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ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКИХ МІСТ 

Розглянуто особливості формування понятійно-термінологічного апарату, 
пов'язаного з висвітленням проблем екологічної безпеки населення великих міст. 
Окреслено типи переходу від екологічної безпеки до екологічної небезпеки. Проана-
лізовано найважливіші ознаки екологічної безпеки. Подано побудовану автором по-
нятійно-термінологічну систему "екологічна безпека" – "екологічна небезпека". 

Ключові слова: екологічна безпека, екологічна небезпека, екологічний ризик, 
екологічна загроза, понятійно-термінологічний апарат. 

У ХХІ ст. проблеми екологічної безпеки населення великих міст пер-
манентно загострюються. Згідно з оцінками спеціалістів ООН, екологів між-
народних і національних природоохоронних організацій, управлінців, соці-
ологів, однією з найбільших сучасних соціально-економічних проблем еколо-
гічних проблем є зростання кількості та величини великих міст, у яких хворі-
ють й передчасно помирають люди, руйнуються та гинуть залишки природи 
внаслідок концентрації на їх території потенційно небезпечних об'єктів. Саме 
тому сучасні великі міста характеризуються в багатьох наукових і науково-
популярних публікаціях як "ракові пухлини": на їх території концентрується 
низка загроз безпеці населення. Такі загрози потребують вивчення, оскільки 
без цього неможливо реалізувати екологічну безпеку у великих містах. 
                                                           
 
1 Наук. керівник: проф. Г.С. Шевченко, д-р екон. наук – НЛТУ України, м. Львів 
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Проблеми екологічної безпеки держави, регіону та окремих міст ос-
таннім часом постійно перебувають у центрі уваги багатьох науковців. Особ-
ливий інтерес викликають публікації таких вчених, як Н. Андрєєва, З. Гера-
симчук, В. Ковтун, В. Кравців, В. Ліпкан, С. Лісовський, Л. Масловська, 
А. Степаненко, В. Трегобчук, С. Харічков, Л. Шостак, В. Ярочкін та ін. Разом 
з тим, на сьогодні немає одностайних поглядів на суть екологічної безпеки 
загалом і екологічної безпеки окремих територіальних суспільних систем, 
зокрема міст, існують теоретичні прогалини в обґрунтуванні екологічної без-
пеки міст тощо. 

У науковій літературі вчені-науковців неодноразово зазначали, що по-
няття екологічної безпеки є складною теоретичною і недостатньо дослідже-
ною проблемою. Немає одностайно прийнятого тлумачення дефініції "еколо-
гічна безпека", відсутнє узгодження змісту цього поняття з теоріями розвитку 
міст, з концепцією факторів, яка є фундаментальною в економічній науці то-
що. Здійснений нами аналіз наукових публікацій дає змогу стверджувати, що 
суть безпеки загалом, на погляд учених, зводиться до: 

● стану захищеності в межах досліджуваних об'єктів, тобто в межах адмініс-
тративних районів, міських і сільських поселень, регіонів та держави 
життєво важливих інтересів особи, частини суспільства, чи суспільства зага-
лом від внутрішніх та зовнішніх загроз; 

● попередження небажаних структурних та динамічних змін в об'єктах дослі-
дження, чи будь-яких їх якостей та параметрів унаслідок впливу на ці об'єкти 
довкілля; 

● типу динамічної рівноваги, що характерний для об'єктів дослідження як 
складних саморегульованих систем, котрі функціонують у конкретних умо-
вах зовнішнього середовища, і виражається відносно стабільними параметра-
ми цих систем та взаємозв'язків між останніми та довкіллям; 

● забезпечення реалізації життєво важливих інтересів функціонування і роз-
витку об'єктів дослідження як складних саморегульованих систем, обумовле-
них конкретними параметрами довкілля, що забезпечують таке функціону-
вання та розвиток; 

● тлумачення змісту безпеки як антоніма небезпеки і т. ін. 
На наш погляд, уточнення соціально-економічного змісту екологічної 

безпеки населення великих міст потрібно розпочати з поглибленого вивчення 
змісту понять "безпека" – "небезпека" та особливостей взаємозв'язків між ни-
ми. У найширшому розумінні слово "безпека" тлумачиться як "стан, коли ко-
му-, чому-небудь нічого не загрожує" [2, с. 70], а "небезпека" – це "стан, коли 
кому-, чому-небудь щось загрожує" [2, с. 747]. 

Оскільки в центрі наших наукових інтересів – екологічна безпека на-
селення, то очевидно, що в нашому дослідженні під "екологічною безпекою" 
в найширшому сенсі розуміємо такий стан людини, групи людей, суспіль-
ства, якому внаслідок впливів зовнішнього середовища нічого не загрожує. У 
контексті сказаного не можемо погодитися із твердженням І.М. Підкамінно-
го, згідно з яким на сучасному етапі розвитку суспільства під "безпекою" 
потрібно розуміти стан захищеності окремої особи, суспільства та держави 
від надмірної небезпеки та різноманітних загроз [6]. Адже небезпека, якою б 
вона не була, надмірною чи невеликою, все одно залишається небезпекою. 
Тавтологічне забарвлення має, на нашу думку, поняття "екологічна безпека" 
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в світлі бачення І.М. Підкамінного, яке, як зазначає цей вчений, з другої по-
ловини ХХ ст. набуло особливої актуальності, оскільки виступає своєрідним 
способом захисту та збереження людини й довкілля від впливу різноманітних 
реальних і потенційних екологічних загроз. 

Саме тому, спробуємо поглиблено розглянути соціально-економічний 
зміст понять "екологічна безпека" – "екологічна небезпека". Спочатку окрес-
лимо особливості переходу від безпеки до небезпеки (табл.) та визначимо 
найголовніші ознаки цієї дуальної за взаємозв'язками пари понять. 

Табл. Типи переходу від екологічної безпеки до екологічної небезпеки* 
Умови переходу від 
безпеки до небезпеки Тип переходу від 

екологічної безпеки до 
екологічної небезпеки 

Екологічна 
безпека екологічні 

ризики 
екологічні 
загрози 

Екологічна 
небезпека 

Непередбачувано- 
катастрофічний стабільна відсутні відсутні раптова 
Передбачувано- 
катастрофічний стабільна наявні прогнозовані очікувана 
Генетичний нестабільна наявні очікувані передбачувана
Системний періодично-

стабільна пофазові передбачувані періодично-
прогнозована

*Джерело: розробка автора. 

Дані табл. засвідчують, що найважливішими ознаками екологічної 
безпеки є стабільність і нестабільність. Саме вони визначають головні ознаки 
екологічної небезпеки (раптовість, очікуваність, передбачуваність, періодич-
но-прогнозованість). 

Відомо, що екологічні ризики й екологічні загрози можуть бути 
найрізноманітніші. Отже, й екологічна безпека та екологічна небезпека в кож-
ному конкретному випадку може мати специфічне забарвлення. Екологічна 
безпека та екологічна небезпека завжди визначається стосовно якої-небудь те-
риторії. Про це засвідчує наявність таких часто вживаних понять, як "еколо-
гічна безпека в місті" (сприятлива для життєдіяльності населення екологічна 
ситуація в місті), "екологічна небезпека тої чи іншої території" (несприятлива 
для життєдіяльності населення екологічна ситуація на тій чи іншій території). 

Соціально-економічний зміст понять "екологічна безпека" – "еколо-
гічна небезпека" полягає в тому, що вони часто формуються під впливом со-
ціально-економічних факторів і можуть мати соціально-економічні наслідки, 
попередження чи подолання яких часто вимагає значних затрат. Особливу 
увагу потрібно приділяти техногенним факторам. Про зростання екологічної 
небезпеки техногенного характеру внаслідок інтенсифікації економічної ді-
яльності та збільшення концентрації промислового виробництва, споживання 
матеріальних і енергетичних ресурсів для населення загалом і великих міст 
зокрема наголошували вчені різних галузей знань, зокрема й економісти. Так, 
саме на цьому зосереджували увагу дослідників такі вчені, як І. Підкамінний 
[6], А. Качинський [3] та ін. 

Вивчення великих міст та узагальнення наукових напрацювань з дос-
лідження їх екологічного й соціально-економічного стану та темпів розвитку 
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дали змогу автору сформулювати власне трактування суті екологічної безпе-
ки населення великого міста. На думку автора, екологічна безпека великого 
міста – це такі умови (природні, екологічні, техніко-технологічні, соціально-
економічні, політичні та ін.), які забезпечують повноцінний, гармонійний, 
ефективний та прогресивний розвиток усіх підсистем (зокрема населення) ве-
ликого міста та приміської зони в зовнішньому середовищі (регіон, країна, 
світ). Наголосимо, що, якщо належні умови не будуть створені в зовнішньо-
му середовищі, то екологічна безпека в межах локальних поселень, зокрема у 
великих містах, є нереальною. 

Від екологічної безпеки великих міст залежить екологічна безпека 
держави, а екологічна безпека держави детермінує її національну безпеку. 
Отже, екологічна безпека у великих містах країни є важливою складовою на-
ціональної безпеки держави. Вперше про залежність національної безпеки 
від екологічної безпеки заговорили в другій половині ХХ ст. у США, де, у 
зв'язку з цим, хоча і вважали за необхідне внести корективи в концепцію на-
ціональної безпеки, її орієнтири, стратегію та засоби забезпечення були, не 
могли цього зробити через теоретичні (недостатньо повне тлумачення понят-
тя "національна безпека", визначення частки екологічної складової у наці-
ональній безпеці) та практичні труднощі [4, с. 5-16]. 

Проте у 70-х роках ХХ ст. саме в США розширено суть поняття "наці-
ональна безпека", в яке до найважливіших загроз не військового характеру 
були включені екологічні загрози (ерозія ґрунтів, скорочення лісових масивів 
та зміна клімату), а у 80-х роках американські вчені дійшли згоди щодо наяв-
ності зв'язку між такими складовими екологічної ситуації, як деградація дов-
кілля, вичерпання природних ресурсів, нестача води, з одного боку, та полі-
тичними загрозами (міжнародною нестабільністю і конфліктами в державах, 
що розвиваються) – з іншого. У 90-ті роки американські експерти, оцінюючи 
загрози національній безпеці, пов'язані з екологічною кризою, акцентували 
увагу на зростанні конфронтації між державами, що розвиваються, і розвине-
ними країнами через надмірне споживання природних ресурсів та зростання 
виробничих відходів, внаслідок чого поглиблюється розрив у рівнях еконо-
мічного та соціального розвитку. Все це зумовило включення екологічної 
безпеки в концепцію національної безпеки США [5, с. 45-52]. Сказане засвід-
чує про необхідність включення екологічної безпеки до складу національної 
безпеки будь-якої держави світу. 

В Україні вирішальну роль в цьому плані відіграв Указ Президента 
України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони від 26 листопада 
1998 р. "Про нейтралізацію і відвертання загроз, обумовлених екологічною і 
техногенною обстановкою у країні", який мав забезпечити консолідацію зу-
силь державних органів виконавчої влади з метою попередження аварій, ка-
тастроф та інших надзвичайних ситуацій і поліпшення екологічної безпеки 
загалом. На думку А. Качинського, згаданий Указ, а також доопрацьований і 
прийнятий в січні 1997 р. Верховною Радою України проект Концепції наці-
ональної безпеки України, який містить екологічну складову, ухвалені Вер-
ховною Радою "Основні напрямки державної політики України в галузі охо-
рони навколишнього природного середовища, використання природних ре-
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сурсів та забезпечення екологічної безпеки" та Закон України "Про екологіч-
ну природно-техногенну безпеку" фактично завершили розробку правових 
засад екологічної безпеки держави [3]. 

Одночасно, практично, завершилося формування понятійно-терміно-
логічної системи "екологічна безпека" – "екологічна небезпека". Адже сукуп-
ність усіх термінів і понять, які входять до її складу, формують цю систему 
відповідно до законів творення понятійно-термінологічних систем в еконо-
мічній науці, які вперше сформулював Е.Б. Алаєв наприкінці ХХ ст. [1]. Заз-
начимо, що багато термінів і понять, які входять у цю систему, розтлумачені 
в низці нормативно-правових актів України, а також у працях вчених різних 
галузей знань. Особливий інтерес, на наш погляд, викликають роботи А. Ка-
чинського, зокрема його праця "Екологічна безпека України: системний ана-
ліз перспектив покращення" [3], в якій акцентується увага на понятійно-кате-
горіальному апараті екологічної безпеки. А. Качинський не тільки наголо-
шує, що, на жаль, "у цій сфері наукової діяльності відсутня загальновизнана 
система термінів, понять та визначень", але й вказує на основні причини та-
кої ситуації, зокрема на зміну змісту окремих понять внаслідок зміни норма-
тивно-законодавчого поля, введення нових стандартів тощо [3]. Враховуючи 
викладене вище, ми побудували понятійно-термінологічну систему "еколо-
гічна безпека" – "екологічна небезпека" (рис.). 

 
Рис. 1. Понятійно-термінологічна система "екологічна безпека" – "екологічна 

небезпека" (Джерело: розробка автора) 
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Розташування термінів понятійно-термінологічної системи ""екологіч-
на безпека" – "екологічна небезпека"", яка представлена на рис., засвідчує, 
що вона є ієрархічною. Така ієрархічність (підпорядкованість одних понять 
іншим) визначається основною функцією цієї системи – відображення реаль-
ного системного явища, яке має ієрархічну будову. Власне ієрархічністю 
можна пояснити порожні клітинки на рис. У цих клітинках мають бути по-
няття, які підпорядковані тим, що знаходяться над ними (ближче до центра). 
Наприклад, поняттю нормативно-правові акти підпорядковуються такі понят-
тя, як закон, постанова, указ, норматив тощо. 

Ми поділяємо погляд А. Качинського щодо того, що понятійно-кате-
горіальний апарат, пов'язаний з екологічною безпекою, "мусить мати міждис-
циплінарний і загальногосподарський характер, де основними "індикатора-
ми" рівня безпеки мають бути показники стану здоров'я населення, добробут 
суспільства, якість природного середовища тощо" [3]. 

Це значною мірою стосується нашого дослідження. Адже, виходячи із 
його завдань, понятійно-термінологічна система "екологічна безпека" – "еко-
логічна небезпека", яку ми окреслили вище, має бути доповнена понятійно-
термінологічною підсистемою "велике місто". У цій підсистемі найважливі-
шими є три поняття: "місто", "українське місто" і "велике українське місто". 

Цілком очевидно, що без вирішення теоретичних проблем, зокрема й 
тих, котрі пов'язані з удосконаленням понятійно-термінологічного апарату, 
неможливо розробити практичні завдання, реалізація яких сприятиме досяг-
ненню екологічної безпеки у великому місті. 
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Павлюк У.В. Формирование понятийно-терминологического аппа-
рата экологической безопасности населения крупных городов 

Раскрыты особенности формирования понятийно-терминологического аппара-
та, связанного с освещением проблем экологической безопасности населения круп-
ных городов. Очерчены типы перехода от экологической безопасности к экологичес-
кой опасности. Проанализированы важнейшие признаки экологической безопаснос-
ти. Подана построена автором понятийно-терминологическая система "экологичес-
кая безопасность" – "экологическая опасность". 

Ключевые слова: экологическая безопасность, экологическая опасность, эколо-
гический риск, экологическая угроза, понятийно-терминологический аппарат. 
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Pavlyuk U.W. Formation of concept-terminology of the research of eco-
logical safety of population of large cities 

Reveal features of conceptual and terminological apparatus related with illuminati-
on of ecological safety of population in large cities. Outlined types of transition from envi-
ronmental safety to environmental danger. The major signs of ecological safety are 
analyzed. Is given built by the author concept- terminological system "environmental sa-
fety" – "environmental danger". 

Keywords: ecological safety, ecological danger, ecological risk, ecological threat, 
conceptual and terminological apparatus. 
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АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Структуровано систему факторів, які здійснюють переважаючий вплив на роз-
виток сільських територій країни. Основну увагу приділено зовнішнім факторам роз-
витку. Зроблено аналіз кожного з зовнішніх факторів та визначено його вплив на 
розвиток сільських територій. Подано пропозиції з вдосконалення дії кожного з виз-
начених у дослідженні зовнішніх факторів. 

Ключові слова: сільські території, фактори розвитку сільських територій. 

Обезлюднення сільських населених пунктів, занепад соціальної та ви-
робничої інфраструктур, збільшення кількості сільських мешканців, які про-
живають за межею бідності, є важливими сигналами для розроблення та про-
ведення системної державної політики сприяння стабільному розвитку 
сільських територій. Такий розвиток передбачає їх висхідний соціально-еко-
номічний розвиток, збільшення об'єму виробництва сільськогосподарської 
продукції, підвищення ефективності ведення сільського господарства, досяг-
нення максимальної зайнятості сільського населення і підвищення рівня його 
життя, раціональне використання земель тощо. 

Через недостатню увагу, приділену цій проблематиці з боку держави, 
проблеми розвитку сільських територій вирішуються точково, по мірі їх ви-
никнення. Такий підхід себе не виправдав. Ця проблема потребує системного 
підходу з проведенням комплексу заходів, спрямованих на розроблення ін-
вестиційної привабливості сільських територій, створення різноманітних 
преференцій для відкриття нових видів підприємницької діяльності, альтер-
нативних сільськогосподарській, розбудову сільської інфраструктури, дер-
жавну підтримку молодіжного кредитування тощо. 

Окремі аспекти розвитку сільських територій та їх проблемних питань 
розкрито у працях Ю. Губені, М. Барановського, О. Павлова, А. Третяка, 
К. Якуби, М. Орлатого. Питаннями депресивності сільських територій, визна-
ченню їх критеріїв займаються І. Прокопа, Л. Шепотько, О. Попова. Моно-
функціональний сільськогосподарський розвиток сільських територій є цен-
тральним питанням у дослідженнях вітчизняних учених Б. Пасхавера, 
П. Саблука, В. Юрчишина. Дослідженню ефективності господарств населен-
ня присвячений цикл робіт О. Онищенко. 


