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СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО 
 РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 
Виділено проблемні напрями регіональної екологічної безпеки. 

Охарактеризовано та класифіковано теорії та концепції екологобезпечного 
розвитку. Визначено можливості використання сучасних теорій та концепцій 
регіонального розвитку у суспільно-географічних дослідженнях. 

The problem areas of regional ecological safety are distinguished. The theories 
and concepts of ecological safety of regional development are characterized and 
classified. The possibility of modern theories as well as concepts of regional 
development usage in human-geographical investigation is determined. 

 
Вступ. Тенденції регіонального розвитку на сьогоднішній день 

визначаються не тільки економічним, політичним та соціальним векторами, але 
все більше – екологічним. Екологічні проблеми не можна розглядати 
відокремлено від інших, визначаючи їх як додаткові або найменш впливові. 
Тому зростання масштабів екологічних проблем вимагає відповідного зростання 
уваги до них, залучення необхідних ресурсів та наукового обґрунтування 
управлінських рішень, механізмів, важелів тощо. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими завданнями. Екологізація географічних досліджень є одним з 
напрямів трансформацій сучасної науки. Загострення екологічних проблем 
вимагає змін у термінології, нормуванні, управлінській діяльності, нормативно-
правовій базі щодо наслідків взаємодії природи та суспільства. Не завжди всі 
заходи щодо забезпечення екологічної безпеки проводяться системно та з 
використанням теоретичного обґрунтування та необхідного методичного 
апарату. Тому на сьогодні відчувається необхідність проведення 
фундаментальних досліджень проблеми забезпечення екологічної безпеки, в 
першу чергу щодо розроблення теорії екологобезпеченого регіонального 
розвитку. Це має створити наукове підґрунтя для розробки методик, прийняття 
управлінських рішень, вдосконалення нормативно-правової бази та розпочати 
поступ у вирішенні нагальних регіональних екологічних проблем. 

Аналіз основних досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання проблем. Весь спектр дослідження екологічних проблем має 
міждисциплінарний характер. Жодна з природничих та гуманітарних наук не 
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може забезпечити охоплення всіх аспектів взаємодії природи на суспільства, але 
можливості географічних наук досить широкі, особливо суспільної географії, 
яка спрямована на дослідження всіх сторін життєдіяльності людини: 
виробничої, ресурсної, сервісної, рекреаційної, працересурсної та ін. Проблемам 
регіональної екологічної безпеки присвячені роботи суспільних географів: 
Олійника Я.Б., , Кононенко О.Ю., Мельничука А.Л. [8], Степаненка А.В., 
Ковтуна В.В. [3], Довганя А. [4] та ін. Ґрунтовність їх наукових робіт не 
залишає питання про можливість дослідження проблем екологічної безпеки 
суспільними географами, але бракує цілісної суспільно-географічної теорії 
забезпечення регіональної екологічної безпеки, розробці якої має передувати 
систематизація сучасних теорій та концепцій екологобезпечного регіонального 
розвитку. 

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою роботи є 
аналіз та систематизація теорій та концепцій еколого безпечного регіонального 
розвитку. Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: 1. 
охарактеризувати та класифікувати теорії екологобезпечного розвитку; 2. 
визначити можливості використання сучасних теорій та концепцій 
регіонального розвитку у суспільно-географічних дослідженнях. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проблем екологічної безпеки 
тривалий час проводилось не системно, часто фахівцями різноманітних галузей 
знань, ентузіастами справи охорони довкілля, що призвело до нагромадження 
концепцій та теорій, які складно звести до спільного знаменника. Також існує 
думка про «закріплення» за цією проблематикою екології – науки з системи 
біологічних наук про взаємовідносини живих організмів між собою та 
навколишнім середовищем. Але із розширенням спектру екологічних проблем 
екологізація природничих та суспільних наук стала сучасною тенденцією 
розвитку науки в цілому. Розроблення теоретичних основ забезпечення 
регіональної екологічної безпеки потребує не лише ознайомлення з окремими 
розробками, методиками, концепціями суміжних наук екологічного 
спрямування, але і уточнення предмету, окреслення проблемного поля 
дослідження. 

Використання системного підходу дозволяє представити регіон як 
відкриту систему, що складається з трьох підсистем різної природи: 
навколишнього середовища – бази, першооснови та першоджерела розвитку; 
суспільства – суб’єкта активного перетворення природи; техніки – сукупності 
новостворених об’єктів, які суттєво змінили стан та функціональні параметри 
навколишнього середовища (рис.1). Важливим питанням є оцінка значимості 
таких підсистем. Є автори, що представляють цю систему антропоцентричною, 
що передбачає визначення соціальних цілей як пріоритету [6, c. 272]. Інші 
підсистеми при цьому мають дещо вторинне значення, призначені для 
забезпечення досягнення поставлених цілей. З точки зору геоекології провідна 
роль у цьому трикутнику належить навколишньому середовищу, яке виконує 



 

© Економічна та соціальна географія. – Вип. 63. – 2011. 

160 

ключові функції: ресурсну, біосферну, глобальну екологічну, пізнавальну та ін. 
[6, c. 329]. 

Для визначення цілей та пріоритетів розвитку регіону важливо уточнити в 
цьому роль людини. Враховуючи масштабність екологічних викликів необхідно 
відійти від традиційного відокремлення людини та природи, тобто надмірного 
антропоцентризму, підпорядкованості природи суспільним потребам. 
Екологічні та соціальні цілі мають єдиний вектор, а їх поєднання формує мету 
існування системи: забезпечення сталого суспільного розвитку без зростання 
ризиків для навколишнього середовища та життєдіяльності людини. 
Забезпечення регіональної екологічної безпеки є однією з необхідних умов 
даного розвитку. Враховуючи існуючі в системі загрози, можна виділити 
наступні проблемні напрями регіональної екологічної безпеки: 1) раціональне 
природокористування та техногенна безпека; 2) охорона навколишнього 
середовища та природна безпека; 3) безпека життєдіяльності населення. Кожен 
з напрямів знаходиться в межах предмету дослідження декількох наук, що і 
обумовлює існування великої кількості теорій та концепцій забезпечення 
регіональної безпеки. 
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Рис. 1 Основні проблемні напрями забезпечення регіональної екологічної 
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Перший проблемний напрям – раціональне природокористування та 

техногенна безпека – передбачає детальне дослідження технічних систем, їх 
властивостей та взаємодії з навколишнім середовищем та людиною. Теорія 
циклів використана при розробці концепції природно-ресурсних циклів (В. Комар 
«Ресурсные циклы», 1961). Весь процесс природокористування згідно концепції 
розглядається як сукупність природно-ресурсних циклів, які виділені відповідно 
до типів ресурсної сировини. Цикл включає всі етапи перетворення сировини 
від видобутку (вирощування, вилову тощо) до повернення у навколишнє 
середовище у вигляді перероблених відходів. Саме замкненість циклів на думку 
О.І. Шаблія дозволяє говорити про екологічну спрямованість концепції [13, с. 
256]. 

Серед суттєвих властивостей технічних систем виділяються: нездатність 
до саморозвитку та самоорганізації, існування потенційної та реальної 
небезпеки для навколишнього середовища, населення та виробничого 
персоналу. В межах геоекології розроблено концепцію геотехсистем – 
своєрідних симбіозів природи, техніки та людини, що керує ними [9]. Серед 
негативних впливів технічних систем враховується забруднення навколишнього 
середовища: хімічне, теплове, радіаційне та ін. Важливою особливістю 
концепції є врахування взаємозв’язків між природними комплексами та 
технічними об’єктами і детальне дослідження різних груп геотехсистем. 
Близькою за методологічним підходом дослідження є концепція «природа-
населення-господарство», яка дозволяє дослідити взаємодію між складовими 
системи як в просторовому, так і часовому аспектах [10]. 

Сучасні технічні системи характеризуються потенційним ризиком, тобто 
існуванням імовірності виникнення на них надзвичайних ситуацій техногенного 
характеру. Необхідність безаварійного управління промисловими об’єктами 
зумовила розроблення теорії катастроф. В її основі лежить нова область 
математики – теорія особливостей гладких відображень, що є узагальненням 
задач на екстремум в математичному аналізі [1, с.7], [7, с.135-207]. Мета теорії 
катастроф полягає у розробці різних сценаріїв розвитку подій на потенційно 
небезпечних об’єктах для забезпечення ефективного управління ними.  

Дана теорія виходить з положень концепції прийнятного (ненульового) 
ризику, яка на сьогоднішній день вважається керівною при прийнятті 
управлінських рішень. Відповідно до концепції суспільство проінформоване 
про існуючі ризики, що пов’язані з функціонуванням потенційно небезпечних 
об’єктів. Рівень ризиків не повинен перевищувати встановлені нормативні рівні, 
а управління ними має передбачати поступове зниження рівня ризиків, 
використовуючи виділені для цієї мети суспільні ресурсі. Суспільство може 
свідомо відмовитись від найбільш ризикових видів діяльності, забезпечення 
безпеки на яких вимагає значних та невиправданих матеріальних, фінансових, 
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людських ресурсів. Це може стосуватись, наприклад, ядерної енергетики, 
вугільної промисловості на інших небезпечних видів діяльності. 

Проблемний напрям – охорона навколишнього середовища та природна 
безпека – охоплює всі аспекти негативного впливу діяльності людини на 
навколишнє середовище, а також впливу природи у формі надзвичайних 
ситуацій природного походження на життєдіяльність населення та економіку. 
Використання системного підходу дозволило розробити теорію геосистем – 
цілісних утворень, що складаються з множини взаємозв’язаних елементів, 
функціонування яких залежить від їх розташування на території та властивостей 
навколишнього природного середовища [11]. Розроблення теорії та методології 
геоекології, об’єктом вивчення якої є геосистеми, відбулось приблизно у 60-80-
х роках ХХ ст. та обумовлено зближенням географічного і екологічного 
підходів та загалом визнанням екологічної парадигми в географії.  

Теорія має практичне застосування оскільки на її положеннях ґрунтується 
розв’язання задач щодо екологічної оптимізації ландшафтів, яка розуміється як 
закономірна сукупність заходів, спрямованих на знаходження оптимального 
варіанту природокористування на рівні ландшафтів. Для забезпечення 
ефективного функціонування ландшафту необхідно знати певний поріг його 
стійкості, який визначається в результаті співвідношення техногенного 
навантаження та потенціалу стійкості навколишнього середовища [2]. 

Окремий напрям досліджень – забезпечення стійкості екосистем за 
рахунок збереження та розширення площ територій, на яких не проводиться 
господарська діяльність. Базою для таких розробок є концепція каркасів 
екологічної безпеки [12], яка є близькою до концепції ландшафтного 
різноманіття, що пов’язує зменшення кількості біологічних видів та втрату 
стійкості геосистем [13, с. 258]. Каркас являє собою сукупність екосистем з 
індивідуальним режимом природокористування, що формують єдиний 
природоохоронний простір. Завдяки каркасу підтримується екологічна стійкість 
територій, біорізноманіття та деградація природних комплексів. Об’єкти 
природно-заповідного фонду у даному випадку виступають певною противагою 
геотехсистемам. Обґрунтовано і територіальні форми каркасу: 
«природоохоронні вікна», «широтні та меридіональні природні коридори», 
«буферні полоси» та ін.  

Проблемний напрям забезпечення безпеки життєдіяльності населення 
недостатньо розвинений, оскільки реальність загроз життєдіяльності населення 
усвідомлено та оцінено відносно недавно. Наукові розробки спрямовані на 
пошук шляхів подолання протиріччя між зростаючими потребами суспільства 
та можливостями геосистем їх задовольнити. Пануюча модель соціально-
орієнтованого природокористування, тобто спрямованого на першочергове 
задоволення потреб суспільства, використовуючи ресурсний потенціал 
території, обґрунтовує існування сучасного суспільства споживання. 
Забезпечення основних суспільних потреб та введення стандартів якості життя з 
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точки зору ряду вчених [5, с. 51] може призвести до екологічної катастрофи, 
оскільки високі, в тому числі екологічні, стандарти життя розвинених країн 
досягаються за рахунок екстенсивного використання ресурсів країн, що 
розвиваються. 

Відхід від суспільства споживання передбачає концепція сталого 
розвитку. Хоча вона спрямована на збалансування інтересів у трикутнику 
«людина» – «навколишнє середовище» – «природа», все ж соціальні цілі у 
концепції домінують. Справедливий розподіл ресурсного потенціалу між 
нинішнім та прийдешнім поколіннями має зменшити техногенне навантаження 
та забезпечити рівні можливості розвитку всіх країн та регіонів. Можна сказати, 
що концепція розглядається як компроміс між діаметрально протилежними 
цілями: збереження навколишнього середовища та прискорене економічне 
зростання. 

Відповідно до концепції сталого розвитку пріоритетом має стати людина, 
її потреби, права та свободи. Необхідною умовою при цьому виступає безпека 
життєдіяльності як основна біогенна (біологічна) потреба. Загрози для людини 
можуть іти як від технічних та природних об’єктів, так і самого суспільства. 
Тому актуальною задачею є розроблення алгоритмів прийняття рішень, що 
дозволили б уникнути небезпек. Використовуючи кібернетичний підхід до 
дослідження складних систем незалежно від їх природи: технічних, соціальних, 
біологічних, обґрунтовано основні положення про роль інформації у 
функціонуванні систем, на основі яких розвинулась теорія інформації. Теорія 
інформації дозволяє оцінити ступінь невизначеності (ентропію) у системах. Чим 
вище рівень ентропії, тим менш визначеною є ситуація та ймовірнішими стають 
надзвичайні події. Отже, рівень безпеки як окремого індивідуума, так і 
суспільства в цілому, буде зростати за умови покращення доступу до інформації 
про екологічні ризики.  

Окремо можна говорити про ряд концепцій щодо визначення стратегій 
суспільного розвитку в контексті загострення екологічних проблем. Концепції 
можна класифікувати за критерієм песимістичності та оптимістичності поглядів 
на майбутнє. Більшість авторів притримуються думки про невідворотність 
загострення екологічних проблем, оскільки людство не зможе зупинитись у 
задоволенні зростаючих потреб (Дж. Форрестер, Д. Медоуз). Вихід зі складної 
ситуації екологічних, соціальних та економічних протиріч бачиться по-різному. 
Найбільш радикальний підхід – концепція екотопії - передбачає повернення до 
природи з відмовою від основних здобутків науково-технічного прогресу та 
пошуків компромісів у цій сфері загалом. Етичні, духовні та релігійні засади 
розвитку при цьому виходять на перший план. 

Більшість вчених притримуються менш екстремістських позицій щодо 
коригування стратегічного напряму розвитку суспільства. Так, концепція 
охорони навколишнього середовища передбачає введення обмежень щодо 
використання природно-ресурсного потенціалу використовуючи різні 
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механізми: введення платного природокористування, введення плати за 
забруднення навколишнього середовища та ін. З нашої точки зору саме 
дотримання положень даної концепції стало причиною загострення екологічних 
проблем. 

Очевидно, що орієнтиром мають стати або концепція сталого розвитку 
або концепція ноосферного розвитку, основи якої було розроблено до 
загострення екологічних проблем (В. Вернадський). Ноосфера вченими 
розглядається як альтернативна модель суспільного розвитку, в якій відсутні 
протиріччя нинішньої моделі. Основа розвитку – знання та інновації мають 
вивести суспільство на нову траєкторію, яка передбачатиме нові форми 
використання ресурсів та організації людської діяльності. М. Багров говорить 
про переваги ноосферного підходу перед положеннями сталого розвитку за 
рахунок більш ефективного використання внутрішнього потенціалу територій 
та більших можливостей розширеного зростання. 

Теоретичні засади еколого безпечного регіонального розвитку з точки 
зору суспільної географії мають формуватись на основі системного підходу та з 
урахуванням положень концепції сталого розвитку, геотехсистем, ноосферного 
розвитку, ненульового екологічного ризику. 

Розглядаючи регіон як триєдину систему (див.рис. 1) слід мати на увазі: 1) 
умовність відокремлення екологічної, соціальної та економічної підсистем, між 
якими існують постійні потоки енергії, речовини та інформації; 2) 
цілеспрямованість регіональної системи, що обумовлено наявністю соціальної 
складової. Метою існування еколого-соціо-економічної системи є забезпечення 
зростання загального суспільного блага, яке можна представити у вигляді 
інтегральної безпеки, що має три складові: регіональна екологічна, соціальна та 
економічна безпека. 3) обмеженість ресурсного потенціалу системи, що 
обумовлює необхідність встановлення пріоритетів у досягненні показників за 
різними видами безпеки. Оптимальною є така траєкторія розвитку системи, що 
дозволяє збалансувати їх між собою, забезпечивши при цьому сталий 
регіональний розвиток. 

Отже, регіональна екологічна безпека – суспільне благо, що дозволяє 
захистити життєдіяльність населення регіону від всього спектру загроз, які 
існують у природі, техніці, суспільстві. В сучасних умовах регіональна 
екологічна безпека включається у систему цілей регіонального розвитку, при 
чому екологічні цілі – необхідні, але не достатня для забезпечення 
збалансованого зростання. Забезпечення регіональної екологічної безпеки не 
можна розуміти лише як діяльність спрямовану на охорону навколишнього 
середовища, а значно ширше – як оптимізацію еколого-соціо-економічної 
системи в цілому, її структурних та динамічних характеристик. Обмеженість 
ресурсів системи вимагає пошуку балансу між соціальними, економічними та 
екологічними цілями розвитку. 
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Висновки і перспективи подальших розвідок. 1.Класифіковано теорії 
екобезпечного розвитку відповідно до проблемних напрямів регіональної 
екологічної безпеки: 1) раціональне природокористування та техногенна 
безпека; 2) охорона навколишнього середовища та природна безпека; 3) безпека 
життєдіяльності населення. 

2. Теоретичні засади екологобезпечного регіонального розвитку з точки 
зору суспільної географії мають формуватись на основі системного підходу та з 
урахуванням положень концепції сталого розвитку, геотехсистем, ноосферного 
розвитку, ненульового екологічного ризику. 
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