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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Протягом останніх років, Європейські країни приділяють максимальну увагу охороні довкілля, забезпеченню 

сталого розвитку країн і регіонів, захисту інтересів майбутніх поколінь. Одним з головних принципів внутрішньої та 

зовнішньої політики України є забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і 

суспільства, раціонального використання природних ресурсів та захисту навколишнього природного середовища від 

надмірного забруднення. Екологічна політика спрямована на розв’язання існуючих екологічних проблем та їх 

попередження, які можуть призвести до негативних екологічних, соціальних та економічних наслідків. Основними 

екологічними проблемами українського сьогодення є: забруднення атмосферного повітря, проблеми використання 

водних ресурсів, зміни клімату, деградація та забруднення ґрунтів, утворення та зберігання відходів, надмірна 

експлуатація надр, збереження біорізноманіття та ландшафтів.  

На національному рівні наша держава здійснює провідну роль у системі забезпечення безпеки, а охорону 

навколишнього середовища визначає одним з ключових положень української політики національної безпеки. Вона 

створює розгалужену законодавчу базу і виконавчі органи, підтримує силові структури на рівні, необхідному для 

виконання покладених на них завдань, створення системи попередження негативних наслідків екологічних та 

техногенних катастроф, забезпечує розвиток економіки, політично-соціальну стабільність, участь опозиційних партій, 

громадських організацій, незалежних експертів у діяльності відповідних державних структур, що забезпечують безпеку, 

та сталість розвитку суспільства України. 

Державна система екологічної безпеки України – це поєднання всіх державних заходів (юридичних, економічних, 

технічних, гуманітарних, медичних, соціальних), спрямованих на підтримку рівноваги між її екосистемами та 

здійсненням на них як антропогенного так, і природного навантаження. Розвиток національної безпеки, з точки зору 

екологічної безпеки, що складається в нашій країні має залежати від величини ризику щодо можливості виникнення 

природних та техногенних катастроф, в також від виникнення негативних процесів, що відбуваються поступово, але 

можуть спричинити негативні наслідки. Тому ефективній стратегії екологічної безпеки України має відповідати такий 

варіант розвитку суспільства, при якому практично виключається ризик виникнення катастроф та мінімальні витрати 

природних ресурсів. 

Закон України «Про національну безпеку України» свідчить, що національна безпека України – захищеність 

державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних 

інтересів України від реальних та потенційних загроз. Національні інтереси України – життєво важливі інтереси 

людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний 

демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян. Крім того, державна політика 

у сферах національної безпеки і оборони спрямована на захист: людини і громадянина – їхніх життя і гідності, 

конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності; суспільства – його демократичних цінностей, 

добробуту та умов для сталого розвитку; держави – її конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності та 

недоторканності; території, навколишнього природного середовища – від надзвичайних ситуацій [4]. 

Незважаючи на важливість терміну екологічна безпека він не широко висвітлений у правових документах України. 

Визначення екологічної безпеки міститься у статті 50 Закону України «Про охорону навколишнього середовища», 

згідно з якою екологічна безпека – це стан навколишнього середовища, при якому запобігається погіршення екологічної 

ситуації та виникнення небезпеки для здоров’я людини. Екологічна безпека гарантується громадянам України 

здійсненням широкого комплексу взаємопов'язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-

правових та інших заходів, а діяльність фізичних та юридичних осіб, що завдає шкоди навколишньому природному 

середовищу, може бути припинена за рішенням суду [6]. Відповідно до думки В. Горбуліна та А. Качинського, з якою 

ми погоджуємося, екологічна безпека – це складова національної безпеки, яка забезпечує захищеність життєво 

важливих інтересів людини, суспільства, довкілля та держави від реальних або потенційних загроз, що створюються 

антропогенними чи природними чинниками стосовно навколишнього природного середовища та гарантується 

законодавчими актами держави [1]. Екологічна безпека є елементом системи національної безпеки. Одним з головних 

завдань екологічної безпеки є забезпечення життєдіяльності населення в створеному людиною безпечному та 

екологічно чистому світі. Екологічно чистий світ можливий лише за відсутності загроз природним об'єктам або за умови 

захисту об'єктів безпеки від цих загроз. 

Відповідно до думок багатьох вчених, екологічна безпека – створює механізми для запобігання деградації і 

оздоровлення навколишнього середовища, піклування про здоров'я народу, формування соціально-правових та 

економічних умов, що виключали б завдавання збитків навколишньому середовищу з боку інших країн світу, їх 

державних структур, підприємців та окремих громадян, підтримання такого стану природного середовища, що 

забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення і суспільного відтворення; запобігання виникненню екологічної 

загрози; упередження погіршення екологічної рівноваги і виникнення небезпеки для здоров'я людини, суспільства, 

нації; виявлення джерел екологічного ризику з боку техногенних, економічних, соціальних, політичних структур і 

шляхів його запобігання; захист природно ресурсного і людського потенціалу держави [5]. 



Узагальнюючи все вище перераховане, можна визначити мету національної політики екологічної безпеки, а саме це 

стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції екологічної 

політики до соціально-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного природного 

середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та 

збереження природних екосистем. 

Екологічна політика є головним критерієм в структурі екологічної безпеки України. Головним стратегічним 

документом щодо державної екологічної політики в Україні є «Основні засади (стратегія) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року». Цим документом зазначається, що процеси глобалізації та суспільних 

трансформацій підвищили пріоритетність збереження довкілля, а отже, потребують від України вжиття термінових 

заходів. Основною метою державної екологічної політики є досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження 

екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку України з метою забезпечення 

конституційного права кожного громадянина України на чисте та безпечне довкілля, впровадження збалансованого 

природокористування і збереження та відновлення природних екосистем [2]. 

Також, одним із стратегічних документів країни є – Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [3], яка визначає 

має за мету впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. В даній 

стратегії розглядуються чотири основних вектори дій: розвитку, безпеки, відповідальності та гордості. В рамках 

названих чотирьох векторів руху реалізується 62 реформи та програм розвитку держави. Для забезпечення екологічної 

безпеки найважливішими є наступні програми: «Програма енергоефективності», «Програма енергонезалежності», 

«Програма збереження навколишнього природного середовища» та «Реформа у сфері забезпечення безпечності та 

якості харчових продуктів». Проте, жодна з цих реформ та програм не включена в перелік пріоритетних. Наприклад, 

«Реформа правоохоронної системи» чи «Оновлення влади та антикорупційна реформа» віднесені до пріоритетних, але 

жодним чином не розглядають питання, що стосуються охорони навколишнього природного середовища та 

забезпечення екологічної безпеки держави. 

До основних зовнішніх загроз екологічної безпеки України можна віднести, зокрема, парниковий ефект, глобальне 

потепління, а до внутрішніх загроз – надзвичайні ситуацій природного та техногенного характеру. Одним із джерел 

внутрішніх та зовнішніх загроз є невирішена проблема скупчення відходів та несанкціонованих звалищ. В умовах 

повної екологічної невизначеності, в якій опинилася Україна, а саме в умовах недотримання прав людини на екологічну 

безпеку та безпечне довкілля, гарантовані Конституцією України, необхідним є створення оновленої бази для створення 

ефективної системи екологічної безпеки, що має стати пріоритетом напрямом юридичної науки. Подолання існуючих 

нових екологічних загроз і вдосконалення системи державного управління в цій сфері є важливим завданням нашої 

держави. 
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