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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Екологічна безпека (екобезпека) являє собою соціоприродну та наукову 

реальність, є об'єктом дослідження різних наук (природничих, соціальних, 

юридичних та ін.), оскільки охоплює складний комплекс взаємозв'язків людини 

з навколишнім природним середовищем [2]. 

Екобезпека — категорія соціальна, притаманна людському суспільству, 

формується в межах суспільних відносин. Вона має певні правові форми 

неправового характеру хоча і належить до явищ.  

Зазначену категорію можна охарактеризувати такими пунктами: 

 По-перше, як вічна цінність людського суспільства, що грунтується на 

певній системі гарантій екологічної безпеки співіснування природи і людини.  

По-друге, при забезпеченні екологічної безпеки враховуються закони 

природи, за якими розвиваються екологічні об'єкти. 

По-третє, екобезпека здійснюється під контролем держави, яка утворює цілу 

систему спеціальних органів. 

По-четверте, основою правової форми є екологічне право як самостійна 

правова галузь. Правове забезпечення екобезпеки є одним з основних 

принципів цього права. 

Право екологічної безпеки розглядають як комплексну галузь екологічного 

права, систему правових норм та інших засобів. 

Екологічний аспект полягає в забезпеченні сприятливих біологічних умов 

життя людини та інших компонентів біосфери, у зменшенні антропогенного 

впливу на навколишнє середовище. Екологічний аспект містить такі проблеми: 

- зростання населення; 

- скорочення зеленого покриву планети; 



- зменшення запасів прісної води і харчових ресурсів гідросфери. 

Екологічна проблема одна з глобальних проблем життєдіяльності людства, 

свідоцтвом чому є різке загострення суперечностей у відносинах між 

суспільством і природою, порушення природних процесів через надмірну 

антропогенну дію й непередбачувані небажані наслідки науково-технічного 

прогресу. [1] 

Загалом можна виділити декілька головних екологічних проблем які постали 

перед людством:  

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 

50) визначає екологічну безпеку як стан навколишнього природного 

середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної 

обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей, що гарантується 

здійсненням широкого комплексу взаємопов'язаних екологічних, політичних, 

економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів 

[2]. 

Екологічна безпека розглядається у двох аспектах. Як суб'єктивна категорія 

вона проявляється у процесі реалізації суб'єктивного права громадян на 

екологічну безпеку шляхом регулятивного та охоронного методів. З іншого 

боку — це об'єктивно існуюча система правового забезпечення екологічної 

безпеки, за допомогою якої регламентується екологічно небезпечна діяльність, 

режим використання природних ресурсів, охорона довкілля, попередження 

погіршення екологічного стану та виникнення небезпеки для природних 

об'єктів і населення. 

Об'єктами екологічної безпеки відповідно до ст. 3 Закону «Про основи 

національної безпеки України» є: людина і громадянин ; суспільство; держава. 

Таким чином, об'єктами екологічної безпеки є життєво важливі інтереси 

суб'єктів безпеки: права, матеріальні та духовні потреби особи; природні 

ресурси та навколишнє природне середовище як матеріальна основа 

державного і суспільного розвитку. 



Суб'єктами забезпечення екологічної безпеки є: Президент України, 

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада Національної безпеки 

і оборони України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, 

Національний банк України, суди загальної юрисдикції, прокуратура України, 

місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, Збройні 

Сили України, Служба безпеки України і т.д. 
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