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ВСТУП
Актуальність дослідження зумовлена тим, що ос�

таннім часом проблема визначення взаємозв'язку між
станом довкілля та регіональною безпекою є предме�
том досліджень фахівців у галузі економіки, екології та
міжнародної політики, які досліджують конкретні ас�
пекти економічної та екологічної безпеки регіонів та
концентрують свою увагу на виявленні взає�
мозв'язку між погіршенням стану навколишнь�
ого природного середовища та виникненням
економічних конфліктів на регіональному рівні.

Проблемам дослідження прояву екологіч�
них та економічних загроз і небезпек на регіо�
нальному рівні присвячені численні праці
вітчизняних та закордонних авторів, таких як
О. Балацький [15; 22], З. Варналій [2], Л. Жаро�
ва [21], А. Жулавський [4], Н. Караєва [16],
В. Кислий [15], Р. Корпан [16], Є. Лапін [15; 22],
Л. Мельник [15; 22], І. Недін [16], В. Сабадаш
[12; 13], О. Теліженко [15; 22], Є. Хлобистов [16;
19; 20; 21], І. Частоколенко [16], І. Чернодід [2],
G. Baechler [23; 24], K. Dow [27], T. Homer�Dixon
[26], A. Maltais [27], L. Ohlsson [28] та ін.

Разом з тим, подальшого дослідження по�
требують питання, пов'язані з ідентифікацією
та розробленням організаційно�економічного
механізму протидії еколого�економічним заг�
розам і небезпекам на регіональному рівні.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є розвиток теоретич�

них та науково�методичних положень щодо
ідентифікації та протидії еколого�економічним
загрозам і небезпекам в Україні. Відповідно до
поставленої мети були визначені такі завдан�
ня: 1) провести аналіз навколишнього природ�
ного середовища України; 2) визначити основні
види загроз і небезпек з точки зору взаємозв'�
язку між безпекою і станом навколишнього се�
редовища; 3) розробити практичні рекомен�
дації щодо протидії еколого�економічним заг�
розам та небезпекам на регіональному рівні.

РЕЗУЛЬТАТИ
У сучасних умовах господарювання раціо�

нальне використання природних ресурсів і охо�
рона довкілля є об'єктивною передумовою еко�
номічного зростання будь�якого регіону.
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Мінливість факторів зовнішнього та внутрішнього се�
редовища регіону призводить до необхідності аналізу
можливих зовнішніх та внутрішніх проявів взаємозв'�
язку його економічної та екологічної підсистем. Такі
зовнішні та внутрішні прояви, що можуть впливати на
безпеку регіону, можна вважати загрозами і небезпе�
ками.

Рис. 1. Основні групи загроз та небезпек
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На нашу думку, з точки зору взаємозв'язку між без�
пекою і станом довкілля, усі загрози і небезпеки можна
умовно поділити на три основні групи: економічні, еко�
логічні та еколого�економічні (рис. 1).

 Особливістю екологічних загроз і небезпек є те, що
їх прояв не характеризується цілеспрямованістю. Сти�
хія не обирає де, коли і кому саме завдавати збитків.

Основою виникнення економічних загроз і небезпек
є господарська діяльність як окремої особистості, так і
організованих груп людей. Відмітною рисою є економі�
чна доцільність небезпечної господарської діяльності,
що характеризується відхиленням від суспільних норм
господарського або соціального життя. Характерною
ознакою економічних загроз і небезпек є їх цілеспря�
мованість на конкретний об'єкт (суб'єкт господарюван�
ня, регіон або країну) та отримання за його рахунок
певних економічних переваг.

У роботі [9, с. 367] Фредерік Пол підкреслює, що
"…часи, коли головною загрозою безпеки суспільства
була лише злочинність давно вже минули, на зміну їй
прийшли нові еколого�економічні загрози".

Під еколого�економічною загрозою нами розумієть�

ся потенційна можливість нанесення фізич�
ної, матеріальної або іншої шкоди суспіль�
ним або особистим інтересам з боку окре�
мих факторів, що зумовлені характером гос�
подарської діяльності та станом довкілля.

Еколого�економічна небезпека — це без�
посередня форма прояву еколого�економі�
чної загрози, що має конкретну математич�
ну інтерпретацію.

Використовуючи наявні дані, до останнь�
ого часу було досить складно підтвердити
існування саме еколого�економічних загроз,
їх прояв і трансформацію у небезпеку регі�
ональних еколого�економічних конфліктів.
Проте результатами дослідження, проведе�
ного на базі Швейцарського федерального
технологічного інституту та Швейцарсько�
го фонду миру [23; 24; 27], доведено, що про�
яв еколого�економічної небезпеки є причи�
ною появи еколого�економічних конфліктів
з використанням насильства.

L. Ohlsson теж стверджує, що прояв еко�
лого�економічної небезпеки є загальним
знаменником багатьох, у тому числі міжна�
родних конфліктів. Він говорить, що "прояв
еколого�економічних загроз свідчить про
різкий перехід від сталого економічного роз�
витку до бідності та злиднів" [28].

Групою дослідників з університету міста
Торонто під керівництвом Томаса Гомера�
Діксона [26] визначено, що типовими умова�
ми переходу еколого�економічної загрози у
еколого�економічну небезпеку є:

1) залежність від природних ресурсів;
2) нестача природних ресурсів, викликана виснажен�

ням невідновних природних ресурсів, зниженням якості
та зменшенням кількості відновлювальних природних
ресурсів;

3) утискання еколого�економічних прав і свобод;
4) нерівністю доступу до ресурсів;
5) екологічною маргіналізацією, коли збільшення

чисельності населення та нерівний доступ до ресурсів
призводять до ефекту сумації з подальшою деградацією
відновлювальних та невідновних природних ресурсів.

Можна стверджувати, що регіонами, найбільш
схильними до прояву еколого�економічних небезпек, є:
1) регіони з підвищеною щільністю населення; 2) посуш�
ливі рівнини та гірські райони; 3) регіони, що знаходять�
ся під впливом погіршеного довкілля; 4) транскордонні
річкові басейни; 5) регіони спільного використання при�
родних ресурсів; 6) транзитні регіони; 7) регіони, багаті
на корисні копалини та інші природні ресурси.

У праці [8, с. 43] також досліджуються взаємозв'яз�
ки між екологічними проблемами та питаннями безпе�
ки. Умови, необхідні для переходу еколого�економіч�

них загроз у еколого�економічні небезпеки, мо�
жуть бути представлені у вигляді табл. 1.

Швейцарські дослідники [23; 24; 27] вважа�
ють, що еколого�економічні загрози перетворю�
ються у еколого�економічні небезпеки та спри�
чиняють виникнення конфліктів, пов'язаних зі
станом навколишнього середовища лише у випад�
ку одночасного прояву не менше двох із зазна�
чених у табл. 1 ключових умов.

На нашу думку, перетворення еколого�еко�
номічної загрози у еколого�економічну небезпе�
ку може супроводжуватися формуванням таких
передумов її прояву (рис. 2).

Перетворюючись на небезпеку, еколого�еко�
номічна загроза стає реальним фактором нане�
сення збитків. Імовірність прояву еколого�еко�
номічної небезпеки може визначатися у межах
від 0 до 1 (рис. 3).

Процес розвитку небезпеки може характе�

Таблиця 1. Ключові умови трансформації загрози у небезпеку

Рис. 2. Фактори впливу еколого/економічних загроз та небезпек
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ризуватися підвищенням ймовірності її прояву.
Просто загрозу характеризує нульовий рівень
небезпеки. Еколого�економічні небезпеки з
рівнем прояву небезпеки від 0 до 0,6 включно
(0<Р

ПН
≤0,6) можуть бути охарактеризовані

тим, що внаслідок їх прояву еколого�економі�
чна система регіону буде нести втрати ресурсів,
що поновлюються. Рівень прояву еколого�еко�
номічної небезпеки, більший за 0,6 (0,6<Р

ПН
≤1),

може викликати наслідки, що мають критичний
характер. Прояв такої небезпеки може супро�
воджуватись руйнацією еколого�економічного
потенціалу регіону та втратою невідновних ре�
сурсів.

Еколого�економічні загрози і небезпеки ма�
ють ознаки як екологічних, так і економічних
загроз і небезпек. Першопричиною їх виникнен�
ня є цілеспрямована господарська діяльність
людини. Але цілеспрямованість еколого�еконо�
мічних загроз і небезпек не є абсолютною.

По�перше, прояв еколого�економічних заг�
роз і небезпек може бути викликаний викорис�
танням екологічно�небезпечних технологій ви�
робництва продукції та надання послуг, неспро�
можністю або небажанням суб'єктів господарювання
впроваджувати екологічно�безпечні технології або
відсутністю таких технологій узагалі.

По�друге, еколого�економічні загрози та небезпе�
ки можуть проявлятися внаслідок самовпевненості лю�
дини, недбалості або через необережність.

По�третє, результати прояву таких небезпек не ма�
ють конкретно визначеного адресного характеру — еко�
лого�економічні небезпеки, як і суто екологічні, не оби�
рають, коли і кому саме завдавати збитків. Руйнування
довкілля внаслідок господарської діяльності та спричи�
нені цим економічні збитки можуть мати як локальний,
регіональний, так і планетарний масштаб.

Роберт Сілверберг відмічає, що "справи йдуть пре�
чудово, — підприємства дають поштовх розвитку всій
національній економіці. Природно, що видовища типу
кінця світу користуються колосальною популярністю в
такі часи, як наші" [14, с. 391]. "Дрібні краплі розплав�
леного каменя і пил зависли в повітрі. Небо потемніло.
Потім воно стало ще темніше. Трильйон трильйонів ча�
стинок пилу конденсували водяну пару. Утворилися
краплі. Лив дощ. Потоки, цілі моря води з неба. Річки
переповнювалися. Дощі йшли навіть там, де
дощів ніколи не було… Всі річки світу від ви�
токів до гирл заповнилися рідким брудом. За�
гиблі дерева і трави перестали утримувати зем�
лю своїм чіпким коріннями, і дощі змивали її
у річки. Зимовий морок незабаром згустився,
а дощі перетворилися на снігопади. Світ зану�
рився у повний морок. Не стало ні дня, ні ночі.
Дощі і снігопади припинилися. Без сонячного
світла, що висмоктує воду з океанів, в повітрі
не залишилося вологи. Потопи змінилися льо�
дяними посухами…" [9, с. 362—371].

Дійсно, останні десятиліття характеризу�
ються стрімким розвитком промисловості,
транспортної інфраструктури, інформатиза�
цією суспільства, урбанізацією та інтернаціо�
налізацією господарської діяльності. Сучасна
економічна система грунтується на еко�
номічній доцільності та результативності.

Свого часу, один із засновників сучасної
економічної теорії А. Сміт відмічав, що кожен
індивід прагне за будь�яку ціну максимізува�
ти обсяги власного капіталу. Про це він гово�
рив так: "Кожен індивід прагне тільки до своєї
власної вигоди, і в цьому, як і в багатьох інших
випадках, ним керує невидима рука, що забез�
печує в кінці кінців результат про який він і не
думав" [29, c. 423].

О.Ф. Балацький зазначає, що "з економічним роз�
витком, збільшенням матеріальних благ людства зрос�
тають і побічні явища прогресу, наприклад, зброя ма�
сового знищення, забруднення навколишнього і природ�
ного середовища, недостатньо ощадне використання
земель, океанів і морів, прісних водоймищ та інших при�
родних ресурсів" [1, с. 5].

В.В. Добровольський наголошує, що "верхньою ме�
жею антропогенного впливу на біосферу у вигляді пе�
реводу в антропогенний канал первинної продукції зна�
ходиться на рівні близько 1% від чистої первинної про�
дукції фотосинтезу. Широко використовуються енер�
гетичні порівняння… промислові центри порівнюють з
природними вулканами — склад викидів у атмосферу у
них майже однаковий: тепло, пил, аерозолі, пара води,
сірчистий та вуглекислий гази тощо…" [3, с. 183].

Темпи, розмах та глибина втручання людини у при�
родні процеси за останні півстоліття значно підвищи�
лися. Враховуючи складність природних екосистем та
велику кількість напрямів антропогенного впливу на
довкілля, практично неможливо чітко визначити гранич�
но допустимі межі деформації екосистем.

Рис. 3. Рівні прояву еколого/економічної небезпеки

Рис. 4. Аналіз прояву еколого/економічних проблем в Україні
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У сучасних умовах господарювання спостерігаєть�
ся інтенсифікація взаємозв'язків між екологічною та
соціально�економічною підсистемами регіону. В зв'яз�
ку з цим виникає об'єктивна необхідність побудови стра�
тегії регіонального розвитку, виходячи з порівняння
стійкості екологічної підсистеми до антропогенного на�
вантаження та величини такого навантаження.

Аналіз екологічних досліджень, проведених експер�
тами UNDP, OSCE, Canadian International Development
Agency, UNEP/GRID�Arendal, ENVSEC [5; 7; 8; 11; 25],
дозволяє стверджувати, що для України важливішими
є проблеми, які пов'язані із взаємозв'язком між еконо�
мічним зростанням та станом довкілля. Сучасну еколо�
гічну ситуацію в Україні визнано кризовою (рис. 4).

Що стосується України, то останніми роками тех�
ногенне навантаження на її територію значно збільши�
лося та деструктивно вплинуло на стан навколишнього
середовища.

Зокрема, за даними Environmental Performance
Reviews. Ukraine. ECE/CEP/133 в Україні "відчуваєть�
ся нестача екологічних даних стосовно промислової
діяльності (наприклад, про звичайні та небезпечні
відходи, стічні води, забруднення грунту та водних
об'єктів), тому важко оцінити точний вплив на довкіл�
ля. Хоча загальні капітальні вкладення істотно зросли
з 2002 року, результативність природоохоронної
діяльності у промисловості не набагато покращилася.
Це виражається у невеликій кількості підприємств, які
запровадили системи управління навколишнім середо�
вищем (лише близько 30 підприємств отримало серти�
фікати ISO 14000), невеликою кількістю пілотних про�
ектів, ініційованих щодо запровадження системи все�
охоплюючого запобігання та контролю забруднень,
недостатньою ємністю та низькою ефективністю
центрів чистих технологій. Більше того, у промисло�
вості існує нестача стратегій та політики щодо її ста�
лого розвитку. Особливо необхідним є політичний тиск
для заохочення визначення пріоритетів у промисло�
вості щодо охорони довкілля. Існує великий потенці�
ал модернізації промислових технологій шляхом роз�
робки проектів спільного впровадження в рамках
Кіотського протоколу, але цей потенціал не викорис�
товується"  [7, с. 3].

Україна є невід'ємною частиною світової соціально�
економічної системи, діяльність якої базується на нео�
бмеженому використанні природних ресурсів у госпо�
дарському обігу, що призводить до забруднення довкі�
лля та виснаження природно�ресурсного потенціалу
країни, сприяє поглибленню екологічної кризи, появі
перед Україною глобальних еколого�економічних не�
безпек.

На нашу думку, сучасні еколого�економічні загро�
зи та небезпеки в Україні характеризуються багаторів�

невістю та надзвичайною складністю свого ха�
рактеру. Їх прояв в Україні може створювати
напруженість та небезпечні ситуації як по
відношенню до окремих особистостей,
суб'єктів господарювання, так і на регіональ�
ному рівні, що, в свою чергу, є перешкодою на
шляху сталого розвитку України і підвищує
вірогідність розвитку еколого�економічних
конфліктів, у тому числі з використанням на�
сильства.

Для того, щоб вижити і забезпечити свій
стійкий розвиток, Україна повинна протисто�
яти еколого�економічним загрозам і небезпе�
кам, що виникають на її шляху. Розглядаючи
проблему протидії еколого�економічним заг�
розам і небезпекам, необхідно пам'ятати сло�
ва таких видатних людей, як Чжуге Лян, дер�
жавного діяча царства Шу [17, с.23]: "Розду�
мувати і брати до уваги — означає думати про
те, що поряд, і враховувати те, що далеко.
Якщо люди не враховують те, що далеко, біда

виникне поряд з ними"; генерал�фельдмаршала, графа
О.В. Суворова: "…Незрозуміло яку дорогу може об�
рати ворог, наказую тільки на всіх шляхах його, скоро
доганяючи, хоробро вражати" [10, с. 327—329]; англ�
ійського військового теоретика та історика, генерал�
майора Дж. Фуллера: "Оригінальне мислення, а не по�
середність лежить в основі успішного ведення армії.
Зробити те, чого не чекає ворог, те, до чого він не го�
товий, те, що його здивує і морально обеззброїть. Зав�
жди випереджати ворога в думках і передбачати його
кроки. Бачити наскрізь душу супротивника і приголом�
шувати його своїми діями, роблячи те, чого він від вас
ніяк не чекає, — в цьому полягають основи управління
військом" [18].

Саме це і є ключовим моментом нашого досліджен�
ня. Нами доведено існування для України еколого�еко�
номічних загроз та небезпек, описано механізм їх про�
яву та дії. Вважаємо за необхідне розкриття сутності
механізмів захисту від еколого�економічних загроз та
небезпек.

Грунтуючись на результатах досліджень, проведе�
них у Центральній Азії (Регіон Фергана�Ош�Худжанд)
фахівцями Програми ООН з навколишнього середови�
ща (ЮНЕП), Програми розвитку ООН (ПРООН),
Організації з безпеки та співробітництва у Європі
(ОБСЄ) "Навколишнє середовище і безпека: трансфор�
мація ризиків у співпрацю" [8, с. 8] щодо визначення
взаємозв'язку між навколишнім середовищем та безпе�
кою, можна виділити такі основні інструменти протидії
еколого�економічним загрозам та небезпекам в Україні
у соціально�демографічній, політичній та еколого�еко�
номічній площинах системи сталого регіонального роз�
витку (рис. 5).

Необхідно відмітити, що універсальних рецептів
захисту від еколого�економічних загроз та небезпек,
які підходили б кожному регіону, не існує. Природ�
но, що кількість традиційних варіантів захисту від
еколого�економічних загроз та небезпек обмежена.
Але, якщо на регіональному рівні уміло застосовува�
ти їх комбінації, то в тій або іншій ситуації можна
отримувати неповторні поєднання, що зможуть га�
рантувати ефективну протидію і подолання еколого�
економічних загроз та небезпек. Проте не можна
створити ефективну систему протидії еколого�еконо�
мічним загрозам, не беручи до уваги, наскільки вона
здійснена. У реальних умовах протидії еколого�еко�
номічним загрозам та небезпекам, планувати і діяти
доведеться одночасно, що украй складно. Необхідно,
щоб стратегічні і тактичні плани по боротьбі з еколо�
го�економічними загрозами та небезпеками співвідно�
силися із сьогоденням. "Нам надано право здійсню�
вати у житті будь�які помилки — окрім тієї, що зни�
щить нас" [6].

Рис. 5. Деякі інструменти протидії еколого/економічним загрозам
та небезпекам
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ВИСНОВКИ
У результаті аналізу специфіки взаємозв'язків між

безпекою та станом довкілля встановлено, що усі загро�
зи та небезпеки можна умовно поділити на три основні
групи: економічні, екологічні та еколого�економічні.

Результати проведеного дослідження дозволяють
стверджувати, що Україна є невід'ємною частиною
світової соціально�економічної системи, діяльність якої
базується на необмеженому використанні природних
ресурсів у господарському обігу, що призводить до заб�
руднення довкілля та виснаження природно�ресурсно�
го потенціалу країни, сприяє поглибленню екологічної
кризи, появі перед Україною глобальних еколого�еко�
номічних небезпек. Сучасну екологічну ситуацію в Ук�
раїні визнано кризовою.

Не дивлячись на те, що повністю уникнути прояву еко�
лого�економічних загроз неможливо, грамотно розроб�
лена стратегія протидії може мінімізувати вірогідність їх
перетворення у еколого�економічну небезпеку. Така стра�
тегія повинна бути спрямована на "перемогу без бороть�
би", а не у результаті ліквідації наслідків прояву еколого�
економічних небезпек. Необхідно відзначити, що нерідко
саме неординарні підходи до вирішення еколого�економ�
ічних проблем ведуть до перемоги найкоротшим шляхом.
Бездумне копіювання досвіду інших країн призводить, у
кращому випадку, до посередніх результатів. Лише ухва�
лення нестандартних рішень дозволить Україні ефектив�
но протидіяти еколого�економічним загрозам та небезпе�
кам у ринкових умовах господарювання.
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