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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. 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 
трансформація ландшафтів, неефективне 
використання природних ресурсів (у тому числі не 
відтворюване їх знищення), недостатня 
забезпеченість виробничих і контролюючих 
структур фахівцями у галузі екологічної безпеки.  

На сучасному етапі розвитку суспільство 
прийшло до висновку, що цивілізації загрожують, 
перш за все,  екологічні проблеми.  Тому на 
державному рівні визнано, що екологічна безпека є 
однією з основних складових національної безпеки 
поряд з економічною та політичною. Загальний 
стан екологічної безпеки в Україні є досить 

складним. Існує широке різноманіття чинників, які 
спричиняють у подальшому 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. 

 В своїх дослідженнях ми дотримуємося 
концептуального положення – ефективно 
управляти екологічною безпекою можна тільки на 
основі всебічного дослідження умов формування та 
проявів екологічної небезпеки. В теперішній час ці 
аспекти недостатньо вивчені та потребують 
нагального дослідження і аналізу.  

Первинні основи загальної концепції 
екологічної безпеки закладені у роботах Н.Ф. 
Реймерса, С.А. Боголюбова, В.І. Данілова-
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Данільяна, К.Ф. Фролова, В.О. Бокова, А.О. Бикова, 
Р.М. Кларка, М.Н. Мойсеева та інших вчених [1-3]. 
Останнім часом інтенсифікувалися теоретичні та 
практичні дослідження з управління екологічною 
безпекою на регіональному рівні [4]. 
Поглиблюються; конкретизуються та деталізуються 
знання з різних наукових напрямків, у тому числі, з 
техніко-економічного (Б.М. Данілішин, О.М. 
Трофімчук, Є.О. Яковлєв, В.М. Шестопалов, А.Б. 
Горстко та ін) [5,6], природничого (Г.О. 
Білявський, Г.І. Рудько, та ін.) [7]. Екологічна 
безпека в рамках держави розглядається як 
складова національної безпеки (А.Б. Качинський, 
В.О. Косовцев та інші) [8]. В науковій літературі є 
публікації стосовно впливу на довкілля окремих 
чинників соціогенного характеру, але в цілому цей 
клас практично не вивчений, відсутня його 
структуризація на окремі елементи, немає 
узагальнюючих концепцій як формування 
екологічної небезпеки, так і управління 
екологічною безпекою.  

Метою роботи є наукове обґрунтування 
структури техногенного і соціогенного класів 
екологічної небезпеки як базисного елемента 
управління екологічною безпекою. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Екологічна небезпека, як було показано в [4],                                                                                     
є складною ієрархічною структурою, 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 регіон як 
сукупність взаємопов'язаних та взаємовпливаючих 
підсистем - природної та соціально-економічної. 
Природна підсистема створює фонову основу 
формування небезпеки та є середовищем її 
просторового поширення. Соціально-економічна 
підсистема вміщує джерела екологічної небезпеки 
(об'єкти господарських комплексів, комунікації 

тощо). Останні відповідним чином впливають на 
людину, природне середовище та технічні системи. 

Системно-структурна парадигма просторової 
структуризації екологічної небезпеки базується на 
диференціації регіонів за ступенем концентрації 
небезпек різного генезису. 

На основі аналізу та узагальнення фактичного  
матеріалу ми виділяємо наступні закономірності 
формування екологічної небезпеки: 

- ступінь небезпеки значною мірою 
визначається несприятливою позиційністю її 
джерел відносно 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 
довкілля; 

- 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. 

В той же час ми вважаємо, що саме соціогенний 
клас є первинним у формуванні екологічної 
небезпеки, оскільки від нього залежать прояви 
небезпеки інших класів. 
Соціогенна небезпека пов’язана з невірним, 
неповним і неточним формуванням поглядів у 
суспільстві на довкілля і місце в ньому людини. 
Ступінь небезпеки залежить від рівня освіти, 
економічного та культурного розвитку суспільства. 

На основі узагальнення фактичного матеріалу та 
логічного аналізу ми виділяємо шість видів 
соціогенного класу екологічної небезпеки, які 
охоплюють основні сфери життєдіяльності людей  
(рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок 1 – Структура екологічної небезпеки  
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Рисунок 2 – Види і підвиди техногенної складової екологічної 
небезпеки 

Рисунок 3 – Ієрархічна структура соціогеного класу екологічної небезпеки 
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ВИСНОВКИ. Визначено ієрархічну структуру 
техногенного і соціального класів екологічної 
небезпеки антропогенного типу. Встановлено 
основні закономірності формування екологічної 
небезпеки. Враховуючи той факт, що ефективно 
управляти екологічною безпекою можливо тільки 
на основі ретельного вивчення умов формування 
екологічної небезпеки, слід констатувати, що 
закладено теоретичні основи управління 
екологічною безпекою на регіональному рівні.  У 
майбутніх дослідженнях ми плануємо поставити у 
відповідність кожному виду і підвиду соціогенної 
та техногенної небезпеки відповідні заходи по 
забезпеченню екологічної безпеки. 
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Theoretical bases of development of the control system by ecological safety are stopped up in a region, which are 

based on fundamental assertion is effective management by safety possibly only at the comprehensive study of terms of 
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