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Более 50 % опрошенных указали на то, что налоговых, пенсионных отчислений, росту наци-
необходимо упростить и сделать прозрачной си- онального дохода и благосостояния общества. 
стему выделения земли для ведения бизнеса и 
снизить количество проверок. 

Часть респондентов, 38,9 %, работающих 
давно в этой сфере, считают, что необходимо 
устранить коррупцию в различных органах госу-
дарственных учреждений и таких, как исполни-
тельная власть, сельские советы, санэпидемстан-
ция, Госпромнадзор, Госпотребстандарт, комитет 
по охране окружающей природной среды, право-
охранительные органы, суды, таможня, госпред-
принимательство, госпожнадзор. 

Все вышеперечисленные институции выдвигают 
немыслимые проекты, несоизмеримые ни с каким 
бизнесом и ни с какими экономическими соизмере-
ниями. Самое главное, что этот процесс бесконечен. 

Как показывает анализ, предприниматель-
ство в Украине в настоящее время играет важную 
роль в решении социальных и экономических 
вопросов. Украине необходимо «повернуться 
лицом» к предпринимателям и поддержать его 
развитие со стороны как государственных орга-
нов, так и негосударственных структур. Все эти 
составляющие будут способствовать созданию 
большого количества рабочих мест, увеличению 
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Анотація. У статті висвітлено концептуальні засади формування політики економічної безпеки в кон
тексті соціальноеконмічного розвитку України. 
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Постановка проблеми. Система забезпечення 
екологічної та природно-техногенної безпеки 
(СЗЕПТБ) — це складна система з усіма її ознака-
ми, що виявляються під час взаємодії природних, 
політичних, економічних, правових, соціальних, у 
тому числі і воєнних, чинників, яка дає можливість 
бачити її цілісною, зі своїми власними законами 

розвитку та структурними компонентами. Особли-
во це проявляється під час взаємодії і протибор-
ства в її межах внутрішніх і зовнішніх загроз з 
життєво важливими інтересами особи, суспільства 
та держави. Ця взаємодія та протиборство постій-
но проявляють себе у всіх сферах національної 
безпеки: зовнішньополітичній, державній, воєнній 
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Економіка та управління національним господарством

безпеці та безпеці державного кордону України, 
внутрішньополітичній та економічній безпеці, 
соціальній і гуманітарній, науково-технологічній, 
екологічній, інформаційній складових. 

Така модель привертає нашу увагу до шляхів 
взаємодії природного та соціального світів, що 
породжують обмеження та проблеми, або відкри-
вають нові можливості для інших форм соціаль-
ної діяльності — воєнної, політичної, економіч-
ної, соціальної, екологічної тощо. 

Аналіз основних напрямів досліджень і публі
кацій. Дослідженню різних аспектів екологічної 
безпеки приділяли увагу вчені У. Бек, О. Бодрук, 
О. Биков, Н. Мурзін, А. Возженніков, В. Горбулін, 
А. Качинський, О. Прохожев, Ю. Хотунцев. 

Мета статті — обгрунтувати концептуальні 
засади формування економічної безпеки України. 

Виклад основного матеріалу. Якщо уважно про-
аналізувати наслідки найбільших втручань у дов-
кілля України, то побачимо, що проблема еколо-
гічної безпеки, враховуючи наслідки аварії на 
ЧАЕС, набула в нашій державі безпрецедентної гос-
троти. Для її вирішення необхідно розробити нау-
кові засади екологічної безпеки України, методоло-
гію її практичної реалізації системою забезпечення 
екологічної та природно-техногенної безпеки. 

Здійснення державної політики у сфері еко-
логічної безпеки передусім повинно передбачати 
визначення пріоритетів цілей та елементів дер-
жавної влади щодо їх досягнення. Екологічна 
безпека — це складова національної безпеки, що 
забезпечує захищеність життєво важливих інте-
ресів людини, суспільства, довкілля та держави 
від реальних або потенційних загроз, що створю-
ються антропогенними чи природними чинника-
ми стосовно навколишнього середовища. Гаран-
тується законодавчими актами держави [1; 2]. 

Закон України «Про основи національної 
безпеки» серед пріоритетів національних інте-
ресів окреслює екологічний аспект як забезпечен-
ня екологічно та техногенно-безпечних умов 
життєдіяльності громадян і суспільства, збере-
ження навколишнього середовища та раціональ-
не використання природних ресурсів. Тому дер-
жавна політика екологічної безпеки — це, в пер-
шу чергу, вирішення проблем. 

У процесі здійснення державної політики 
екологічної безпеки, як і в інших складових на-
ціональної безпеки, наявні два виміри: горизон-
тальний і вертикальний [3; 4]. 

Вертикальний вимір стосується повноважень 
та ієрархії. Політика розглядається як вибір і 
досягнення мети. Основна увага приділяється 
повноважним органам, які приймають рішення, 
а заходи політики розглядаються як «підтримка 
рішень» і перевірка того, що рішення виконані й 
мали бажаний результат. 

Горизонтальний вимір стосується того, яким 
чином процес здійснення політики потрапляє 

назовні будь-якої конкретної організації та залу-
чає людей з інших організацій. Основна увага 
звернена на багатоманітність учасників, різно-
манітність їхніх завдань і прагнень, а також на 
обмежені можливості нав’язати рішення за допо-
могою повноважних розпоряджень. У горизон-
тальному вимірі політика — колективний процес: 
не пряма реалізація однієї ідеї, а безперервна 
взаємодія між багатьма учасниками. 

Основні елементи вироблення політики еко-
логічної безпеки. Для вибору способу здійснен-
ня державної політики у сфері екологічної без-
пеки, як вважає Г. Колбеч, спочатку необхідно 
дати відповіді на запитання, якого типу заходи 
приводять до політики, хто ті люди, які викону-
ють такі заходи, і в яких організаційних умовах 
вони це роблять? Для чого він пропонує розгля-
нути такі складові політики, як: повноваження, 
експертні знання та порядок [5]. 

Повноваження. Необхідність наявності по-
вноважень означає, що розробку державної по-
літики екологічної безпеки слід спрямувати до 
джерела повноважень. Тому процес здійснення 
цієї політики передбачає мобілізацію повнова-
жень усіх суб’єктів СЗЕПТБ. 

Система забезпечення екологічної та природ-
но-техногенної безпеки — це організована держа-
вою сукупність суб’єктів: державних органів, гро-
мадських організацій, посадових осіб та окремих 
громадян, об’єднаних цілями та завданнями на 
підтримання рівноваги між екосистемами Украї-
ни та антропогенним і природним навантаженням. 

СЗЕПТБ складають як державні, так і недер-
жавні інститути, які із застосуванням теоретико-
методологічних, нормативно-правових, інформацій-
но-аналітичних, організаційно-управлінських, кад-
рових, науково-технічних та інших заходів забезпе-
чують реалізацію життєво важливих інтересів особи, 
суспільства та держави, добробут народу й ефектив-
не функціонування самої СЗЕПТБ України. 

Екологічна безпека досягається в спосіб 
проведення виваженої державної політики 
відповідно до прийнятих доктрин, концепцій, 
стратегій і програм у політичній, воєнній, еко-
номічній, соціальній, науково-технологічній та 
інформаційній сферах [6; 7; 8]. 

Система забезпечення екологічної та природно-
техногенної безпеки має відповідні функції [9; 10; 11]. 

Регулятивна функція (або розподільча). За 
рахунок створення специфічної системи струк-
турних елементів, а також особливих норматив-
но-правових відносин між уже існуючими дер-
жавними органами забезпечуються заходи щодо 
запобігання та локалізації надзвичайних ситуацій 
або дій за екстремальних умов (природні катак-
лізми, терористичні акти тощо). Спеціально ство-
рені органи системи забезпечення екологічної 
безпеки мають особливий статус та особливі по-
вноваження щодо інших державних органів. Їхнім 
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пропозиціям за умов нормального функціонуван-
ня суспільної системи має бути притаманний 
виключно рекомендаційний характер допоки 
державні структури спроможні своїми силами 
контролювати екологічну ситуацію i впливати на 
її поліпшення. 

Акумулятивна функція спрямована на вирі-
шення низки важливих завдань: збирання й нако-
пичення інформації, необхідної для прийняття важ-
ливих організаційних рішень; об’єднання інтелек-
туального потенціалу вчених, політиків, масових 
громадських організацій, окремих громадян для 
проведення експертних оцінок окремих проектів, 
постанов, реальної екологічної ситуації в регіоні та 
державі тощо; формування державних матеріальних 
запасів i людських резервів, що призначені для 
надзвичайних ситуацій соціального, природного й 
техногенного характеру, i контроль за їх викорис-
танням; нагромадження й узагальнення міжнарод-
ного досвіду роботи аналогічних структур. 

Ця функція спрямована на оцінку ступеня 
внутрішніх та зовнішніх загроз екологічного та 
природно-техногенного характеру, розробку від-
повідних пропозицій і рекомендацій управлінсь-
ким структурам. 

Прогностична функція дає можливість вияв-
ляти тенденції розвитку надзвичайних ситуацій, 
прогнозувати наслідки управлінських рішень з 
урахуванням їх впливу на довкілля. 

Компенсаторна функція. За рахунок створен-
ня специфічних структур, матеріальних i людсь-
ких резервів система забезпечення екологічної та 
природно-техногенної безпеки спроможна допов-
нити або компенсувати відсутність у звичайних 
державних установах можливостей щодо аналізу 
ступеня розвитку надзвичайних ситуацій, наяв-
ності матеріальних засобів тощо. 

Інформаційна функція передбачає збирання та 
опрацювання інформації щодо забезпечення еко-
логічної безпеки, її поширення серед населення. 

Координуюча функція передбачає певні дії, 
спрямовані на узгодження роботи різних держав-
них структур за екстремальних умов i на етапі роз-
робки управлінських рішень. Координація дій по-
трібна не лише між елементами формальної струк-
тури, а й між державою та неформальними об’єд-
наннями громадян (політичними партіями, гро-
мадськими рухами, соціальними верствами). Досяг-
ти певного консенсусу з метою зниження внутріш-
нього соціального напруження — найважливіша 
умова стабільності системи забезпечення екологіч-
ної та природно-техногенної безпеки. Форми ко-
ординації зусиль можуть бути найрізноманітніши-
ми — від мораторію на здійснення певних еколо-
гічних акцій до підтримки певних декретів уряду в 
кризовій екологічній ситуації. Ефективність цієї 
функції зумовлюється відкритістю СЗЕПТБ. 

Силова функція. За певних екстремальних 
умов можливостей СЗЕПТБ і повноважень може 

виявитися недостатньо для запобігання виник-
ненню надзвичайних ситуацій, що загрожують 
перерости у загальнонаціональну катастрофу, або 
дії профільних міністерств будуть малоефективні, 
або в цій ситуації вони недоцільні, зважаючи на 
специфічність подій, що відбуваються. За цих 
умов необхідно мати нечисленні, мобільні, доб-
ре підготовлені спецпідрозділи, головне завдан-
ня яких упередження та локалізація соціальних, 
екологічних та техногенних катастроф. 

Зовнішньополітична функція передбачає: 
а) захист національних інтересів у сфері за-

безпечення екологічної та природно-техногенної 
безпеки; 

б) участь у міжнародних акціях із забезпечен-
ня екологічної та природно-техногенної безпеки. 
Підтримка зусиль щодо формування систем ко-
лективного забезпечення екологічної та природ-
но-техногенної безпеки різних рівнів; 

в) встановлення тісних дипломатичних, еко-
номічних, культурних зв’язків з іншими країна-
ми. Міжнародне співробітництво при розв’язанні 
міжнародних екологічних проблем (наприклад, 
проблеми ядерного роззброєння). 

Таким чином, система забезпечення екологічної 
та природно-техногенної безпеки є спеціальною 
підсистемою системи забезпечення національної 
безпеки, що гарантує її функціонування та розвиток. 

Експертне знання. Екологічна безпека — 
складна багаторівнева функціональна система, в 
якій здійснюється постійна взаємодія і проти-
борство між внутрішніми та зовнішніми загроза-
ми й життєво важливими інтересами особи, сус-
пільства та держави. За такої взаємодії і проти-
борства на інтереси й загрози постійно вплива-
ють інші елементи системи національної безпе-
ки: фактори внутрішнього й зовнішнього дов-
кілля та дій управлінського середовища. І це ста-
новить основу для участі експертів щодо вирішен-
ня проблем екологічної безпеки. 

Перше питання — якого виду експертне 
знання, а також експерти потрібні. Враховуючи, 
що експертне знання не може бути загальним, а 
має зосереджуватися на конкретних галузях еко-
логічної безпеки, у роботі [12] був запропонова-
ний бінарний тип структури СЗЕПТБ. У загаль-
ному випадку для таких структур безпеки елемен-
ти тільки двох підсистем СЗЕПТБ — множини 
заходів і механізмів безпеки та множини загроз 
безпеці людини, суспільства, держави та довкіл-
ля — взаємозв’язані і становлять її основу. 

У цьому випадку вирішення конкретної про-
блеми державної політики перевищило розміри 
кола категорії експертів. У зв’язку з чим постала 
потреба мобілізації різних видів експертних знань 
і здійснення нових досліджень за допомогою ма-
тематичних методів системного аналізу з викори-
станням сучасних методик Q — аналізу [К2]. 

Для чого розглядалися відношення l між дво-
ма множинами елементів системи забезпечення 
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екологічної та природно-техногенної безпеки Y і X нальної безпеки: воєнна та безпеки державного кор-
як підмножину декартового добутку XY, де l  YX. дону України; внутрішньополітична; зовнішньопо-
Тут Х — множина загроз екологічній безпеці дер- літична; економічна; екологічна; соціальна та гума-
жави, а Y — множина заходів і механізмів еколо- нітарна [13]. Тому розуміючи під екологічною загро
гічної безпеки, спрямованих на відвертання еколо- зою природні чи техногенні явища, події або проце-
гічних та природно-техногенних загроз і ліквідацію си з прогнозованими, але неконтрольованими неба-
їх наслідків (підсистема механізмів). Зв’язки між жаними наслідками, що можуть у певний час у ме-
елементами вважалися рівноправними. жах конкретної території зашкодити здоров’ю лю-

Згідно із Законом України «Про основи націо- дей, завдати матеріальних збитків, знищити довкіл-
нальної безпеки» виділяють наступні сфери націо- ля, їх розподілили наступним чином (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Загрози екологічній безпеці України за сферами національної безпеки 

Згідно із Законом України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» [14] 
екологічна безпека є таким станом навколиш-
нього природного середовища, при якому за-
безпечується попередження погіршення еколо-
гічної обстановки та виникнення загрози для 
здоров’я людей, що гарантується здійсненням 
широкого комплексу взаємопов’язаних еколо-
гічних, політичних, економічних, технічних, 
організаційних, державно-правових та інших 
заходів, які були розподілені наступним чином 
(див. табл. 2). 

У бінарному типі структур екологічної безпе-
ки відношення між двома множинами елементів 
системи — множиною загроз екологічній безпеці 
держави та множиною заходів і механізмів еко-
логічної безпеки — визначає спрямованість на 
відвертання екологічних та природно-техноген-
них загроз і ліквідацію їх наслідків. Використо-
вуючи результати q-аналізу [15], були розраховані 
кількісні значення множини загроз (табл. 3, 
рис. 1) та елементів множини заходів і механізмів 
екологічної безпеки (табл. 4, рис. 2), що засно-
вані на кількісних оцінках їх ексцентриситетів. 

Як уже зазначалося, індивідуальні властивості 
симплексів мають важливе значення для вирішення 
проблем екологічної безпеки, для яких важливою 
мірою інтегрованості кожного окремого симплекса 
у структурі всіх комплексів системи екологічної без-
пеки України є ексцентриситет. Поняття ексцентри-
ситету віддзеркалює відносну важливість даного 
симплекса для комплексу екологічної безпеки зага-
лом. Тому не дивно, що загрози власне екологічній 
сфері національної безпеки України становлять май-
же 50 %. Головними причинами чого є: 

— значне зростання антропогенного впливу 
на навколишнє природне середовище; 

— аномальні зміни окремих параметрів біо-
сфери, атмосфери, гідросфери та літосфери; 

— різке зростання рівня урбанізації територій, 
концентрації об’єктів господарської діяльності та 
населених пунктів у зонах потенційної небезпеки; 

— недостатній розвиток або відсутність сис-
теми моніторингу компонентів природного сере-
довища, що унеможливлює підвищення точності 
прогнозування небезпечних природних явищ; 

— незадовільний стан гідротехнічних, проти-
зсувних, протиселевих та інших захисних споруд; 
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Таблиця 2 
Заходи і механізми відвертання та нейтралізації загроз екологічній безпеці України 

за сферами національної безпеки 

Таблиця 3 Таблиця 4 
Відносні значення елементів множини загроз Відносні значення елементів множини заходів 

і механізмів безпеки 

— недостатні об’єми сейсмічного будівницт-
ва та сейсмостійких будинків та споруд; 

Рис. 1. Розподіл елементів множини загроз елементів 
екологічної безпеки щодо сфер національної безпеки 

України 

Рис. 2. Розподіл елементів множини заходів
і механізмів екологічної безпеки щодо сфер національної

безпеки України
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— згортання або припинення окремих пре-
вентивних заходів: попередження градобиття, 
попереджувальний спуск лавин тощо. 

Наукові дослідження загальних тенденцій і 
варіацій виникнення значних природних катаст-
роф та стихійних лих за досить довгий період часу 
засвідчили стійке зростання їхньої кількості та 
циклічний характер [16; 17; 18]. Все це обумовлює 
необхідність термінової розробки ефективної си-
стеми заходів для запобігання їх виникненню, 
прогнозування та ліквідації наслідків аварій і ка-
тастроф природного і техногенного походження. 

При цьому необхідно врахувати, 19,2 % еко-
логічних та природно-техногенних загроз станов-
лять зовнішньополітичній сфері національної без-
пеки. Негативні наслідки антропогенного впливу 
на екологію в глобальному масштабі настільки 
значні, що призвели до екологічної кризи. Її вия-
вом є зміни, що загрожують життю людини і не-
гативно впливають на розвиток суспільства, гене-
тичний фонд, енергетичну, мінерально-сировин-
ну та продовольчу забезпеченість, демографічні 
процеси, чистоту довкілля тощо [19]. 

У зв’язку з цими глобальними негативними 
явищами, їхнім масштабом, зростанням динаміз-
му та гостроти і комплексним характером вини-
кає загроза переростання екологічної кризи в еко-
логічну катастрофу, що призведе до загибелі нашої 
цивілізації. Для України серед багатьох загроз, 
пов’язаних з глобальними негативними явищами, 
основними є глобальне потепління, транскордон-
не забруднення і виснаження озонового шару [20]. 

Загрози екологічного та природно-техноген-
ного характеру вкрай небезпечні соціальній та 
гуманітарній сферам — 14,1 %. Вони вже суттєво 
позначаються на здоров’ї населення, якості його 
життя і демографічній ситуації у державі загалом. 

Очевидно, що питання екологічної безпеки 
неможливо розглядати окремо від економіки — 
вони нерозривно пов’язані. Як показали розра-
хунки, однією з важливих причин кризового 
екологічного становища України є економічні 
чинники — 9,0 %. 

Відносно новим, але вкрай важливим на-
прямком діяльності у сфері національної безпе-
ки України має бути відвертання екологічних 
загроз воєнній безпеці та державного кордону — 
7,7 %. Ідеться не тільки про наслідки воєнних 
конфліктів для екосистеми держави, а також про 
вплив результатів виконання завдань бойової 
підготовки, накопичення звичайних боєприпасів, 
аварійні ситуації, пов’язані з їхнім збереженням, 
транспортуванням і випробуванням. Потенцій-
ною загрозою державній безпеці може стати зміна 
державного кордону, пов’язана з наслідками гло-
бального потепління тощо [21; 22]. 

Загрози екологічного та природно-техно-
генного характеру також позначаються на внут-
рішньополітичній сфері — 5,1 %. Екологічна 

криза й пов’язані з нею соціальні проблеми 
можуть створити сприятливі умови для деста-
білізації внутрішньої ситуації в державі, спри-
чинити соціальну напругу [23; 24]. 

Серед множини заходів і механізмів екологічної 
безпеки найбільш важливими є економічні — ексцен-
триситет дорівнює 31,%. Це підтверджує той факт, що 
причиною кризового екологічного становища Украї-
ни є переважно економічні чинники, а саме: 

— структурна деформація господарства з до-
мінуванням сировинно-видобувного та ресурсо-
ємного виробництва; 

— екстенсивний розвиток сільськогоспо-
дарського виробництва, яке не здатне забезпечи-
ти населення держави в достатній кількості еко-
логічно безпечними харчовими продуктами; 

— відсутність екологічного обгрунтування 
планів і проектів економічного розвитку, що роз-
робляються відповідними підрозділами мініс-
терств і відомств на підставі відомчих методик та 
інструкцій, нормативно-технічної документації з 
розміщення, будівництва та експлуатації госпо-
дарських об’єктів і комплексів, на створення 
нової техніки, технологій і матеріалів; 

— майже відсутні ефективно діючі адмініст-
ративно-економічні механізми захисту навко-
лишнього середовища; низький моральний 
рівень суспільства і відсутність екологічного 
мислення керівної ланки. 

Кожен народ живе в гармонії з природою, 
має свої етнографічні, національні традиції, зви-
чаї у взаємодії з природою, по-різному відбиває 
це в піснях, поетичній, народній творчості, про-
цедурі святкування релігійних та інших свят, 
пов’язаних з природою. Ця різноманітність по-
винна бути збережена, дбайливо передана нащад-
кам. Одначе зменшення безпосереднього контак-
ту більшості людей з природою України, а отже, 
сприйняття і розуміння її процесів ї явищ потре-
бує нагальної розробки соціальних і гуманітарних 
заходів і механізмів екологічної безпеки (24,1 %). 
Вони мають забезпечувати стійкість соціальної 
системи, духовний світ наших людей [25; 26; 27]. 

Україна — це держава, на території якої роз-
міщена значна кількість ядерних реакторів, вели-
ких хімічних і пожежонебезпечних підприємств, 
складних інженерних споруд (дамби, водоймища 
тощо). Ці об’єкти можуть стати мішенями для 
диверсій і терористичних актів, актів саботажу і 
викрадень ядерного палива, інших злочинних дій. 
Це може спричинити надзвичайні ситуації, що 
мають небезпечні соціальні й економічні наслідки 
для держави, її національної безпеки. Враховую-
чи, що нині відсутній надійний фізичний захист 
на більшій частині потенційно небезпечних 
об’єктів, цей аспект заходів і механізмів еколо-
гічної безпеки (13,1 %) є одним з пріоритетних. 

Величина ексцентриситету заходів і механізмів 
екологічної безпеки для науково-технологічної 
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сфери національної безпеки України — 12,5 % — 
показує, що нині неможливо побудувати надійну 
систему безпеки без знань фундаментальних нау-
кових законів впливу шкідливих антропогенних 
чинників на екосистеми, включаючи й людину. 
Тільки знаючи закони розвитку природи і суспіль-
ства, можна завчасно спрогнозувати зміни стану 
природного середовища і передбачити небажані 
наслідки таких змін або завчасно запобігти їм. Для 
цього потрібно приділити значну увагу науково 
обгрунтованому регулюванню різних антропоген-
них навантажень на навколишнє середовище. 

Серед першочергових завдань екологічної 
безпеки України науково-технологічної сфери 
виділяються такі: 

— створення реальних наукових основ забез-
печення промислової безпеки, безпеки складних 
технічних систем, людей і довкілля; 

— розробка методів оцінки небезпеки про-
мислових об’єктів; 

— розробка наукових засад концепції прий-
нятного ризику стосовно умов функціонування 
української промисловості; 

— створення банку даних та системи моні-
торингу техногенної безпеки; 

— розробка прогнозних оцінок і сценаріїв 
розвитку природних екосистемних змін в Україні 
та адекватних заходів реагування; 

— розробка соціально-економічних, норма-
тивно-правових та організаційних заходів для 
стійкого розвитку України в умовах переходу до 
ринкових відносин з урахуванням загроз, що ма-
ють техногенне, стихійне або техногенно-сти-
хійне походження; 

— розробка математичних моделей знижен-
ня потенційних загроз промислових об’єктів для 
розв’язання широкого кола оптимізаційних задач, 
пов’язаних зі зниженням загроз для населення. 

Для подолання екологічної кризи в Україні 
важливі також заходи та механізми воєнної без-
пеки та державного кордону, інформаційної без-
пеки (5,1 %). Вони мають бути спрямовані на 
захист природного середовища як воєнного 
об’єкта. Його захист має стати важливим завдан-
ням для Збройних сил України. Гарантування 
права громадян України на вільний доступ до еко-
логічної інформації має стати головним правом, 
без якого жоден українець не матиме можливості 
захищати свої екологічні права. 

Здійснені дослідження для бінарного типу 
структури СЗЕПТБ довели, що ми повинні обе-
режно підходити до відстеження політики еколо-
гічної безпеки, заснованої лише на знаннях екс-
пертів. Недостатньо існуючих експертів: експер-
тне знання не може бути загальним, а має зосе-
реджуватися на конкретних галузях екологічної 
безпеки. Радше завдання може полягати у тому, 
як мобілізувати різні види експертного знання, 
розпорошені навколо центральної теми — еколо-

гічної безпеки — для вирішення конкретних си-
стемних завдань, які потрібно вирішувати [28; 29]. 

Порядок. Як уже зазначалося, наївно очікува-
ти проявів окремих чи поодиноких екологічних 
загроз, тому система забезпечення екологічної та 
природно-техногенної безпеки має здійснювати 
політику з урахуванням цих особливостей. Це оз-
начає, що всі її складові повинні завжди бути го-
тові одночасно із залученням економічних, норма-
тивно-правових і гуманітарних механізмів до лік-
відації кількох екологічних загроз [30; 31]. Отже, не 
дивно, що значна частина дій політики СЗЕПТБ 
пов’язана зі створенням і підтриманням порядку 
серед усіх учасників політичного процесу. 

Політика забезпечення екологічної та при-
родно-техногенної безпеки — це діяльність по-
літичного керівництва держави з метою визначен-
ня національних цілей, постановки принципових 
завдань щодо забезпечення екологічної та при-
родно-техногенної безпеки, опрацювання форм, 
методів i способів досягнення вказаних цілей. 

Результати q-аналізу показують, що біль-
шість питань політики екологічної безпеки ви-
ходять за межі окремої організації, аналізуючи 
значення ексцентриситетів множини заходів і 
механізмів безпеки та множини загроз, доходи-
мо висновків (рис. 3): 

— нині напрацьовані достатні заходи та ме-
ханізми екологічної безпеки для нейтралізації 
загроз таким сферам національної безпеки, як: 
державна безпека, економічна безпека, науково-
технологічна безпека, соціально-гуманітарна без-
пека та інформаційна безпека; 

— потрібне вдосконалення вже існуючих або 
розробка нових заходів та механізмів екологічної 
безпеки для нейтралізації загроз таким сферам на-
ціональної безпеки, як: зовнішньополітична безпе-
ка, воєнна та безпека державного кордону, внутріш-
ньополітична безпека та власне екологічна безпека. 

Рис. 3. Кількісні значення елементів множини заходів 
і механізмів безпеки та множини загроз 

Очевидно, що для окреслення стану екологіч-
ної безпеки України та умов, що є контекстом для 
виникнення реальних загроз її національній без-
пеці, слід зосередити увагу на дослідженні таких 
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важливих сфер, як: зовнішньополітична безпека, 
воєнна та безпека державного кордону, внутрішньо-
політична безпека та власне екологічна безпека. 

Проблема упорядкування стає ще очевидні-
шою, коли ми поглянемо на процес формування 
загальної концепції політики екологічної безпе-
ки, де центральне місце посідають питання ство-
рення ефективних механізмів регулювання най-
важливіших засобів політики захисту довкілля та 
раціонального природокористування, за допомо-
гою яких реалізуються її соціальні й політичні 
засади [32; 33]. В першу чергу це стосується та-
ких сфер національної безпеки, як: зовнішньопо-
літична, воєнна та безпека державного кордону, 
внутрішньополітична та власне екологічна. 

Упорядкована політика екологічної безпеки 
передбачає забезпечення стабільності й передба-
чуваності організованої діяльності. Тому вона має 
базуватися на наступних принципах: додержання 
балансу життєво важливих інтересів особи, су-
спільства та держави, пріоритет екологічних інте-
ресів, взаємна відповідальність громадянина, сус-
пільства та держави для забезпечення екологічної 
та природно-техногенної безпеки, пріоритет кон-
ституційних прав i свобод людини i громадянина 
при здійсненні діяльності із забезпечення еколо-
гічної та природно-техногенної безпеки, закон-
ність, інтеграція в міжнародні системи екологіч-
ної безпеки, адекватність заходів забезпечення 
екологічної та природно-техногенної безпеки ре-
альним i потенційним загрозам, комплексне й 
достатнє використання сил i засобів, забезпечен-
ня системної цілісності, верховенство права. 

Заходи та вироблення політики екологічної 
безпеки. Безпека людини та стан природного на-
вколишнього середовища — одна з найважливіших 
характеристик якості життя, науково-технічного й 
економічного розвитку держави. Гарантування без-
пеки держави (національної безпеки), як правило, 
пов’язують із захистом її від змін як із середини, так 
і ззовні, від протиправного застосування сили [34]. 
При цьому йдеться про усунення загрози суспіль-
ному устрою, добробуту та здоров’ю населення, 
сталому функціонуванню народного господарства. 

Загрозу природному середовищу існування 
суспільства ще донедавна не розглядали, включа-
ли її в рамки воєнної загрози, спрямованої на 
підрив економіки, отримання за допомогою сили 
доступу до корисних копалин. Про нову загрозу, 
як уже зазначалося, заговорили в останні десяти-
річчя. Йдеться про невоєнну — екологічну загрозу. 

Загроза екологічній безпеці держави може 
виникнути в результаті умисних і неумисних діянь. 
У першому випадку мається на увазі екологічна 
агресія чи навмисна зміна навколишнього середо-
вища з метою завдання ворогу якнайбільшої шко-
ди. У зв’язку з цим розглядаються відповідні міжна-
родні правові норми за участю воєнних експертів. 
У другому мова йде про якісно нову дію (чи намір 

дії) в результаті транснаціональних, регіональних 
і глобальних екологічних проблем, екологічно 
небезпечної міжнародної економічної діяльності, 
великомасштабних аварій і стихійних лих із транс-
національними наслідками. Очевидно, що політи-
ка екологічної безпеки потребує чіткого формулю-
вання головної цілі СЗЕПТБ. 

Головна ціль системи забезпечення екологічної 
та природно-техногенної безпеки — створення й 
підтримка необхідного рівня захищеності життєво 
важливих інтересів усіх об’єктів екологічної та при-
родно-техногенної безпеки, який би гарантував 
сприятливі умови для безпечного розвитку особи 
та суспільства, а також сталого розвитку держави. 

Ця ціль досягається за рахунок вирішення 
низки завдань: 

— своєчасного прогнозування та виявлення 
зовнішніх і внутрішніх загроз екологічній та при-
родно-техногенній безпеці України; 

— забезпечення на території України еколо-
гічної та природно-техногенної безпеки особи та 
громадянина; 

— забезпечення повного дотримання законо-
давства в галузі екологічної та природно-техно-
генної безпеки України всіма громадянами, по-
садовими особами, державними органами, по-
літичними партіями, громадськими та релігійни-
ми організаціями; 

— виконання державою функцій гаранта еко-
логічної та природно-техногенної безпеки Украї-
ни, створення необхідної для цього правової бази 
та механізму її застосування; 

— зміцнення системи органів забезпечення 
екологічної та природно-техногенної безпеки, 
створення умов для їхньої ефективної діяльності; 

— залучення державних органів влади у ме-
жах їх компетенції до діяльності попередження 
протиправних дій щодо системи забезпечення 
екологічної та природно-техногенної безпеки; 

— досягнення прогресу у сфері контролю над 
ядерною енергетикою та ядерною зброєю; 

— здійснення заходів щодо зміцнення дові-
ри i стабільності системи екологічної та природ-
но-техногенної безпеки; 

— адаптація існуючих угод щодо забезпечен-
ня системи екологічної та природно-техногенної 
безпеки до нових умов міжнародних відносин, а 
також розробка по необхідності нових угод, у 
першу чергу щодо заходів зміцнення довіри до 
системи забезпечення екологічної та природно-
техногенної безпеки; 

— розвиток міжнародного співробітництва в 
галузі забезпечення системи екологічної та при-
родно-техногенної безпеки; 

— запобігання радіоактивному забрудненню 
навколишнього середовища за рахунок підвищен-
ня ступеня безпеки технологій, пов’язаних із за-
хороненням та утилізацією токсичних промисло-
вих i побутових відходів; 
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— запобігання радіоактивному забрудненню 
навколишнього середовища, мінімізація наслідків 
аварії на ЧАЕС; 

— створення i впровадження безпечних ви-
робництв, пошук способів практичного викори-
стання екологічно чистих джерел енергії, прий-
няття невідкладних природоохоронних заходів в 
екологічно небезпечних регіонах України; 

— вдосконалення організації та здійснення 
цивільного захисту на території України, якісне 
вдосконалення єдиної державної системи попе-
редження та ліквідації надзвичайних ситуацій, у 
тому числі подальша інтеграція її з аналогічними 
системами закордонних держав. 

Система забезпечення екологічної та природ-
но-техногенної безпеки має здійснювати управ-
ління екологічною безпекою через баланс життє-
во важливих інтересів особи, суспільства та дер-
жави. Під час реалізації зовнішніх національних 
інтересів у галузі забезпечення екологічної без-
пеки будь-яка держава має враховувати націо-
нальні інтереси інших держав й інтереси міжна-
родної системи загалом, намагаючись досягти 
їхнього певного балансу. Без цього не можна збе-
регти достатній рівень міжнародної безпеки, в 
умовах якої можна належним чином забезпечити 
національні інтереси власної держави. 

Висновки та перспективи подальших дослі
джень. Інтереси особи, суспільства та держави ха-
рактеризуються постійною взаємодією та супе-
речливим взаємовпливом. Вони залежать від ба-
гатьох чинників: стану розвитку й інституцій гро-
мадянського суспільства, їх здатності впливати 
одне на одного й на державні установи. 

Тому нині одними з основних завдань у сфері 
забезпечення екологічної безпеки України є розроб-
ка конструктивної теорії i створення дієвих ме-
ханізмів цілісного, комплексного використання всіх 
наявних засобів (i можливих заходів) для запобіган-
ня і попередження можливих екологічних загроз 
(забруднення, катастрофи тощо) на ранніх етапах 
їх виникнення. Тому для вирішення поставлених 
задач важливий перелік заходів, покликаний для 
вирішення і попередження можливих загроз, яким 
має бути притаманний комплексний характер. 

Політичні заходи: зустрічі глав держав i 
урядів, політичних делегацій; переговори i кон-
сультації з активізації міждержавних відносин; 
проведення нарад, конференцій представників 
міжнародних екологічних організацій задля оці-
нки загроз i вироблення рекомендацій для 
спільних дій; використання міжнародних інсти-
тутів (ООН, ОБСЄ та інші) для прийняття 
санкцій щодо держав, які порушують міжнарод-
не екологічне законодавство. 

Дипломатичні заходи: зміцнення заходів до-
віри; передача керівництву держав, дипломатич-
ним службам нот, вимог, меморандумів, роз’яснень 
у зв’язку з екологічною ситуацією, що склалася. 

Економічні заходи: зменшення (припинення) 
кредитів, вкладення інвестицій, введення ембар-
го на постачання сировини й енергоносіїв; по-
вний або частковий розрив економічних відно-
син, залізничних, морських, повітряних, пошто-
вих, телеграфних, радіо й інших зв’язків. 

Правові заходи: вимоги дотримання норм 
міжнародного екологічного права, положень до-
говорів та угод; підписання двосторонніх i бага-
тосторонніх договорів та угод для врегулювання 
правових взаємовідносин; використання юридич-
них засобів (переговори, посередництво, прими-
рення, судові розгляди, звернення до регіональ-
них органів, укладення угод); використання між-
народних правових інститутів. 

Військові заходи: організація цілеспрямова-
ного збору розвідданих щодо використання еко-
логічно небезпечних видів озброєння, розробки 
та використання геофізичних видів зброї тощо. 

Інформаційно-психологічні заходи: пропаганда 
щодо необхідності дотримання екологічного законо-
давства; інформаційно-психологічний вплив з метою 
попередження виникнення екологічних загроз. 

Визнання екологічної безпеки невід’ємним 
атрибутом розвитку потребує докорінної зміни 
імперативів і цінностей сучасної цивілізації, їх 
бачення в екологічному ракурсі. Це не тільки 
відмова від традиційного мислення, але форму-
вання нового світосприйняття та стратегії постін-
дустріального розвитку, оскільки традиційний 
науково-технічний прогрес, як показала дійс-
ність, є небажаним в екологічному плані. Осно-
ву розробки системою забезпечення екологічної 
та природно-техногенної безпеки сучасних ме-
ханізмів відвертання загроз та ліквідації їх 
наслідків повинні становити фундаментальні еко-
лого-соціальні та біосферні закономірності, що 
мають комплексний характер і тісно пов’язані з 
різними сферами соціального життя. 
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