідух Я.П. розуміє можливість 
завдання шкоди або повної руйнації чи знищення 
певних структур, а Одум Ю. – можливість знищення 
екологічних систем. 

В деяких роботах вживаються поняття «джерела 
небезпеки» та «фактори ризику», які за контекстом 
аналогічні терміну «загроза». 

Для оцінки небезпеки важлива не лише 
вірогідність її появи, але і вагомість наслідків для 
людини, суспільства чи навколишнього середовища. 

Слово «ризик» означає можливу безпеку чи дію 
навмання в надії на вдале закінчення. Іншими 
словами ризик –  це міра небезпеки для життя і 
діяльності, яку людина відчуває. Тут об’єктом 
ризику є людина. 

Агентство охорони навколишнього середовища 
США під ризиком розуміє імовірність 
пошкодження, захворювання чи смерті за певних 
обставинах. 

Аналіз наведених термінів, понять, визначень, 
тлумачень дає змогу зробити наступний висновок. 
Відсутність єдиного системологічного підходу 
породжує невиправдане різнотлумачення понять 
«безпека», «небезпека», «ризик», «загроза». Перш за 
все, це стосується такого принципового питання як 
відношення до суб’єкту та об’єкту дії. Поодинокі 
спроби уніфікації понятійного апарату екологічного 
ризику не можна визнати вдалими [6]. 

Мета роботи.  Аналіз наявних тлумачень понять 
«загроза», «безпека», «небезпека», «ризик» в 
контексті екологічної системи та обґрунтування 
уточнених формулювань на основі причинно-
наслідкових зв’язків. 

Матеріал і результати дослідження. При 
аналізі проблем екологічної безпеки і ризику в 
основу покладені наступні властивості екологічних 
систем [7]: 
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– динамізм. Будь-яка екологічна система не 
залишається з часом постійною, закостенілою, 
незмінною.  В системі відбуваються зміни –  щось 
відмирає, а щось народжується, щось руйнується, а 
щось будується. Зміни екологічних систем залежно 
від часу –  їх динаміка –  розглядаються в різних 
масштабах – від історичних до миттєвих. Доцільно 
при аналізі питань ризику і безпеки не розглядати 
історичну і сукцесійну динаміку екосистем, а 
обмежитись добовою, сезонною, річною та 
багаторічною; 

– самоорганізованість (саморегуляція). Будь-яка 
екологічна система здатна пристосуватися до змін 
зовнішнього середовища в певних межах, зберігати 
структуру й функціональні властивості, чинити опір 
змінам зовнішніх факторів. Сукупність 
самоорганізованості полягає в забезпеченні всім 
компонентам екосистеми – особинам, їх 
угрупуванням, популяціям тощо – нормальних умов 
функціонування, пов’язаних із використанням й 
трансформацією речовин та енергії і передачею 
інформації. Самоорганізованість підвищується при 
ускладненні екологічної системи. 

Другим питанням є визначення суб’єкту і 
об’єкту екологічної безпеки. Методологічно 
найбільш ефективним буде підхід, що базується на 
системному уявленні, коли весь комплекс складових 
від суб’єкта до об’єкта буде охоплено внутрішніми 
зв’язками, які враховують усі впливи. Системний 
підхід, крім указаної комплексності, забезпечує 
однозначне окреслення проблеми екологічної 
безпеки як безпеки екологічної (соціоекологічної) 
системи. Залежно від розмірів впливу людини на 
природну систему розрізняють природні екологічні 
системи, природно-антропогенні екосистеми та 
соціально-екологічні (соціоекологічні) системи. 
Якщо в перших антропогенний вплив відчутно 
мало, то в других і третіх складові, що залежать від 
людей і штучних компонентів, впливають значним 
чином. Для соціоекологічної системи характерною є 
провідна роль соціальних факторів у регулюючій 
компоненті системи. При взаємодії в межах системи 
суб’єктом дії може бути природа, людина чи 
техніка. Дія суб’єкта проявляється у вигляді 
екологічних факторів.  Як правило,  фактор діє на 
об’єкт не безпосередньо, а через трансформер – 
атмосферне повітря, водне середовище, ґрунт, 
рослини, інші середовища розповсюдження дії. 
Внаслідок розсіюючих чи накопичувальних 
властивостей трансформерів дія фактору 
послаблюється чи, навпаки, підсилюється. 
Наприклад, концентрація шкідливих речовин 
внаслідок скидів у воду та викидів у атмосферне 
повітря зменшується завдяки розсіюванню у 
рухомих середовищах. Живі організми мають 
властивість накопичувати певні речовини. 
Концентруються тверді речовини у ґрунті, в 
застійних зонах водоймищ. Трансформація дії може 
спостерігатися і внаслідок змінності властивостей 
середовища. Наприклад, висота морської хвилі 
внаслідок цунамі збільшується на мілководді біля 
берега. Трансформується дія фактору також 

унаслідок кумулятивного чи емерджентного ефекту 
або через харчовий ланцюг.  Разом із тим,  чимало 
екологічних факторів, наприклад, природні 
метеорологічні та гідрологічні, діють на об’єкт 
безпосередньо. 

Об’єктом екологічної безпеки і ризику є людина, 
територія, поселення людей чи його окремі 
компоненти, штучні споруди тощо. Тут треба 
підкреслити, що оцінка екологічної безпеки 
правомірна лише відносно чогось – безпека життя, 
території, держави. Це стосується і поняття 
«ризик» – ризик для когось чи чогось, а не ризик від 
чогось! У зв’язку із вказаним необхідно оцінити 
коректність нині широко використаних 
словосполучень стосовно ризику. Не викликають 
сумніву такі терміни, як індивідуальний, 
колективний, соціальний, територіальний чи 
припустимий ризики, які однозначно визначають 
об’єкт впливу. Інша справа – ризик природний 
(пов’язаний з проявом стихійних сил природи [5]) 
чи ризик техногенний (пов’язаний із загрозами, що 
походять від технічних систем). Ці терміни 
характеризують не об’єкт, а суб’єкт ризику і тому не 
можуть вважатися коректними (незважаючи на 
офіційне використання поняття «техногенний 
ризик»). Вони будуть коректними при зміні 
змістового навантаження – природний ризик 
характеризує загрозу природним компонентам, а 
техногенний – рівень ризику для діяльності техніки 
внаслідок зовнішніх, зокрема природних, впливів. 

Останнє потребує більш докладного пояснення. 
Очевидним є негативний вплив будь-якої технічної 
споруди на навколишнє середовище і людину як під 
час експлуатації в штатних (нормальних) умовах, 
так і внаслідок нештатної (аварійної) ситуації. Тут 
технічна споруда виступає як суб’єк дії.  Але 
діяльність техніки залежить не лише від людської 
волі, а і від показників навколишнього середовища – 
як екстремальних (землетрус,  повінь тощо),  так і 
нормальних (температура повітря і води, стік річки 
тощо). Наприклад, підприємство, що споживає 
багато річкової води, знаходиться під загрозою 
зупинки (чи обмеження діяльності) внаслідок 
значного зменшення водності річки під час літньої 
посухи. Очевидний ризик для діяльності 
підприємства треба відносити до категорії 
техногенних ризиків, а саме підприємство є 
об’єктом ризику. Описаний варіант не є винятковим, 
бо відповідно до Водного кодексу України саме 
техніка як споживач річкової води повинна 
обмежуватися у водовикористанні, в першу чергу, 
при виникненні дефіциту води. Цим підкреслено 
пріоритет людських потреб і необхідність 
водозабезпечення тварин, птиці та інших 
споживачів води. 

У табл. 1 приведена рекомендована класифікація 
екологічної безпеки і ризиків,  розроблена на базі 
системного підходу. В основу класифікації 
закладено два принципи: 1) поняття «безпека» 
(«ризик») віднесено до об’єкту впливу; 2) розподіл 
об’єктів впливу відповідає місцю в структурно-
ієрархічній схемі екологічної системи. Класифікація 
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має декілька відмінностей від існуючих. По-перше, 
поняття «індивідуальний» і «груповий» ризики 
віднесені до усіх живих істот,  а не лише до людей.  
По-друге, ризик штучних споруд поіменовано як 
«господарський», що допускає можливість 
використання традиційного поняття «техногенний» 
у разі,  коли ці самі споруди розглядаються як 
суб’єкти ризику. 
Таблиця 1 – Екологічна безпека і ризики 

Об’єкт безпеки (ризику) Найменування 
ризику 

Живий організм Індивідуальний 
Сукупність живих 
організмів 

Груповий 

Екологічна система Екосистемний 
Природна складова 
екосистеми 

Природний 
абіотичний 

Штучна абіотична складова 
екосистеми 

Господарський 

 
Дія будь-якого фактору суб’єкту змінюється в 

трансформері як кількісно (концентрація шкідливої 
речовини,  температура суміші тощо),  так і якісно 
(хімічна активність, густина тощо). Тому оцінка 
ризику дії повинна виконуватися після 
трансформера. Залежно від вагомості дії (впливу) на 
об’єкт виділяються загрози – дії, які є потенційною 
небезпекою для об’єкту.  Інші дії безпечні для 
об’єкту і їх вплив не потребує визначення ризику. 

На завершення розглянемо ще одне принципове 
методологічне питання стосовно ієрархії понять. 

Як відомо поняття «безпека» (чи небезпека) не 
має конкретної одиниці виміру (розмірності) і тому 

повинна розглядатися як якісна категорія. Поняття 
ризик як імовірність шкоди характеризується 
конкретною одиницею виміру, частіше всього 
економічною. Тому безпеку (небезпеку) слід 
розглядати як властивість об’єкту,  а ризик –  як 
показник цієї властивості. В такому разі рівень 
безпеки (небезпеки) отримує конкретну оцінку у 
вигляді значення ризику. А це означає, що 
намагання оцінити рівень безпеки об’єкту без 
визначення ризику безпідставне.  

Висновки. 
1. Аналіз понять «безпека», «небезпека», 

«ризик», «загроза» виявив відсутність єдиного 
понятійно-категоріального підходу. В першу чергу 
це стосується використання понять стосовно 
суб’єкту і об’єкту дії. 

2. Оскільки майже кожен компонент екологічної 
системи  залежно від варіанту ситуації може бути як 
суб’єктом,  так і об’єктом дії,  обґрунтованим є 
віднесення понять (безпека, небезпека, загроза, 
ризик) тільки до об’єкту дії. В роботі запропонована 
класифікація понять «екологічний ризик» і 
«екологічна безпека». 

3. Екосистемний підхід забезпечує можливість 
створення універсального методу оцінки ризику для 
людей чи природних об’єктів від загроз будь-якого 
походження. 

4. Представлення поняття «ризик» як показник 
поняття «безпека» дозволяє проводити кількісну 
оцінку рівня екологічної безпеки. Встановлення 
гранично небезпечного впливу визначається 
значенням прийнятного екологічного ризику.  
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