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Україна має значний геополітичний потенціал: сприятливі кліматичні, зокрема 
агрокліматичні, умови, вигідне географічне положення, достатні природні ресурси, високий 
рівень освіти і кваліфікації громадян, вагому культурно-історичну спадщину. 

Актуальність впровадження Стратегії сталого розвитку в Україні обумовлена 
необхідністю стабілізації техногенного навантаження на навколишнє природне середовище 
та розв'язання комплексу екологічних проблем в умовах соціально-економічного зростання. 

Протягом тривалого часу економічний розвиток України супроводжувався 
незбалансованою експлуатацією природних ресурсів. Наслідки такої економічної діяльності 
продовжують негативно впливати на навколишнє середовище, що призводить до виснаження 
ресурсного потенціалу, зростання витрат на захист населення і територій, ліквідацію 
наслідків надзвичайних ситуацій та відтворення природної рівноваги [1]. 

Існування в Україні загроз пожежо-вибухонебезпеки обумовлено функціонуванням 
понад 1,5 тис. вибухо- та пожежонебезпечних об'єктів, на яких зосереджено близько 13 млн. 
тонн твердих і рідких вибухо- та пожежонебезпечних речовин. Функціонування значної 
кількості хімічних, нафто- і газопереробних, коксохімічних, металургійних та 
машинобудівних підприємств, розгалуженої мережі нафто-, газо-, аміакопроводів та 
експлуатація нафто- і газопромислів, вугільних шахт, у тому числі надкатегорійних за 
метаном та небезпеки вибуху вугільного пилу, підвищує ризик виникнення НС у 
центральних, східних і південних регіонах України, де знаходиться переважна більшість 
вибухо-, пожежонебезпечних об`єктів. Розподіл кількості пожеж, вибухів та постраждалих 
внаслідок них за регіонами України у 2008 р. наведений на рис. 1. 

 
Рис. 1 Розподіл кількості НС, пов'язаних з пожежами та вибухами за регіонами України у 2008 р. 
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Більшість підприємств усіх галузей промисловості працює на морально застарілому 
обладнанні, а найбільш ризиковою щодо небезпеки виникнення пожеж та вибухів є вугільна 
промисловість України, зокрема вугільні шахти. 

У 2008 році в Україні зареєстровано 73 випадки пожеж та вибухів, які набули ознак 
надзвичайних ситуацій. Внаслідок цих НС загинули 211 осіб (з них 22 дітей) та 149 осіб 
постраждали (з них 8 дітей), завдано збитків на суму понад 21 млн. гривень. 

За масштабами ці НС розподілилися на: 
 державного рівня - 3; 
 регіонального рівня - 2; 
 місцевого рівня - 50; 
 об'єктового рівня - 18. 
З зазначеного вище випливає необхідність визначення безпеки промислових 

підприємств, кількісного аналізу ризику потенційно небезпечних об’єктів для прийняття 
управлінських рішень та формування стратегії сталого розвитку країни.  

Нами розроблена методика оцінки техногенної безпеки промислових підприємств, яка 
дозволяє визначати рівень небезпеки для населення та навколишнього середовища наявності 
отруйних та вибухо і пожежонебезпечних речовин та сполук на промислових об’єктах [2-3]. 
За допомогою створеної методики та розробленого на її основі програмно-обчислювального 
комплексу, був проведених розрахунок пожежо- та вибухонебезпечності холдингової 
компанії «Луганськтепловоз». Серед пожежо- чи вибухонебезпечних речовин, які 
знаходяться чи використовуються на даному підприємстві зокрема є такі: природний газ, 
який циркулює в газопроводах, загальним обсягом 572,16 кг, та бензин (73 т) і дизельне 
паливо (73 т), що містяться у сховищах. При розрахунках враховувалось місце розташування 
підприємства та його близькість до житлових масивів міста. 

За результатами розрахунку небезпеки від наявності на об’єкті природного газу була 
сформована таблиця з показниками небезпеки (табл. 1). 

Таблиця 1 – Показники небезпеки наявності природного газу на об’єкті 

Показник небезпеки Значення 
Індекс ризику виникнення аварії 0,186 
Індекс потенційної шкоди 0,128 
Індекс пожежовибухонебезпечності 0,158 
Індекс відносної небезпечності 0,121 
Індекс регіональної небезпечності 0,174 

Категорія небезпеки мало небезпечний об’єкт 
Масштаб небезпеки об’єктний 

Внаслідок розрахунку небезпеки наявності на промисловому підприємстві 
пожежовибухонебезпечних рідин – бензину та дизельного пального були отримані відповідні 
показники небезпеки, які наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 – Показники небезпеки наявності бензину на об’єкті 

Показник небезпеки Значення 
для бензину для дизпалива 

Індекс ризику виникнення аварії 0,186 0,186 
Індекс потенційної шкоди 0,128 0,128 
Індекс пожежовибухонебезпечності 0,165 0,164 
Індекс відносної небезпечності 0,123 0,122 
Індекс регіональної небезпечності 0,175 0,175 

Категорія небезпеки мало небезпечний об’єкт мало небезпечний об’єкт 
Масштаб небезпеки об’єктний об’єктний 
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Згідно з отриманими показниками небезпеки, оцінюване промислове підприємство 
може буди віднесене до мало небезпечних підприємств за категорією небезпеки, а за 
масштабом до об’єктного рівня. 
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С научной точки зрения отдельные государства и в целом планета Земля являются 
едиными системами, с такими основными составляющими, как экономическая, социальная и 
экологическая подсистемы. Согласно одному из фундаментальных законов кибернетики как 
науки об управлении процессами и системами, если одна из подсистем в системе 
функционирует без согласования с другими ее подсистемами, то такая система утрачивает 
стойкость и становится разбалансированной. При этом, стойкое функционирование 
подсистем на отдельных этапах развития системы в целом зависит от правильно 
установленных приоритетов. 

Известно, что на протяжении многих лет развитие стран осуществлялось с 
приоритетом экономической составляющей без должного учета такой важной подсистемы, 
как экология. В результате этого возникла угроза безопасности существования настоящего и 
будущих поколений человечества, что и послужило причиной принятия Концепции 
устойчивого развития планеты Земля [1] и соответствующих Концепций отдельных 
государств. 

Обеспечение безопасности государства и его устойчивого развития предполагает 
решение следующих задач:  

1. Удовлетворение потребностей общества в жизненно важных ресурсах и природных 
условиях в заданном объеме и качестве на основе развития экономики. 

2. Обеспечение воспроизводства (сохранения) природных ресурсов и воссоздание 
природных условий на основе поддержки существующих биосферных циклов, описываемых 
экологическими моделями. 

3. Предупреждение ухудшения качественных и количественных параметров 
природно-ресурсного потенциала страны с помощью интегрального мониторинга 
устойчивого развития. При этом развитие экономики осуществляется на основе анализа и 
прогноза экологических последствий воздействия техносферы на биосферу. Качественная 
перестройка биосферы при техногенном воздействии может происходить не только как 
результат крупномасштабных возмущений таких, как ядерная война или нефтяные и ядерные 
катастрофы, но и при превышении порогов устойчивости в результате малых, но постоянно 
действующих возмущений. 

Таким образом, сбалансированное решение социально-экономических проблем 
требует системного подхода к их решению с учетом взаимосвязи и взаимного влияния.  

Механизмом реализации такого подхода с информационной поддержкой анализа и 
принятия решений должен стать эколого-экономический мониторинг. Последний объединяет 
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