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Екологічна безпека України забезпечується державною політикою, згідно 

прийнятою програмою. Одним із важливих завдань забезпечення екологічної 

безпеки є забезпечення життєдіяльності населення у техногенно безпечному й 

екологічно чистому світі. Екологічно чистий світ можливий лише при відсутності 

загрози з боку природних об`єктів чи при умові забезпечення захищеності об`єктів 

безпеки від цих загроз. 

Основні напрями державної стратегії по охороні навколишнього 

середовища і забезпеченню сталого розвитку передбачають екологічно 

обгрунтоване розміщення виробничих сил, екологічно безпечний розвиток 

промисловості, енергетики, транспорту, комунального і сільського господарства. 

Екологічні вимоги стосуються також і джерела техногенної безпеки. Слово 

«екологічно» означає те, що дотримання цих вимог орієнтовано на недопущення 

антропогенного впливу на навколишне середовище, тобто на недопущення 

винекнення джерел техногенної безпеки: промислової, при використанні атомної 

енергії, радіації, пожежної, технологічної та інших.         

Екологічна політика України є основою для створення передумов сталого 

розвитку країни. Закон про охорону навколишнього природного середовища, 

затверджені Верховною Радою Основні напрямки державної політики України в 

галузі охорони навколишнього природного середовища, природних ресурсів і в 

гарантуванні екологічної безпеки, низка нормативно-правових документів 

регулюють природоохоронну політику держави. 

Актуальність впровадження стратегії національної екологічної політики 

обумовлена необхідністю розв'язання комплексу екологічних проблем в умовах 

соціально-економічного зростання, вимагає програмного документу довгострокової 

дії. 

Враховуючи глобальний характер екологічних проблем, становлення та  

реалізація національної екологічної стратегії неможлива без врахування 

міжнародного досвіду. Разом з тим, спроби подолання глобальних екологічних 

криз сформували підходи світової спільноти, при яких виконання будь-яких 

спеціалізованих програм активізується за участі  національних урядів. Тому 

Україна на сьогоднішній день має  унікальну можливість висвітлити своє бачення 

глобальної екологічної безпеки, стати активною учасницею формування 

міжнародних стратегій у цій сфері. Зокрема, вкрай актуальною є необхідність 

оприлюднення на міжнародному рівні своєї  позиції з питань реабілітації та 

адаптації уражених чорнобильських територій на основі біологічних, медичних, 

соціально-психологічних даних профільних відомств та міністерств з метою 

подальшої координації зусиль нашої держави та міжнародної спільноти у 

вирішенні питання екологічної перспективи цих земель. 
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