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АНОТАЦІЯ
У статті висвітлюються проблеми дослідження сутності 

екологічної безпеки. Авторами проведено поглиблений аналіз 
наявних концептуальних підходів до визначення екологічної 
безпеки, за результатами якого встановлено відсутність єди-
ного підходу до трактування цієї дефініції та запропоновано як 
основні використовувати: системний підхід, відповідно до якого 
екологічна безпека визначається як сукупність дій та комплекс 
відповідних заходів, процесів, які забезпечують екологічний ба-
ланс на планеті; ситуаційний підхід, що дає змогу розглядати 
екологічну безпеку як стан захищеності об'єкта, його інтересів 
від загроз антропогенної діяльності людини; процесний підхід, 
згідно з яким екологічна безпека – це сукупність дій, станів і про-
цесів, що прямо чи побічно не призводять до серйозних збитків; 
ресурсний підхід, використання якого й зумовило ототожнення 
деякими науковцями екологічної безпеки та охорони навколиш-
нього середовища; стратегічний підхід, який базується на дослі-
дженні екологічної безпеки як складової частини національної 
безпеки та системи екологічного управління на різних рівнях. 

Авторами пропонується визначати екологічну безпеку 
як рівень досягнення відповідного стану діяльності суб’єкта, 
який дає змогу повною мірою узгодити його власні інтереси 
та інтереси суспільства без нанесення шкоди навколишньому 
середовищу. Виходячи із цього, екологічну безпеку пропону-
ється розглядати з позицій системного підходу як сукупність 
суб’єктів, складових елементів різного рівня та відповідних ме-
ханізмів їх регулювання. 

Ключові слова: екологічна безпека, навколишнє середо-
вище, суспільство, антропогенна діяльність, загроза, захище-
ність, стан, узгодження. 

АННОТАЦИЯ
В статье освещаются проблемы исследования сущности 

экологической безопасности. Авторами проведен углубленный 
анализ существующих концептуальных подходов к определению 
экологической безопасности, по результатам которого установ-
лено отсутствие единого подхода к трактовке данной дефиниции 
и предложено в качестве основных использовать: системный 
подход, согласно которому экологическая безопасность рассма-
тривается как совокупность действий и комплекс соответствую-
щих мероприятий, процессов, обеспечивающих экологический 
баланс на планете; ситуационный подход, что позволяет рассма-
тривать экологическую безопасность как состояние защищен - 

нос ти объекта, его интересов от угроз антропогенной деятель-
ности человека; процессный подход, согласно которому эколо-
гическая безопасность – это совокупность действий, состояний 
и процессов, что прямо или косвенно не приводят к серьезным 
убыткам; ресурсный подход, использование которого и обусло-
вило отождествление некоторыми учеными экологической без-
опасности и охраны окружающей среды; стратегический подход, 
который базируется на исследовании экологической безопас-
ности как составляющей национальной безопасности и системы 
экологического управления на различных уровнях. 

Авторами предлагается определять экологическую безо-
пасность как уровень достижения соответствующего состоя-
ния деятельности субъекта, который позволяет в полной мере 
согласовать его собственные интересы и интересы общества 
без нанесения вреда окружающей среде. Исходя из этого, 
экологическую безопасность предлагается рассматривать с 
позиций системного подхода как совокупность субъектов, со-
ставляющих элементов различного уровня и соответствующих 
механизмов их регулирования.

Ключевые слова: экологическая безопасность, окружа-
ющая среда, общество, антропогенная деятельность, угроза, 
защищенность, состояние, согласование.

ANNOTATION
The article highlights the research challenges the essence of 

environmental security. The author conducted an in-depth anal-
ysis of existing conceptual approaches to the definition of envi-
ronmental security, the results of which the author establishes the 
absence of a unified approach to the interpretation of this definition 
and proposed as the basic approaches to definition of essence 
of this definition: use a systematic approach, according to which 
a set of actions and corresponding measures of processes that 
ensure the ecological balance on the planet, the situational ap-
proach that enables to consider environmental security as a con-
dition of protection of the object of his interests from the threats 
of anthropogenic activity, process approach, according to which 
environmental security is a set of actions, States and processes, 
that directly or indirectly lead to serious losses, resource-based 
approach, the use of which resulted in the identification by some 
scholars of environmental security and environmental protection, 
strategic approach, based on the research of ecological safety as 
component of national security and environmental management 
systems at various levels. 
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The author proposes to define environmental security as the 
level of achievement of the state of activity of the subject, which 
allows you to fully harmonize its own interests and the interests of 
society without harming the environment. 

Based on this, environmental security is invited to consider 
from the standpoint of system approach as a set of entities, consti-
tuent elements of different levels and corresponding mechanisms 
of their regulation.

It is impossible to ignore the relationship of environmental and 
economic security, as they are the components of national securi-
ty. Their relationship is the definition of a measure of responsibility 
for compliance with the appropriate environmental safety entities 
at all levels of their interaction. In this case, the concept of "envi-
ronmental security" is directly linked to anthropogenic activities, its 
socio-economic, cultural, historical consequences and measures 
to overcome them. The problem of ecological safety actualizarea 
at all levels: from the micro to the global, that is characterized by  
a hierarchy of goals, objectives and means of their solution.

Key words: ecological safety, environment, society, human 
activities, threat, security, status, approval.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Формування високоци-
вілізаційного суспільства в країні сьогодні не-
можливе без вирішення проблеми екологічної 
безпеки, яка є однією з головних не тільки в на-
ціональній економіці, а й у системі світогоспо-
дарських зв’язків у цілому. Посилення глобалі-
зації у світовій економіці зумовлює загострення 
проблеми захисту навколишнього середовища 
від наслідків антропогенної діяльності людства. 
У зв’язку із цим виникає питання поглибленого 
аналізу сутності та складників екологічної без-
пеки для виявлення її змістовних ознак з ура-
хуванням багаторівневості структури економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної проб-
леми і на які спираються автори. Питаннями 
формування теоретичних основ екологічної 
безпеки як складової частини національної та 
міжнародної безпеки займаються такі закор-
донні та українські вчені, як: О. Борщевська, 
О. Добров, А. Бохан, Ю.С. Бут, І.С. Варламова, 
І.І. Дедю, В.А. Ліпкан, Е.І. Єфімова, К.Г. Гоф-
ман, В.С. Дудюк, В.В. Гобела, Д.В. Зеркалов, 
А.Б. Качинський, Ю.В. Єгоров, Г.О. Обиход, 
Н.Ф. Реймерс, О.В. Федунь, М.І. Хилько, 
В.І. Кушерець, Є.В. Хлобистов та ін. 

Однак сьогодні відсутнє єдине визначення да-
ного поняття, що й зумовлює доцільність аналізу 
та структуризації наявних концептуальних підхо-
дів до трактування сутності екологічної безпеки. 

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є дослідження концепту-
альних засад та визначення особливостей зміс-
ту екологічної безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Не викликає сумніву, що в основі 
змісту екологічної безпеки покладено теоретич-
ні аспекти змісту узагальненого поняття «без-
пека», але є й значні відмінності як методично-
го, так і прикладного характеру. 

Згідно з Конституцією України, екологічна 
безпека розглядається як складник національ-

ної безпеки країни [22], що свідчить про значу-
щість вирішення цієї проблеми для українсько-
го суспільства.

У Законі України «Про охорону навколишньо-
го середовища» (ст. 50) екологічна безпека роз-
глядається як стан навколишнього природного се-
редовища, за якого забезпечується попередження 
погіршення екологічної обстановки та виникнення 
небезпеки для здоров’я людей [23]. Однак у цьому 
визначенні відсутні складники та основні ознаки 
даного поняття, що не дає можливості викорис-
тання комплексного підходу до його дослідження.

В Екологічному енциклопедичному словнику 
І.І. Дедю екологічна безпека розглядається як 
будь-яка діяльність людини, що виключає шкід-
ливий вплив на навколишнє середовище [4]. 

У роботі Е.І. Єфімової екологічна безпека ви-
значається як стан захищеності об'єкта (особис-
тості, території, промислового або природного 
об'єкта) від погроз із боку забруднених природ-
них об'єктів [8].

М. Реймерс розглядає екологічну безпеку 
як сукупність дій, станів і процесів, що прямо 
чи побічно не призводять до серйозних збитків 
(або загроз таких збитків), що завдаються при-
родному середовищу, окремим людям і люд-
ству загалом; комплекс станів, явищ та дій, 
що забезпечують екологічний баланс на Землі 
і у будь-яких її регіонах на рівні, до якого фі-
зично, соціально-економічно, технологічно та 
політично готове (може без серйозних збитків 
адаптуватися) людство [16].

У науковій роботі В.А. Ліпкан екологічна 
безпека визначається як складова частина на-
ціональної безпеки, процес управління системою 
національної безпеки, за якого державними і не-
державними інституціями забезпечується еколо-
гічна рівновага та гарантується захист середо-
вища проживання населення країни і біосфери 
у цілому, атмосфери, гідросфери, літосфери й 
космосфери, видового складу тваринного і рос-
линного світу, природних ресурсів, збереження 
здоров’я та життєдіяльності людей і виключа-
ються віддалені наслідки цього впливу для те-
перішнього й прийдешніх поколінь [14, с. 261].

У роботі А.П. Гетьман екологічна безпека 
розглядається у двох аспектах. По-перше, як 
суб’єктивна категорія, зокрема у процесі реа-
лізації суб’єктивного права громадян на еколо-
гічну безпеку шляхом регулятивного та охорон-
ного методів. По-друге, як об’єктивно існуюча 
система правового забезпечення екологічної 
безпеки, за допомогою якої регламентується 
екологічно небезпечна діяльність, режим ви-
користання природних ресурсів, охорона до-
вкілля, попередження погіршення екологічного 
стану та виникнення небезпеки для природних 
об’єктів і населення [6, с. 293].

У навчальному посібнику М.І. Хилько та 
В.І. Кушерець визначення сутності екологічної 
безпеки здійснюється через призму розгляду по-
нять «екологічна небезпека», «екологічна кри-
за», «екологічна ситуація», «екологічна шкода». 
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На основі їх детального аналізу екологічна без-
пека визначається як сукупність дій та комплекс 
відповідних заходів, процесів, які забезпечують 
екологічний баланс на планеті та в різних її ре-
гіонах на рівні, до якого людина може адаптува-
тися фізично, без збитків [19, с. 22].

На думку А. Качинського, екологічна безпе-
ка – це сукупність дій, станів і процесів, що 
прямо чи побічно не призводять до серйозних 
збитків (або загроз таких збитків), що завда-
ються природному середовищу, окремим людям 
і людству загалом [10]. 

Інше визначення цього ж науковця щодо 
сутності екологічної безпеки – це стан захи-
щеності життєво важливих інтересів об'єктів 
екологічної безпеки (особистості, суспільства та 
держави) від загроз природного, техногенного 
та соціального характеру, а також забруднень 
унаслідок антропогенної діяльності (аварій, ка-
тастроф, тривалої господарської та воєнно-обо-
ронної й іншої діяльності), від природних явищ 
і стихійних лих [11].

У монографії І.С. Варламової екологічна без-
пека визначена як здатність зберігати рівновагу 
і збалансованість у тріаді «екологія – економі-
ка – соціум», що створює потенційні можливос-
ті для протистояння зовнішнім та внутрішнім 
загрозам і викликам, забезпечує стійкість соці-
ально-економічного розвитку [2, с. 44].

А.О. Надежденко розглядає поняття «еколо-
гічна безпека» із системного підходу, тобто як 
певну систему, котра являє собою сукупність 
взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів 
(суб’єктів, діяльності, засобів) цілеспрямовано-
го впливу на довкілля шляхом реалізації меха-
нізмів екологічного управління з метою стра-
тегічного екологічного розвитку суспільства в 
умовах збереження навколишнього природного 
середовища, гармонізації взаємовідносин сус-
пільства та природи, забезпечення екологічної 
безпеки та захисту здоров’я людини [15, с. 87]. 

У роботі К.Г. Гофмана екологічну безпеку 
розглянуто як міру відповідності та адекват-
ності екологічних умов поставленим завданням 
збереження здоров’я населення і забезпечення 
стійкого соціально-економічного розвитку [3].

У деяких наукових роботах поняття «екологіч-
на безпека» практично повністю ототожнюється з 
поняттям «охорона навколишнього середовища».

Так, у роботі М.М. Бринчука ці поняття є 
повністю тотожними, а екологічна безпека 
представлена як одна з основних засад раці-
онального природокористування та охорони 
навколишнього середовища, критерій оцінки 
будь-якої екологічно значимої діяльності, ме-
тою якого є відновлення та збереження спри-
ятливого стану навколишнього середовища [1].

Г.П. Сєров розглядає поняття «екологічна 
безпека» як складову частину охорони навко-
лишнього середовища. На його думку, еколо-
гічна безпека – це одна з найважливіших ком-
понент системи захисту життєво важливих 
індивідуальних, суспільних та державних інте-

ресів у процесі взаємодії суспільства і природи 
від загроз із боку природних об’єктів, загроз, 
зумовлених знищенням, пошкодженням та ви-
снаженням природних ресурсів [18].

З позиції А.І. Лагунової поняття «охорона 
навколишнього середовища» та «екологічна 
безпека» є частково тотожними, оскільки еко-
логічна безпека – це стан захищеності, кате-
горія, яка націлена, охороняючи, захистити 
від посягань, від ворожих дій, від небезпеки 
об’єкти природи. Екологічна безпека призна-
чена охороняти, убезпечити від певних загроз 
довкілля; створити захист, оборону, ефективне 
знешкодження будь-кого, хто незаконно пося-
гає на природне середовище [13].

Достатньо схожою є позиція, викладена в до-
слідженнях Є.В. Хлобистова, в яких пропону-
ється розглядати економічну безпеку як певний 
стан розвитку продуктивних сил і нормативно-
правових відносин у суспільстві, який здатний 
забезпечувати стале відтворення природно- 
ресурсного потенціалу, сприятливі екологічні 
умови для життєдіяльності населення [21].

З точки зору Л.К. Садовнікової, екологічна 
безпека є станом захищеності життєво важли-
вих інтересів особистості, суспільства, держави, 
а також навколишнього природного середовища 
від загроз у результаті впливів антропогенного і 
природного характеру [17].

У науковій статті В.С. Дудюк і В.В. Гобели 
екологічна безпека представлена як стан, що ха-
рактеризується забезпеченням усіх життєво необ-
хідних потреб людини з дотриманням негативно-
го впливу на навколишнє природне середовище 
на рівні, що гарантує безпечні умови життєдіяль-
ності та здоров'я людей, не передбачає погіршен-
ня умов життя в майбутньому та створює систему 
заходів для запобігання та усунення наслідків 
природних явищ і стихійних лих [5, с. 134].

На рис. 1 наведено авторське узагальнення 
дослідження теоретичних підходів до визначен-
ня сутності екологічної безпеки. 

На основі проведеного дослідження автора-
ми встановлено відсутність єдиного підходу до 
трактування екологічної безпеки та пропону-
ється як основні підходи до визначення сутнос-
ті даної дефініції такі (рис. 1):

1) системний підхід, відповідно до якого су-
купність дій та комплекс відповідних заходів, 
процесів, які забезпечують екологічний баланс 
на планеті;

2) ситуаційний підхід, що дає змогу розгля-
дати екологічну безпеку як стан захищеності 
об'єкта, його інтересів від загроз антропогенної 
діяльності людини; 

3) процесний підхід, згідно з яким екологіч-
на безпека – це сукупність дій, станів і про-
цесів, що прямо чи побічно не призводять до 
серйозних збитків;

4) ресурсний підхід, використання якого й 
зумовило ототожнення деякими науковцями 
екологічної безпеки та охорони навколишнього 
середовища;
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5) стратегічний підхід, який базується на 
дослідженні екологічної безпеки як складової 
частини національної безпеки та системи еко-
логічного управління на різних рівнях. 

Авторами пропонується визначати екологіч-
ну безпеку як рівень досягнення відповідного 
стану діяльності суб’єкта, який дає змогу пов-
ною мірою узгодити його власні інтереси та ін-
тереси суспільства без нанесення шкоди навко-
лишньому середовищу. 

Виходячи із цього, екологічну безпеку пропону-
ється розглядати з позицій системного підходу як 
сукупність суб’єктів, складових елементів різного 
рівня та відповідних механізмів їх регулювання. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Еколо-
гічна безпека є об’єктом сучасних наукових до-
сліджень, актуальність яких із кожним роком 
зростає через посилення глобалізації та інтегра-
ції міжнародного співробітництва. 

Екологічна безпека розглядається через 
приз му екологічної небезпеки та наслідків 

впливу антропогенної діяльності людини на 
розвиток економіки, соціальної сфери, техноло-
гічної сфери та суспільства у цілому.

В основі дослідження екологічної безпеки всі 
автори без виключення визначають людину та 
людську діяльність крізь призму впливу на на-
вколишнє середовище.

Поняття «екологічна безпека» та «охоро-
на навколишнього середовища» хоча й мають 
спільну соціально-економічну спрямованість, 
однак за своєю субстаціональною основою є різ-
ними. Не викликає сумніву те, що екологічна 
безпека не може не враховувати основні поло-
ження охорони навколишнього середовища, од-
нак її завдання та цілі є більш розширеними.

Не можна й абстрагуватися від взаємозв’язку 
екологічної та економічної безпеки, оскільки 
вони є складниками національної безпеки кра-
їни. Їх взаємозв’язок полягає у визначенні міри 
відповідальності за дотримання належного стану 
екологічної безпеки суб’єктами господарювання 
на всіх рівнях їхньої взаємодії. У цьому разі 
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Рис. 1. Узагальнення дослідження теоретичних підходів  
до визначення сутності екологічної безпеки 

Джерело: розроблено авторами
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поняття екологічної безпеки прямо пов’язано 
з антропогенною діяльністю суспільства, її со-
ціально-економічними, культурно-історичними 
наслідками та заходами щодо їх подолання. При 
цьому проблема екологічної безпеки актуалізу-
ється на всіх без винятку рівнях – від мікрорів-
ня до глобального, тобто характеризується ієрар-
хічністю цілей, завдань та засобів їх вирішення. 

Екологічна безпека є багаторівневим поняттям, 
тобто характерна для окремого підприємства, дер-
жави, регіону, світової економіки у цілому.
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