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Анотація
В статті представлено стратегічні пріоритети удосконалення модернізаційних заходів у сфері забез

печення екологічної безпеки, а саме: розвиток нормативно-правової бази у сфері забезпечення екологічної 
і природно-антропогенної безпеки, її адаптація до норм міжнародного та європейського права; інституці- 
оналізація екологічної та природно-антропогенної безпеки на засадах сталого розвитку; розвиток інфор
маційно-аналітичної, науково обгрунтованої системи моніторингу екологічної та природно-антропогенної 
безпеки; прогнозування стану екологічної та природно-антропогенної безпеки до 2030 року; посилення 
уваги до проблем забезпечення екологічної та природно-антропогенної безпеки на регіональному рівні та 
визначення стратегічних напрямів їх подолання, виходячи із регіональних особливостей прояву небезпеки;
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державний контроль за екологобезпечним розвитком секторів національної економіки, розвиток іннова
ційних технологій, екологічна модернізація; подолання проблем поводження з промисловими та побуто
вими відходами; соціальний імператив забезпечення екологічної безпеки; вдосконалення механізмів фі
нансового позабюджетного забезпечення екологічної та природно-антропогенної безпеки на мікро- та ма- 
крорівнях; підтримка дво- та багатостороннього співробітництва у сфері безпеки на паритетних засадах.

A b strac t
The article presents strategic priorities for im proving m odernization m easures in the field o f  environmental 

security, namely: developm ent o f  a regulatory framework in the field o f  environm ental and natural anthropogenic 
safety, its adaptation to the norms o f  international and European law; Institutionalization o f  environm ental and 
anthropogenic safety on the principles o f  sustainable development; developm ent o f  inform ation-analytical, scien
tifically grounded m onitoring system o f ecological and natural-anthropogenic safety; forecasting the state o f en
vironm ental and anthropogenic safety by 2030; increasing attention to the problem s o f  ensuring environmental 
and natural-anthropogenic safety at the regional level and identifying strategic directions o f  their overcoming, 
based on regional peculiarities o f  the danger; state control over ecological developm ent o f sectors o f national 
economy, developm ent o f  innovative technologies, ecological m odernization; overcom ing the problem s o f  indus
trial and household waste m anagement; social imperative to ensure environm ental safety; improvement o f  m ech
anisms o f  financial extrabudgetary provision o f  ecological and natural-anthropogenic safety at m icro and macro 
levels; support for bilateral and multilateral parity security cooperation.

К лю ч ові слова: екологічна безпека, навколиш нє середовище, сталий розвиток, інституціоналізація, 
еколого-економічний розвиток.

K eyw ords: ecological safety, environm ent, sustainable development, institutionalization, ecological and eco
nomic development.

П о стан о вк а  проблем и. Останнім часом у за
конотворчій, політичній, екологічній та іншій дія
льності набуває пріоритетності екологічна безпека, 
яка, з одного боку, є складовою частиною націона
льної безпеки, а з іншого —  виходить за її межі як 
феномен глобальної і навіть геокосмічної безпеки 
[9]. Головним тут є те, що поняття безпеки і збалан
сованого розвитку являю ть собою взаємопов'язану 
систему. Сама безпека асоціюється з надійністю, 
усталеністю  об'єкта, процесу, збалансованістю  си
стеми. Досягнення безпечності розвитку передба
чає цілеспрямований та поступовий процес запро
вадження модернізаційних заходів.

Гострими та складними є проблеми відсут
ності в Україні належної процедури оцінки впливу 
на навколишнє середовище, котра повністю розба- 
лансована. П отребує змін та доповнень законодав
ство України; систематично порушується як проце
дура прийняття рішень, так і їх послідовність. Досі 
відсутній загальний механізм управління захистом 
та безпекою, спостерігаю ться непоодинокі випадки 
дублювання функцій та ресурсів, відсутні спільні 
підходи та узгодж еність дій стосовно проблем 
національного масштабу, а загрози розглядаються в 
суто «відомчому» розрізі. [17].

М етою  статт і є грунтовний аналіз стратегіч
них пріоритетів удосконалення модернізаційних за
ходів у сфері забезпечення екологічної безпеки ста
лого розвитку, визначення їх суті та шляхів ре
алізації.

В и к лад  он овного  м атер іалу
Виходячи з особливостей процесів євроінте- 

грації та з урахуванням вимог ЄС до стану навко
лиш нього середовищ а, в найближчій перспективі 
Україні варто визначитися із порядком дій за 
наступними ст рат егічними пріорит ет ами  удоско
налення модернізаційних заходів у сфері забезпе
чення екологічної безпеки:

1. Розвиток нормативно-правової бази у сфері 
забезпечення екологічної і природно-антропоген
ної безпеки, її адаптація до норм міжнародного та 
європейського права. Аналіз відповідності україн
ського законодавства вимогам директив ЄС показав 
низький ступінь співпадіння як горизонтальної 
сфери, так і секторальних напрямів. В окремих 
випадках норми чинного законодавства України су
перечать вимогам директив, рішень та регламентів; 
чинне законодавство держави частково або зовсім 
не відповідає Директивам ЄС, за винятком законо
давства про доступ до інформації (Директива 
90/313/ЄС, Директива 2003/4/ЄС), де ступінь 
відповідності високий [1].

2. Інституціоналізація екологічної та при
родно-антропогенної безпеки на засадах сталого 
розвитку [4; 16]. Упорядкування інституцій за 
принципами (відомчий, територіальний), 
ієрархічними рівнями (національний, регіональ
ний, місцевий), що визначають обмеження та 
відповідальність для су б ’єктів господарювання:

• забезпечення чіткого розподілу обов’яз
ків, відповідальності та джерел фінансування між 
інституціями;

• упорядкування нормативно-правового 
забезпечення із суміжними галузями;

• запровадження системи інтегрованого 
управління на вертикальному та горизонтальному 
рівнях, що, зокрема, передбачає узгодження інте
ресів та ризиків усіх зацікавлених сторін;

•  стимулювання розвитку нових форм ор
ганізації діяльності, що дозволяє поєднувати 
підприємницькі інтереси (державно-приватне парт
нерство, спільна відповідальність, кластерні о б ’єд
нання).

Інституціональні зміни в державі носять 
стихійний та хаотичний характер. Важливою інсти- 
туціональною  проблемою наразі є невиконання ос
новного принципу ринкової економіки -  розподіл 
власності та влади, переплетіння економічної та



політичної влади, а інституціональна слабкість дер
жави проявляється в неефективному виконанні спе
цифікації та захисту прав власності та контрактів. 
Основні проблеми інституціонального регулю 
вання України доцільно поділити на два блоки: про
блеми, пов’язані з економіко-політичною  ситу
ацією та викликані особливостями взаємодії фор
мальних і неформальних інститутів.

3. Розвиток інформаційно-аналітичної, нау
ково обґрунтованої системи моніторингу екологіч
ної та природно-антропогенної безпеки [2; 4; 12]:

• запровадження дієвих механізмів підви
щення координаційних функцій М інекологїї, у 
тому числі через повноваження на надання пропо
зицій з розподілу коштів та інших ресурсів моніто
рингу між суб’єктами, в першу чергу по функціона
льним підсистемам «Спостереже ння і контроль за 
природними гідрометеорологічними явищами та 
забрудненням довкілля» і «Прогнозування гідроме
теорологічних умов і явищ», а також на моніторинг 
використання новітніх для регіонів технологій (н-д, 
видобування вуглеводнів, поширення ГМО);

• розробка та затвердження у встановле
ному порядку Загальнодерж авної програми з удос
коналення системи екологічного моніторингу і за
безпечити належне фінансування цієї програми;

•  концентрація наявних ресурсів та пріори
тет на виділення додаткових ресурсів для завер
шення розробки системи відкритого он-лайн до
ступу до бази даних моніторингу;

• удосконалення системи екологічних 
індикаторів (показників) оцінки стану навколишнь
ого середовищ а України для потреб національної 
безпеки, контролю за дотримання норм викори
стання природних ресурсів та екологічного стану 
довкілля;

• на місцях: державним адміністраціям
всебічно сприяти розвитку регіональних систем
екологічного моніторингу та їх інтеграції до дер
жавної системи екологічного моніторингу.

5. Посилення уваги до проблем забезпечення 
екологічної та природно-антропогенної безпеки на 
регіональному рівні та визначення стратегічних 
напрямів їх подолання, виходячи із регіональних 
особливостей прояву небезпеки. Регіональна еко
логічна та природно-техногенна безпека в Україні 
потребує дослідження факторів, причин і умов ви
никнення надзвичайних ситуацій та визначення 
відповідно до них стратегії подальшого розвитку 
суспільства.

На регіональному та районному рівнях 
вирішуються соціально-демографічні проблеми 
населення, реалізується- державна політика ро
звитку всіх галузей, соціальних, економічних, еко
логічних та інших питань. Загальновизнаними є 
важливість регіонального фактора в реалізації еко
номічної і соціальної політики держави та важ
ливість ролі і відповідальності влади в забезпеченні 
умов життєдіяльності регіону.

Рівень природно-антропогенної та екологічної 
небезпеки адміністративних одиниць напряму зале
жить від проявів на їх території низки ризиків та за

гроз, таких як: небезпечні геологічні та гідрометео
рологічні явища, пожежі у природних екосистемах, 
загрози медико-біологічного характеру, а серед ан
тропогенних -  вибухова та пожежна небезпеки, 
хімічна, гідродинамічна тощо. Доцільно зазначити, 
що протягом останніх років, внаслідок дії додатко
вих негативних факторів, проблеми окремих 
регіонів посилюються, внаслідок чого екологічний 
стан наближається до кризового. Узагальнюючи 
екологічні проблеми в регіональному розрізі до
цільно виділити найбільш проблемні регіони, до 
яких віднесено Донецьку, Дніпропетровську та Л у
ганську області. Саме у цих регіонах найбільшого 
загострення набули одночасно проблеми забруд
нення атмосферного повітря, поверхневих те 
підземних вод й накопичення відходів.

6. Державний контроль за екологобезпечним 
розвитком секторів національної економіки, розви
ток інноваційних технологій, екологічна мо
дернізація [5; 10; 11]:

• розроблення, створення й упровадження 
нових технологічних процесів і циклів, розробка та 
погоджений розвиток всіх функціональних ланок із 
добутку ресурсів, їхнього перероблення, викори
стання відходів і відтворення цих ресурсів;

•  розроблення й використання ресурсоз- 
берігальної техніки, розроблення й упровадження 
мало- і безвідходних технологій, що забезпечують 
комплексне освоєння природних ресурсів, розробка 
біотехнології;

•  освоєння нових територій для потреб 
населення та виробництва з урахуванням вимог 
екологічної безпеки;

• розроблення та випуск нових екологічно 
чистих продуктів і створення потужностей для їх 
виробництва, розроблення варіантів використання 
нових та поновлюваних джерел енергії;

•  підвищення економічної ефективності 
при «зеленому рості» економіки і енергетики;

• формування нового мислення в розроб
ників інновацій із погляду необхідності їх еко- 
логізації через упровадж ення обов'язкової еко
логічної освіти тощо.

Одним з головних шляхів вирішення еко
логічних проблем вбачається перехід на інно
ваційну модель розвитку національної економіки, 
як основного засобу екологобезпечної модернізації 
виробництва та впровадження процесів ресурсозбе
реження. Тут потрібен комплексний підхід до еко- 
логізації економічного розвитку, який передбачає 
запровадження системи заходів щодо зниження 
навантаження на довкілля і підвищення рівня еко
логічної безпеки.

7. Подолання проблем поводження з проми
словими та побутовими відходами [15]:

•  інноваційний розвиток сфери повод
ження з відходами на основі впровадження ор
ганізаційно-економічних механізмів державно- 
приватного партнерства і відповідних моделей 
фінансування, економічного моделювання ре



сурсно-виробничих зв ’язків у сфері вторинного ре- 
сурсокористування, а також послідовної реалізації 
принципу субсидіарності в державній політиці;

•  перенесення центру ваги у вирішенні 
проблем поводження з відходами на попередження 
їх утворення та розвиток рециклінгу;

•  імплементація профільних директив ЄС 
(згідно з Угодою  про асоціацію ) і з необхідністю 
розробки нової редакції закону «Про відходи», а та
кож прийняттям законів «Про упаковку та відходи 
упаковки» і «Про вторинні ресурси»;

•  застосування кластерної методології при 
формуванні господарських відносин у сфері повод
ження з відходами і, зокрема, в контексті кла- 
стерно-мереж евих підходів до розбудови регіо
нальної інфраструктури поводження з відходами як 
вторинними ресурсами і оптимізацїї регіональних і 
міжрегіональних потоків відходів.

Внаслідок відсутності в країні розвиненої ін
фраструктури поводження з відходами та над 
уповільненому запровадженні ресурсозберігаю чих 
технологій накопичення відходів набуває прогресу
ю чого характеру. Однак, питання впливу відходів 
на довкілля полягає не стільки у обсягах їх утво
рення, скільки у їх накопиченні.

8. Соціальний імператив забезпечення еко
логічної безпеки, котрий доцільно розглядати як су
купність основних вимог до соціальних відносин і 
взаємодій у суспільстві, виконання яких необхідне 
для підтримання стійкості соціо-еколого-економіч- 
ної системи. У найбільш загальному вигляді його 
можна визначити як тотальна екологізація свідо
мості та світогляду лю дини й суспільства [4; 2; 13; 
14]:

• забезпечення якісної екологічної освіти 
та виховання населення;

•  всеохоплю ю ча пропаганда ідеології ста
лого розвитку, гарантування доступу до екологіч
ної інформації, підвищення ролі ЗМ1 у формуванні 
екологічної самосвідомості;

•  залучення населення, державних та не
державних утворень і організацій, бізнес-спільноти 
до ухвалення ріш ень з питань екологічної та при
родно-антропогенної безпеки;

• формування настанов на здоровий спосіб 
життя у гармонії з довкіллям.

Сучасні наукові підходи до гарантування еко
логічної безпеки обґрунтовую ть необхідність сти
мулювання соціальної активності щодо вирішення 
нагальних екологічних проблем. Основними ме
ханізмами реалізації тут можуть бути: всебічне ін
формування громадськості про ініціативи органів 
влади, які визначаю ть стан екологічної безпеки, 
зміст відповідних програм, проектів, планів; залу
чення широкої громадськості до прийняття та ре
алізації відповідних рішень; підтримання громадсь
ких, неурядових організацій тощо.

9. Вдосконалення механізмів фінансового по
забю джетного забезпечення екологічної та при
родно-антропогенної безпеки на мікро- та мак- 
рорівнях [3; 9]:

• покращення фінансової складової супро
воду організаційно-економічного механізму ро
зробки та реалізації програмного забезпечення на 
державному, регіональному та локальному рівнях;

• підвищення ефективності резервування 
та розподілу коштів через спеціальний резервний 
фонд Держбю джету та резервні фонди місцевих 
(обласних) бюджетів, що виконують роль до
поміжного джерела фінансування на випадок ви
никнення дефіциту бюджету в різних непередбаче
них ситуаціях, зокрема природного і антропоген
ного характеру.

•  запровадження альтернативних форм і 
механізмів залучення позабю джетних коштів на ре
алізацію  інноваційних проектів превентивного по
передження та прогнозу надзвичайних ситуацій, зо
крема через розвиток страхових механізмів;

• створення спеціального накопичуваль
ного Н адзвичайного фонду з попередження та 
л іквідації надзвичайних ситуацій природного і ан
тропогенного походження на державному та регіо
нальному рівнях.

10. П ідтримка дво- та багатостороннього 
співробітництва у сфері безпеки на паритетних за
садах [6; 8]:

• виконання Україною зобов'язань, що вип
ливаю ть із зазначених багатосторонніх угод;

• подальше розширення міжнародного 
співробітництва за напрямами: співробітництво з 
міжнародними організаціями системи ООН у галузі 
охорони навколиш нього природного середовища, 
світовими поліфункціональними організаціями на 
урядовому та неурядовому рівнях; участь у регіо
нальних природоохоронних заходах (особливо на 
прикордонних територіях та спільних акваторіях); 
участь у міжнародних програмах ліквідації 
наслідків Чорнобильської авар ії'(п роблем и  від
ходів, перенесення забруднень повітряними і вод
ними потоками та ін.);

• розробка та запровадження програм до
ступу до ринку інвесторів з метою залучення еко
логічно чистих технологій та обладнання для захи
сту навколиш нього природного середовища 
України (економічна, технічна та експертна допо
мога).

П ідсумовуючи наведене можна зробити висно
вок, що міжнародне екологозрівноважене еко
номічне співробітництво має стати надійним і еф ек
тивним інструментом зміцнення екологічної без
пеки життєдіяльності лю дини на планеті та 
вирішення достатньо складних соціальних проблем 
як в Україні, так і в багатьох країнах світу.

Реалізації стратегічних напрямів модернізації 
перешкоджає низка стримуючих чинників. Окремі 
автори [7] групують їх за організаційною, кадро
вою, економічною  та іншими складовими (табл. 
4.1).



Таблиця 4.1
Класифікація стримую чих чинників_____________________________ _____

Вид Х арактеристика
Організаційні Відсутність у більшості господарю ю чих суб’єктів підрозділів (лабораторій, госпо

дарств, центрів тощо), які спеціалізуються на інноваційній продукції свого підпри
ємства й повністю обізнані з інноваційною сферою внутрішнього й зовнішнього

ринків
Людські (кадро
вий потенціал)

Нестача професійних фахівців у сфері патентування ліцензійної продукції, знання 
ринку нових технологій на рівні основних конкурентів і партнерів

Соціально-пси
хологічні

Прагнення більшості управлінських і виробничих працівників маш инобудівних 
підприємств до збереження психологічного комфорту, в основі якого лежить від
сутність ризику, пов’язаного завжди з інноваціями; традиції централізованої пла

нової економіки отримувати розпорядження “зверху” замість ініціювання нововве
день “знизу”

Економічні (фі
нансові)

Нестача, часто відсутність стартового капіталу у самих авторів нововведень для 
освоєння нової продукції й одержання ринкового ефекту для її реалізації

Правові Недосконалість правового поля гри в інноваційній сфері, у якому всі учасники 
інноваційного процесу мали б приблизно рівновигідні економічні умови прямої 

економічної винагороди за власну працю

Стратегічні напрями модернізації тісно 
пов’язані з інноваційною діяльністю. Саме шляхом 
запровадження новітніх процесів, матеріалів та те
хнологій досягається відповідний рівень природно- 
техногенної й екологічної безпеки.

Висновки
Стратегічне планування стало необхідною ча

стиною регулювання безпеки, оскільки сьогодні
шня ситуація, яка характеризується глобалізацією 
світогосподарських зв'язків, швидкозмінними тех
нологіями, глобальною і регіональною організа
цією безпеки вимагає від держав уміння адаптувати 
свою діяльність із планування і формування полі
тики безпеки таким чином, щоб ефективно реагу
вати на зміни умов. Стратегічне планування охо
плює систему довго-, середньо- та короткотерміно
вих планів, проектів і програм. Однак головний 
змістовний акцент при цьому робиться на дов
гострокові цілі та стратегії їхнього досягнення.

Виявлення ключових проблем є найбільш ва
гомим і відповідальним етапом стратегічного пла
нування, тому що кожний рівень безпеки має свої 
завдання та унікальні умови, в яких органи влади 
працюють.

Стратегія є фактором стабілізації соціально- 
економічних відносин. Громадськості властива по
треба в певному баченні майбутнього, тобто моделі 
поведінки в майбутньому. Наявність обгрунтованої 
стратегії дає можливість контролю найбільш 
імовірних сценаріїв розвитку подій і забезпечує 
певний соціальний консенсус.
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Abstract
The process o f  globalization o f  world econom y enters new conformities to law and changes the levels o f 

responsibility for local development. Globalization o f  world econom y results in strengthening o f role o f  com m u
nities in econom ic developm ent o f  local territories and country. Society realizes that developm ent o f Ukraine 
depends on possibility and personal interest o f  com m unities to engage in local developm ent. Completion o f  pro
cesses o f  decentralization and reform s o f  self- government, practical realization o f  principle o f  ubiquity o f local 
self-governm ent, lays on the leaders o f  com m unity’s other level o f  responsibility for developm ent o f  locality. 
Territorial com m unities must transform  from the object o f  m anagem ent on m anagem ent subject and independently 
to ensure their ability.

Territorial com m unities will bear responsibility for planning o f  the developm ent, for the econom ic future and 
welfare. Therefore, local power must understand the features o f  m odem  development, own necessary knowledge, 
information, skills and experience, to provide the greater com petitiveness o f  the com munities.

The current period o f  growth is thus characterized by a paradoxical consequence o f  globalization in which 
the ever-greater integration o f  national and regional econom ies into the global one accentuates, rather than m ini
mizes, the significance o f  the local context for innovative activities. Analysts recognize that while the process o f  
globalization poses new challenges for regions and localities, it sim ultaneously creates new opportunities which 
arise from their unique capacity to serve as centers o f  learning and innovation [4].

Keywords: development, com munity, analysis, planning.

Decentralization in Ukraine can be viewed both as 
a tool and a goal o f  a public adm inistration reform, 
which requires re-distribution o f  tasks, com petences, 
and resources at central, regional, and local level. This 
means the transfer o f  more responsibilities, com peten
cies, and resources from the state to the local self-gov
ernm ent authorities, com m unity-based organizations 
and affordable public services delivery. The current 
system in the state rem ains highly centralized with

some degree o f political decentralization, a partial ad
m inistrative decentralization (mainly at the level o f  vil
lages and m unicipalities) and elem entary aspects o f fi
nancial decentralization (hardly any non-earmarked 
funds, limited budgetary power). Nevertheless, in cur
rent indefinite period rayon’s, municipalities and vil
lages try to make use o f  their limited possibilities and 
resources [1].
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