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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В НОВІТНІХ 

УМОВАХ 

 

Згідно зі ст. 50 закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» екологічна 

безпе́ка – це передусім відповідний стан навколишнього середовища.  З іншої сторони це стан коли державою 

гарантується запобігання погіршення екологічної ситуації та здоров’я людини. Отже, це завжди й певна система 

дій. А екологічна небезпека – це відповідні стани, процеси, які або прямо чи ж  опосередковано призводять до 

загроз чи прямих витрат довкіллю, а разом з тим – людям, людству загалом. Такі стани часто складають певні 

комплекси явищ чи подій які стають загрозою та призводять до екологічних дисбалансів у різних регіонах. 

Політика та державне регулювання – інструменти, щодо як фізичного здоров’я так і екологічної безпеки загалом. 

Соціально-економічні, юридичні та політичні впливи та  комплекс станів, явищ і дій – інструменти забезпечення 

екологічного балансу на Землі. Людство покликане постійно встигати адаптовуватися до умов екологічної 

дійсності та попри все жити у мирі, злагоді та любові на Землі. Без серйозних витрат така адаптація повинна 

відбуватися у будь-яких її регіонах. Особливу увагу необхідно звернути на побудову правового інструментарію 

щодо технологічної безпеки людини та розвиток таких технологій, які б не погіршували нашу екологію, не 

завдавали шкоду як ближньому довкіллю людини так і середовищу її існування загалом.  

Екологічну безпеку необхідно досліджувати як стосовно нового адміністративно-територіального поділу 

так і щодо відповідних народогосподаоських обо ж інших об’єктів: від нафтогазопромислових комплексів до 

промисловості, гірництва, транспорту енергетики та зв’язку. 

Юридичні інструменти забезпечення екологічної безпеки, які пропонуються: 

1. Прийняття законодавчих актів які спрямовані 

- на самоусвідомлення людини як невід’ємної частина природи яка є повністю залежною від 

навколишнього його середовища, що спонукає до бережливого ставлення до нього; 

- на усвідомлення кінечності певних природних ресурсів та стимулювання пошуку нових та якісної та 

кількісної їх інвентаризації; 

2. Побудова законодавчих превентивних екологічних заборон вичерпання природних ресурсів  та їх прямої 

руйнації. 

3. Законодавче стимулювання та підтримка широкого розвитку природосумісних новітніх технологій. 

4. Побудова законодавчих принципів оптимальності та їх галузеве впровадження на державних рівнях; 

5. Законне впровадження принципу розумної достатності як основоположного (збереження живого, 

включаючи людину й розвиток машин андроїдного типу та впровадження ШІ з еколого превентивним 

наповненням для її обслуговування); 

6. Створення низки законодавчих актів для спеціалізованої охорони природних систем більш низького 

рівня ієрархії. 

Економічні інструменти забезпечення екологічної безпеки, які пропонуються:  

1. Створення соціально-економічного механізму гомеостазу в системі «людина – природа» 

типу «природа – товар – гроші – природа» (аналогічно механізму «товар – гроші – товар»).  

2. Впровадження енергоефективних технологій виготовлення продукції, товарів, робіт, 

послуг; 

3. Удосконалення облікового забезпечення енергоефективних технологій виготовлення 

продукції, товарів, робіт, послуг; 

4. Внутрішній контроль та зовнішній аудит функціонування енергоефективних технологій 

виготовлення продукції, товарів, робіт, послуг. 
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