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Кліматичні зміни особливо останнім десятиліттям стали невід'ємною частиною нашого жит-
тя. Їх вплив на соціально-економічний розвиток держави доволі вагомий, але оцінити наслідки
від зміни клімату повною мірою нині неможливо. Ці зміни позначаються не лише на стані со-
ціально-економічного розвитку держави, але й у показниках еколого-економічної безпеки. Тому
важливою складовою національної безпеки України, що вказує на зв'язок між економічною
могутністю країни, національною безпекою та наявним потенціалом, є її економічна безпека,
досягти яку можливо шляхом реалізації форм й методів економічної політики, спрямованої на
ефективну діяльність усіх підрозділів та підсистем, первинною ланкою яких є суб'єкти госпо-
дарювання. Лише за наявності достовірного інформаційного забезпечення щодо діяльності
суб'єктів господарювання стає можливим ефективне управління еколого-економічною безпе-
кою держави. Нині до системи безпеки потрібно закладати інструменти формування інформа-
ційного суспільства, що особливої актуальності набуває в умовах гібридної війни. Все це сфор-
мувало мету, предмет та об'єкт цього дослідження. Надзвичайно актуальною є проблема змін
і деградації екосистем і грунтів, тобто відновлювальної здатності природних екосистем і відтво-
рення ресурсів. Нераціональне землекористування в умовах кліматичних змін, ігнорування дов-
готривалих змін та концентрація, в основу якої покладено "швидкі прибутки", призводять до
виснаження ресурсів й, відповідно, до економічних втрат. Ці втрати полягають у зменшенні
родючості грунтів, опустелюванні, ерозії тощо. Нині людство опинилося перед реальною за-
грозою втратити 25% продуктивності грунтів. Варто зазначити, що кліматичні зміни спричиня-
ють і значні фінансові витрати для держав. Як підсумок дослідження, автором розроблено ком-
плекс заходів задля зміцнення еколого-економічної безпеки України, окреслено перспективи
впровадження концепції сталого розвитку в умовах зміни клімату. Нова система державного
управління забезпеченням інформаційної безпеки України повинна грунтуватися на врахуванні
запропонованих концептуальних засад забезпечення еколого-економічної безпеки.

Climate change in recent years has become an integral part of our lives. Its influence on the socio-
economic development of the state is rather significant, but it is impossible to assess the
consequences of climate change to the full extent. These changes affect not only the state of socio-
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кліматичні зміни в останні роки стали невід'ємною

частиною нашого життя. Їх вплив на соціально-еконо-
мічний розвиток держави доволі вагомий, але оцінити
наслідки від зміни клімату повною мірою нині немож-
ливо. Ці зміни позначаються не лише на стані соціаль-
но-економічного розвитку держави, але й у показниках
еколого-економічної безпеки. За даними міжнародних
організацій, зокрема, організації Christian Aid, лише у
2018 році екстремальні погодні явища, пов'язані зі
зміною клімату, забрали тисячі життів і завдали вели-
чезної шкоди у всьому світі. У доповіді цієї благодійної
організації визначено десять подій, шкода від яких пе-
ревищила 1 мільярд доларів. Шкода від чотирьох з них
становила понад сім мільярдів доларів [1].

Як стверджують експерти, періоди надзвичайної
спеки в Європі були безпосередньо пов'язані із діяль-
ністю людини, що призвела до глобального потепління.
Інші події, пов'язані зі зміною погодних умов, які, як вва-
жається, є наслідком зміни клімату. Згідно з доповіддю
Christian Aid, найбільшу шкоду серед подій, пов'язаних
зі збільшенням температури, завдали урагани "Фло-
ренс" та "Майкл" — 17 та 15 млрд доларів відповідно.
Адже як показали дослідження, опади, які супровод-
жували ураган "Флоренс", були на 50% потужніші, аніж
у випадку, якби на їхню кількість не впливало потеплін-
ня, зумовлене діяльністю людини. А щодо урагану

economic development of the state, but also indicators of ecological and economic security.
Therefore, an important component of Ukraine's national security, which indicates the link between
the country's economic power, national security and available potential, is its economic security,
which can be achieved through the implementation of forms and methods of economic policy aimed
at the effective operation of all units and subsystems, the primary the link of which are business
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"Майкл", стверджують дослідники, діяльність людини
призвела до викидів, які зробили воду теплішою, і до-
дали урагану швидкість. У Японії літо 2018 року супро-
воджувалося повенями та спекою, які мали великі нега-
тивні наслідки. За розрахунками, повені завдали шко-
ди на понад 7 млрд доларів, а за ними прийшов тайфун
Джебі, найпотужніший за 25 років [1].

 Важливою складовою національної безпеки Украї-
ни, що вказує на зв'язок між економічною могутністю
країни та наявним природно-ресурсним потенціалом, є
її еколого-економічна безпека. В сучасних умовах до-
сягти високого рівня еколого-економічної безпеки мож-
ливо шляхом реалізації форм й методів економічної по-
літики, спрямованої на ефективну діяльність усіх підроз-
ділів й підсистем, первинною ланкою яких є суб'єкти гос-
подарювання. Лише за наявності достовірного інфор-
маційного забезпечення щодо діяльності суб'єктів гос-
подарювання ефективне управління економічною без-
пекою держави стає можливим.

Нині внаслідок розгортання гібидної війни в Україні,
впливу воєнно-політичних факторів, виникло складне
економічне становище, відбувся обвал національної
валюти, зазнала деформації промислова інфраструкту-
ра східного регіону. Все це в сукупності становить ней-
мовірно високу загрозу економічній безпеці держави.
У цьому ракурсі важливим є кожен елемент складної
системи національної економіки. Cьогодні стан еконо-
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мічної системи нашої держави певним чином підтриму-
ють міжнародні організації — переважно за рахунок
надання міжнародних кредитів. Пріоритетним напрямом
зовнішньополітичної діяльності є ратифікація угоди із
ЄС. Співпраця зі міжнародними організаціями ставить
перед Україною низку вимог, серед яких — прозорість
фінансових потоків. Чітка регламентація інформаційно-
го забезпечення, його здатність формувати аналітичні
показники, є актуальним завданням для достовірного й
прозорого управління системою еколого-економічної
безпеки держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Існує чисельна кількість наукових публікацій із про-
блем безпеки. Більшість із них стосується визначення
сутності й механізмів забезпечення національної без-
пеки, економічної й фінансової безпеки підприємств,
соціальної й особистісної безпеки, екологічної безпе-
ки держави, регіону. Зокрема систему економічної
безпеки держави досліджували такі вчені: Г. Андро-
щук, Т. Васильців, В. Геєць, Н. Гуськова, Л. Донець, В. Ліп-
кан, В. Іванов, Я. Жаліло, М. Камлик, А. Козаченко,
О. Кизим, Ю. Лисенко, О. Ляшенко, В. Мунтіян, О. Про-
копенко, М. Петрушенко, Н. Реверчук, І. Татаркіна,
А. Скопіна та інші. Ці вчені сформували теоретико-ме-
тодологічні засади оцінки економічної безпеки держа-
ви, підприємства, обгрунтували механізми й окремі
інструменти управління економічною безпекою, окрес-
лили пріоритетні напрями забезпечення економічної
безпеки держави.

Проблемам екологічної безпеки присвятили дослі-
дження Є. Хлобистова, О. Радченка, Гончарова, В. Ков-
тун, Б. Данилишина, Е. Олейнікова, В. Степанова, С. Ха-
річкова, М. Хвесика, А. Якимчук та інші. Названі вчені
екологічну безпеку загалом розглядють як складову
національної безпеки. Акцент із позиції поставлено на
усуненні екодеструктивного впливу підприємства на
навколишнє природне середовище (НПС), середовище
людської життєдіяльності.

Попри вагомі напрацювання вчених, динамічність
розвитку економічних систем, їх оточення, технологій,
сфери діяльності обумовлюють доцільність подальших
досліджень. Окрім того до системи еколого-економіч-
ної безпеки мають бути закладені інструменти форму-
вання інформаційного суспільства, що особливої

актуальності набуває в умовах гібридної війни. Все це
сформувало мету, предмет та об'єкт даного досліджен-
ня.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити процес державного управління еколого-

економічною безпекою України в умовах кліматичних
змін й розробити рекомендації щодо його удосконален-
ня на основі впровадження заходів із посилення інфор-
матизації суспільства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нині комплексно оцінювати стан економічної без-

пеки держави дозволяє розроблена й затверджена
Міністерством економіки України "Методика розрахун-
ку рівня економічної безпеки" [2]. У цьому документі
розглянуто основні дефініції в сфері економічної без-
пеки України й встановлено методику розрахунку інтег-
рального індексу економічної безпеки на основі значень
понад сотні індикаторів, які згруповано відповідно до
окремих складових економічної безпеки. Складовими
економічної безпеки є: виробнича, демографічна, енер-
гетична, макроекономічна, інвестиційно-інноваційна,
продовольча, соціальна, зовнішньоекономічна, фінан-
сова безпеки.

Науковий і практичний інтерес становить питання
співвідношення понять "кліматичні ризики" й "націо-
нальна безпека". Винесення цих питань на широку сус-
пільну дискусію має сприяти мобілізації політичних еліт
і, зрештою, ухваленню відповідних рішень в галузі на-
ціональної безпеки. Сьогодні найбільшою проблемою
є ескалація надзвичайних ситуацій, пов'язана із кліма-
тичними змінами. Незважаючи на повільний характер
"середніх" змін, критично і суттєво змінюються екстре-
мальні (максимальні і мінімальні) показники, і саме вони,
зазвичай, відповідальні за генезис надзвичайних ситу-
ацій [3]. Варто звернути увагу на той факт, що кліма-
тичні ризики досить прогнозовані. Зокрема очевидно,
що підвищується ризик як осінніх, так й весняних па-
водків і підтоплень за рахунок збільшення кількості і
зміни структури опадів. Підвищуються ризики ландшаф-
тних пожеж. За оцінками фахівців [5—8] ризики пожеж
на наступні 15—20 років зростуть удвічі.

Надзвичайно актуальними є проблеми змін і дегра-
дації екосистем і грунтів, тобто відновлювальної здат-
ності природних систем і відтворення ресурсів. Нера-

Таблиця 1. Збитки держав від глобального потепління у випадку зростання викидів СО
2

удвічі, млрд дол.

Джерело: адаптовано за [1; 4].

№ 
з/п 

Країна (регіон) 
Економічнй 

збиток, млрд. 
дол. США 

У % до 
ВВП 

держави 
1. Україна і країни 

колишнього СНД 
7,9 0.3 

2. Європа 63,6 1,4 
3. США 61,0 1,3 
4. Китай 18,0 5,2 
5. Південна Азія 53,5 8,6 
6. Африка 30,3 8,7 
7. Латинська Америка 31,0 4,3 
8. Росія 18,2 0.7 
9. Середній Схід 1,3 4.1 
 Всього 284,8 1,9 
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ціональне землекористування в умовах кліматичних
змін, ігнорування довготривалих змін та концентрація
на швидкому прибутку призводять до виснаження ре-
сурсів: втрат родючості, опустелювання, ерозії тощо.
Можна сказати, що людство опинилося перед реальною
загрозою через 15—20 років втратити 25% продуктив-
ності грунтів [4–6; 11]. Варто зазначити, що кліматичні
зміни спричиняють і значні фінансові витрати для дер-
жав. Розмір економічних збитків різних країн як у вар-
тісному, так й у відсотковому до ВВП виразі репрезен-
товано у таблиці 1.

Отже, як свідчать дані таблиці, більшість держав
мають значні економічні збитки від зміни клімату,
найбільші відмічено у країнах Європейського Союзу —
63,6 млрд дол., у США — 61 млрд дол., країнах Півден-
ної Азії 53,5 млрд дол.

Важливою загрозою є проблеми деградації водних
ресурсів, пов'язані із змінами водного режиму, висна-
женням, забрудненням через надлишкове антропоген-
не навантаження. Україна — вододефіцитна держава
вже впродовж більш як 40 років. І проблеми наявності й
доступності водних ресурсів будуть і надалі зростати.
Некоординовані, ситуативні стратегії водокористуван-
ня, кон'юнктурні рішення в галузі управління водними
ресурсами можуть поставити під загрозу не лише гос-
подарство, але й життя населення в цілих регіонах. За
інтегральними підрахунками, впродовж найближчих
15—20 років, кількість доступних водних ресурсів у
нашій країні може зменшитися втричі [9].

Український вчений В.А. Ліпкан здійснив типізацію
поняття "безпека" та виділив чотири підходи щодо його
трактування, що дає можливість розглядати безпеку як
специфічну властивість динамічних систем і як комплек-
сний критерій оцінки її якості, що характеризує дина-
міку розвитку системи (табл. 2) [5].

З розвитком понятійного апарату теорії безпеки
розвивався і розширювався зміст наук, що займалися
проблемами досягнення безпеки людини, суспільства й
держави. За умов постійної присутності загроз від сто-
ронніх осіб та держав, безпека стає метою, яка визна-
чає діяльність урядів держав.

Таким чином узагальнення й систематизація зару-
біжного досвіду державного управління забезпеченням
інформаційної безпеки дозволяє констатувати, що дер-
жавне управління забезпеченням інформаційної безпе-
ки України повинно грунтуватися на врахуванні відпо-
відних концептуальних засад захисту і наступу в цій га-
лузі, а також необхідно мати для цього відповідні полі-
тичні, економічні й технічні можливості. При цьому слід
враховувати культурно-цивілізаційні особливості
суб'єктів інформаційно-психологічного протиборства,
адже релігія і культура, а також підсвідоме архе, яке
лежить в їхній основі, не менш важливі для сучасних

стратегій взаємодії та впливу, ніж досить очевидні про-
мислові та фінансові реалії життя [6; 7].

Також необхідно пам'ятати, що сьогодні відбуваєть-
ся зміна парадигми глобального інформаційно-психо-
логічного протиборства, яка вже успішно проявила себе
в методах, технологіях і механізмах концепції "страте-
гічних комунікацій". Більшість розвинених країн вже пе-
ребудовують власні системи державного управління
інформаційної безпеки, оскільки розуміють, що це ви-
веде їх на принципово новий рівень ефективності у до-
сягненні власних інтересів на міжнародній арені. Нині в
Україні також вже починають усвідомлювати важливість
стратегічних комунікацій як ефективного інструменту
для протидії негативних інформаційно-психологічних
впливів, про що свідчить законодавче закріплення та-
ких понять, як "стратегічні комунікації" й "стратегічний
наратив" у Воєнній доктрині України та новій Доктрині
інформаційної безпеки України.

Отже, на етапі переходу суспільства до сталого роз-
витку економічна парадигма цінності навколишнього
середовища відіграє свою позитивну роль. З метою по-
передження негативних наслідків від деградації навко-
лишнього середовища необхідна нова екологічно спря-
мована стратегія. Актуальним питанням сьогодення є
формування системи управління еколого-економічною
безпекою як держави в ціому, так й її регіонів. Причи-
ною цього є негативні екологічні наслідки від госпо-
дарської дiяльнocті. Це примушує підприємства форму-
вати систему упрaвлiння eкoлoгiчної безпеки. Ефектив-
на система екологоорієнтованого управління має відпо-
відати вимогам якісної перебудови екологічного регу-
лювання та дійового економічного механізму еколого-
безпечної діяльності.

ВИСНОВКИ
Стосовно України перспективним є визначення нової

ролі держави за умов загострення екологічних проблем
її розвитку на регіональному рівні. Останнє десятиліття
показало, що відкидати адміністративні можливості у
цій сфері передчасно. Без ефективного управління,
адміністративного контролю і впливу неефективно пра-
цюють і економічні важелі забезпечення екологічних ви-
мог у господарській діяльності регіонів. На державно-
му рівні потрібно забезпечити інтеграцію екологічної
складової у стратегію проведення соціально-економіч-
них реформ. Йдеться про посилення у суспільстві моти-
вації для врахування вимог еколого-економічної безпе-
ки під час складання й втілення соціально-економічних
планів розвитку; впровадження методики розрахунків
економічної ефективності природоохоронних заходів;
ліцензування небезпечних видів діяльності як інструмен-
ту регулювання рівня безпеки під час використання не-
безпечних речовин; екологічне страхування як механізм

Підхід Зміст 
Пасивний Дотримання певних параметрів та норм, від 

забезпечення яких безпосередньо залежить безпека 
Апофатичний Безпека як відсутність загроз і небезпек 
Статистичний Безпека як стан захищеності  
Діяльнісний Система заходів, спрямованих на створення певних 

безпечних умов 

Таблиця 2. Підходи щодо трактування поняття "безпека"

Джерело: сформовано за [5, с. 362—363].
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сприяння вирішенню проблем екологічної безпеки; оцін-
ку екологічного ефекту під час інвестування у еко-
номічний сектор задля переходу на інноваційну модель
розвитку; запровадження екологічного аудиту як одно-
го із важливих інструментів оцінки рівня безпеки; за-
стосування поняття "ризик" як інтегрального показни-
ка можливих екологічних загроз; вдосконалення еко-
номічних механізмів природокористування, які б були
органічно пов'язані із інструментами соціально-еконо-
мічного регулювання життєдіяльності суспільства в умо-
вах ринкової економіки; удосконалення системи штраф-
них санкцій за заподіяння шкоди навколишньому при-
родному середовищу та економічні правопорушення.
Державне управління забезпеченням інформаційної
безпеки України повинно грунтуватися на врахуванні
відповідних концептуальних засад реалізації належної
системи еколого-економічної безпеки. Нині необхідно
мати відповідні політичні, економічні й технічні можли-
вості. При цьому слід враховувати культурно-цивілі-
заційні особливості суб'єктів інформаційно-психоло-
гічного протиборства, які є не менш важливими у роз-
робленні сучасних стратегій взаємодії та впливу, аніж
досить очевидні промислові та фінансові реалії життя.

Необхідно створити механізм організації злагодже-
ної роботи фахівців, як з державних служб, так й не-
урядових організацій щодо питань ведення інформац-
ійної війни, удосконалити нормативно-правовову базу
у сфері інформаційної безпеки, особливо звертаючи
увагу на питання, щодо залучення громадянського су-
спільства до заходів забезпечення інформаційної без-
пеки.
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