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Питання забезпечення екологічної безпеки на промислових підприємствах регіонів стає все більш актуальним з
кожним роком. Це безпосередньо пов'язано зі швидкими темпами розвитку техніки і дедалі більшим впливом її на
навколишнє середовище. У зв'язку з цим виникає потреба в зниженні негативного впливу промисловості на природу
загалом, а також в обговоренні даної проблеми на державному рівні. У статті встановлено, що протягом останніх
10 років на міжнародному рівні великим успіхом користуються розробки і впровадження нових стандартів роботи
різних організацій в сфері захисту навколишнього середовища та екологічного управління, які формують поняття
екологічного менеджменту. Доведено, що з метою забезпечення та подальшого збереження досягнутого рівня еколоN
гічної безпеки необхідні: чітка оцінка масштабів негативного впливу, а також якісна і кількісна оцінка економічного
збитку від забруднення навколишнього середовища. Для цього необхідно провести аналіз показників екологічної
безпеки підприємства регіонів.

The issue of environmental safety at industrial enterprises in the regions is becoming increasingly important every
year. This is directly related to the rapid development of technology and its growing impact on the environment. Therefore,
there is a need to reduce the negative impact of industry on nature in general, as well as to discuss this issue at the state
level. The article states that over the past 10 years at the international level have been very successful in developing and
implementing new standards of work of various organizations in the field of environmental protection and environmental
management, which form the concept of environmental management. It is proved that in order to ensure and further
maintain the achieved level of environmental safety, it is necessary to: clearly assess the extent of the negative impact, as
well as qualitative and quantitative assessment of economic damage from environmental pollution. For this purpose it is
necessary to carry out the analysis of indicators of ecological safety of the enterprise of regions.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА АКТУАЛЬНІСТЬ

Розвиток економіки залучає в господарсь-
кий оборот все більшу кількість природних ре-
сурсів і веде до виснаження природних комп-
лексів. Мінімізація техногенного навантажен-
ня на навколишнє природне середовище має
особливе значення для промислових під-
приємств в умовах нарощування обсягів видо-
бутку корисних копалин і збільшення виробни-
чих потужностей. Оскільки промислове вироб-
ництво неминуче пов'язане з високими ризика-
ми негативного впливу на екосистему, аж до
катастрофічного, отже, вимагає ефективного
управління екологічною безпекою.

В умовах розвитку сучасних ринкових
відносин підприємства і організації схильні до
консолідованих зовнішніх і внутрішніх впливів
конструктивних і деструктивних чинників, які
істотно впливають на результати їхньої еконо-
мічної діяльності, а отже, на їхню економічну
безпеку. Головними завданнями, які розробля-
ються в даний час бізнес-стратегіями, є забез-
печення безпечного і сталого розвитку не
тільки об'єктів ринкових відносин, а й захист
навколишнього середовища від згубного впли-
ву застосовуваних технологій і продукції, що
виробляється [4, с. 22].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати особливості

управління екологічною складовою системи
економічної безпеки регіону.

It is noted that the development of the economy attracts more and more natural resources into economic turnover
and leads to the depletion of natural complexes. Minimization of manNcaused load on the environment is of particular
importance for industrial enterprises in terms of increasing the volume of mining and increasing production capacity.
Because industrial production is inevitably associated with high risks of adverse effects on the ecosystem, even
catastrophic, it requires effective environmental safety management. It is concluded that in the conditions of development
of modern market relations enterprises and organizations are subject to consolidated external and internal influences of
constructive and destructive factors that significantly affect the results of their economic activity and, consequently,
their economic security. The main tasks currently being developed by business strategies are to ensure the safe and
sustainable development not only of the objects of market relations, but also to protect the environment from the harmful
effects of applied technologies and products.

Ключові слова: екологічна безпека, економічна безпека, управління, регіональний рівень,
державний рівень.

Key words: ecological security, economic security, management, regional level, state level.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
З 2016 року центр екологічної політики і

права при Єльському університеті (Yale Center
for Environmental Law and Policy) опублікував
результати глобального дослідження країн
світу за рівнем екологічної ефективності, згід-
но з якими Україна не входить в число 30 най-
більш успішних країн [1, с. 12].

На думку О. Гетьмана, проблема сталого
природокористування як складової економіч-
ної безпеки регіону і країни, яка характери-
зується багатофакторністю і міждисциплінар-
ністю, вирішується на основі двох основних
підходів: раціонального споживання природ-
них ресурсів, необхідних для існування су-
спільства. Це завдання технологічне, його
рішення передбачає розробку інноваційних
технологій глибокого освоєння, переробку та
утилізацію мінеральних, енергетичних, водних,
сільськогосподарських та інших ресурсів. Ра-
ціонального (коеволюційного) використання
природних умов у господарській діяльності,
орієнтованого на розвиток гармонії між госпо-
дарською діяльністю людини і вимогою збере-
ження навколишнього середовища [2, с. 125].

Р. Дацків стверджує, що вирішення задач
забезпечення екологічної безпеки як підсисте-
ми економічної безпеки — частина комплекс-
ної проблеми забезпечення сталого розвитку
підприємств. Під стійким розвитком підприєм-
ства розуміємо режим його функціонування як
соціо-екологоекономічної системи, що харак-
теризується гармонійними позитивними зміна-



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 13—14, 2021

13

ми з урахуванням інтересів нинішнього і май-
бутніх поколінь. У компаній, які проводять
відповідальну екологічну політику, з'являться
нові перспективні можливості зростання і
стимули зберігати обраний вектор розвитку [3,
с. 48].

Профільні дослідження підтверджують той
факт, що на підприємстві повинна скорочува-
тися частка природоексплуатуючих проєктів,
у результаті здійснення яких відбувається тех-
ногенне забруднення навколишнього середови-
ща, і, відповідно, збільшується частка приро-
дозахисних проєктів, що здійснюються з ура-
хуванням збереження і збільшення природно-
ресурсного потенціалу. При цьому оптимізація
і інноваційна спрямованість природоохорон-
них заходів підвищують ефективність підприє-
мницької діяльності [4, с. 47].

Загрози для бізнесу, що містять у собі еко-
логічну складову, умовно можна розділити на
три основні групи: 1) екологічна обстановка на
території (екологія зовнішнього навколишнь-
ого середовища); 2) екологічність виробленої
продукції; 3) екологічність процесу виробниц-
тва [5].

Відзначимо, що систему екологічної безпе-
ки необхідно впроваджувати поетапно і плано-
мірно. Початковий етап при розробці заходів
екологічної безпеки для підприємства — це
екологічний аудит. Він полягає в обстеженні як
підприємства, так і навколишнього середови-
ща, на яке здійснюється вплив, оцінці небезпе-
ки виявлених чинників і порівнянні їх з діючи-
ми екологічними нормативами.

На підставі проведеного аналізу вітчизня-
них і зарубіжних джерел можна виділити два
найбільш важливих показники: коефіцієнт еко-
логічності виробництва і коефіцієнт екологіч-
ності продукції. Для розрахунку коефіцієнта
екологічності продукції необхідно знати обсяг
природоохоронних витрат, до яких відносять-
ся різні витрати на охорону від забруднення на-
вколишнього середовища. Коефіцієнт еколо-
гічності продукції пропонується розглядати як
відношення обсягу сертифікованої продукції
до загального обсягу. Також варто відзначи-
ти, що безперервний характер моніторингу по-
казників екологічної безпеки дозволить своє-
часно вносити необхідні зміни в політику управ-
ління виробництвом і збереження екологічної
безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кінцева мета проведення екологічного

аудиту — це оцінка того, як господарюючий
суб'єкт дотримується норми з охорони навко-

лишнього середовища, а також вимоги про-
фільних міжнародних стандартів. Вона повин-
на бути об'єктивною, комплексною та підтвер-
дженою документально. Виходячи з резуль-
татів експертизи, даються рекомендації щодо
зміни факторів господарської діяльності, що
негативно впливає на навколишнє середовище,
підтримання і розвитку позитивних екотен-
денцій. Екологічний аудит може бути призна-
чений як сторонньою організацією, так і замов-
лений самим господарюючим суб'єктом.

Проводячи аудит, підприємство в своїх
інтересах, як правило, вирішує такі основні зав-
дання:

— розвиток виробництва, підлаштування
своєї діяльності під міжнародні екостандарти,
що підвищує конкурентоспроможність під-
приємства на світовому і внутрішньому ринках;

— зниження ймовірності накладення
штрафних санкцій, які можуть бути призначені
при порушенні природоохоронного законодав-
ства та нанесенні шкоди навколишньому сере-
довищу. Подібні санкції можуть бути застосо-
вані і за недотримання регулярності та розмі-
ру платежів за використання природних ре-
сурсів, а також рамок податкового законодав-
ства в цій сфері;

— підвищення інвестиційної привабливості
підприємства;

— підвищення екологічної безпеки про-
дукції на основі результатів екологічних до-
сліджень, розширення ринків збуту завдяки
пропозиції такої продукції на противагу кон-
курентам;

— підвищення соціального статусу органі-
зації в суспільстві як захисника навколишньо-
го середовища;

— залучення пріоритетних інвестицій, отри-
мання державної підтримки для підприємства,
яке виробляє екологічно безпечну продукцію,
що використовує екотехнології;

— пошук можливостей поліпшення еколо-
гічної обстановки в місці розташування орга-
нізації, підвищення екологічності виробничих
процесів і продукції, що виробляється, а також
інші.

Практика і світовий досвід показують, що
забезпечення заданого рівня економічної без-
пеки підприємства та його сталий розвиток
тісно пов'язані з економічною безпекою регіо-
ну. При цьому побудова системи економічної
безпеки підприємств в регіонах не представ-
ляється можливим без дотримання балансу
соціальних, економічних і екологічних інтересів
населення, органів влади та бізнес-структур [3,
с. 23].
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Розглянемо які завдання заходів протидії
негативним проявам і загрозам підприємству в
області екології можна виділити:

— планування та реалізація бізнес-процесів
з урахуванням вимог екологічної безпеки;

— планування та виробництво готової про-
дукції з урахуванням вимог екологічної безпе-
ки;

— проведення на виробництві постійного
моніторингу рівня його екологічної безпеки,
оцінка загроз та реалізації заходів екологічно-
го захисту;

— експертна оцінка програм виробництва з
точки зору екологічної безпеки до їх реалізації
на підприємстві;

— підвищення екологічної грамотності пер-
соналу;

— видання локальних нормативних актів,
які регламентують питання екології на під-
приємстві;

— призначення відповідальних посадових
осіб за регулювання питань екології;

— проведення розслідувань фактів пору-
шення правил і норм виробництва, що призве-
ли до порушень норм екологічної безпеки;

— використання екологічно чистої сирови-
ни для виробництва [4, с. 65].

Нині на системи менеджменту економічної
безпеки підприємств покладається ряд таких
основних завдань: підвищення рівня екологіч-
ної безпеки об'єктів в цілому; скорочення вит-
рат у вигляді виплат штрафних санкцій за по-
рушення встановлених екологічних норм, що
сприяє зниженню витрат і підвищенню прибут-
ку; розширення кола споживачів екологічно
чистих товарів (послуг), відповідно, і виручки;
поліпшення ділової репутації виробника (по-
стачальника); зниження екологічних ризиків,
що сприяє підвищенню рівня економічної без-
пеки; підвищення фінансово-економічної
стійкості об'єктів регіональної економіки [3,
с. 88].

Справжні реалії українського бізнесу вва-
жають об'єктивною реальністю необхідність
регулярно проводити моніторинг і оцінку еко-
логічного стану регіональних об'єктів еконо-
міки і навколишнього середовища в місцях їх
розташування, здійснювати коригування по-
точної діяльності з метою забезпечення еконо-
мічної безпеки шляхом впливу на екологічну
складову профільної діяльності [4, с. 45].

Розглянемо особливості управління еколо-
гічною безпекою на національному та регіо-
нальному рівнях. Управління екологічним ри-
зиком на національному та регіональному
рівнях включає систему нормативно-правових,

адміністративних і економічних механізмів, що
сприяють досягненню максимально можливо-
го скорочення техногенного впливу на навко-
лишнє середовище і здоров'я населення. дані
механізми тісно пов'язані між собою. Особли-
вістю управління екологічною безпекою в Ук-
раїні є недостатній рівень фінансування цього
виду діяльності. У структурі доходів держав-
ного бюджету на частку екологічних та ресур-
сних платежів і податків припадає близько 2%,
а природоохоронні витрати в структурі вит-
рат складають близько 0,02%. Останній показ-
ник більш ніж на два порядки нижче, ніж в
економічно розвинених країнах. Таким чином,
інвестиції в розмірі 1% від світового ВВП про-
тягом наступних двох років приведуть до ство-
рення критичної маси "зеленої" інфраструк-
тури, достатньої для закладення цілісного
фундаменту "зеленої" економіки в світовому
масштабі.

Управління екологічною безпекою має
здійснюватися одночасно в трьох напрямах:
запобігання причин появи ризиків, мініміза-
ція можливостей прояви ситуації ризику,
максимальне ослаблення наслідків ризико-
вих подій. Заходи щодо забезпечення еколо-
гічної безпеки за часом і характером впливу
на негативні наслідки ризиків ділять на два
види: по-перше, превентивні, що діють на
рівень ризику (трансформація ризиків); по-
друге, компенсаційні, здійснювані після на-
стання негативних наслідків (фінансування
ризиків).

Основним інструментом управління еколо-
гічними ризиками в нашій країні слід вважати
обов'язкові екологічні і природно-ресурсні
платежі та податки. Інститут платності при-
родокористування відноситься до компенса-
ційних заходів управління екологічною безпе-
кою при нормальних режимах експлуатації
промислового устаткування. Він забезпечує
процес ліквідації наслідків реалізації еколо-
гічних ризиків мінімальними джерелами фі-
нансування.

У разі добровільного екологічного страху-
вання організації укладають договір зі страхо-
виком, в якому встановлюються страхова оцін-
ка договірних зобов'язань (для добровільного
страхування це розмір річного обороту під-
приємства), розмір страхових премій, порядок
і умови їх виплати. Договір укладається на один
рік і може бути продовжений за бажанням
підприємства. Страхова премія розраховуєть-
ся, як правило, у відсотках від оцінки договору
(річної виручки підприємства). При цьому
розмір тарифної ставки залежить також від
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галузі виробництва, в якій працює підприєм-
ство. Найвищим він може бути в енергетично-
му комплексі, нафтохімічній та хімічній про-
мисловості, целюлозно-паперовій промисло-
вості та металургії.

Страхування екологічних ризиків фізичних
і юридичних осіб передбачає відшкодування
шкоди у разі настання передбаченого догово-
ром страхового випадку (стихійного лиха, тех-
ногенної аварії або катастрофи). Страхове від-
шкодування включає в себе компенсацію еко-
логічного збитку, в тому числі витрат по
ліквідації негативних наслідків ризикової події,
порятунку життя, компенсацію шкоди здоро-
в'ю людей і псування майна і т. д. Виплата від-
шкодувань здійснюється за рахунок фондів
грошових коштів, що створюються шляхом
сплати страхових внесків.

Страхування екологічних ризиків, як було
сказано вище, здійснюється у вигляді страху-
вання відповідальності підприємство із підви-
щеною небезпекою. Оцінка ризику проводить-
ся з урахуванням наступних факторів:

— місце розташування підприємства (в ме-
жах міста, в сільській місцевості, в санаторно-
курортній зоні, в гірській місцевості, в сейсмо-
небезпечній зоні);

— тип технологічного процесу (замкнутий
цикл, безвідходне виробництво, відхідне вироб-
ництво);

— вік обладнання (до 3 років, до 5 років, до
10 років, понад 10 років);

— середній знос обладнання;
— ступінь схильності навколишнього сере-

довища до впливів наслідків аварії та ін.
Частково проблеми страхування екологіч-

них ризиків пов'язані з відсутністю належної
системи оцінки цих ризиків. Структурна і фун-
кціональна складність соціально, еколого-еко-
номічних систем обумовлює високий ступінь
невизначеності результатів прогнозу змін в
їхньому фінансовому стані. Недостатня дос-
товірність прогнозу занижує розміри страхо-
вого фонду і може стати причиною появи не-
бажаних подій, масштаб і інтенсивність яких
значно перевищать очікувані показники. Такі
явища відносяться до надзвичайних ситуацій
техногенного характеру [6, с. 45].

Водночас, крім компенсаційної функції,
екологічне страхування може ініціювати про-
цес розширеного відтворення фінансових ре-
сурсів для природоохоронних заходів: інвес-
тиції в розвиток безвідходних та природоохо-
ронних технологій з фонду превентивних за-
ходів страховика дозволять сформувати дже-
рела додаткового фінансування.

ВИСНОВКИ
Таким чином, з урахуванням вищевикладе-

ного, можна зробити наступні основні виснов-
ки. Екологічна безпека є невід'ємною частиною
системи економічної безпеки організації, яка
істотно впливає на результати економічної
діяльності. Коригування економічної політики
організації повинне здійснюватися в міру необ-
хідності на основі зважених показників. Зна-
чення показників, які забезпечують сталий роз-
виток підприємств, не є статичними. У разі
зміни внутрішнього і зовнішнього середовища
досліджуваного об'єкта нормативи, що регулю-
ють його діяльність, необхідно піддавати ко-
ректуванню. Нині в нашій країні діє в дуже об-
межених масштабах добровільне страхування
екологічної відповідальності та відсутнє обо-
в'язкове державне екологічне страхування.
Впровадження обов'язкового екологічного
страхування на території нашої країни є особ-
ливо актуальним у зв'язку з високою ймовірні-
стю аварійного забруднення навколишнього
природного середовища, низьким рівнем інве-
стицій в природоохоронну сферу та поточних
витрат на попередження і ліквідацію наслідків
надзвичайних ситуацій. Введення екологічно-
го страхування дозволить відшкодувати знач-
ну частину збитків, що заподіюються третім
особам екологічними аваріями, залучаючи
фінансові кошти страхових компаній і тим са-
мим знижуючи навантаження на місцеві і дер-
жавний бюджети.

Таким чином, для ефективного управління
екологічними ризиками необхідно ретельно
опрацювати механізми та інструментарій еко-
логічного страхування на території України.
Так, відсутність належного фінансового конт-
ролю за витрачанням коштів страхових фондів
може привести до розмитості, і навіть втрати
компенсаційної функції екологічного страху-
вання, як це сталося, наприклад, з механізмом
справляння емісійних платежів, коли плата ста-
ла спрямовуватися не на природоохоронні по-
треби, а на фінансування суспільних завдань.

На основі вищесказаного пропонуюємо такі
першочергові заходи з розвитку екологічного
страхування в нашій країні:

— розробка та затвердження нормативно-
методичних документів щодо оцінки розміру
шкоди навколишньому середовищу, заподіяної
суб'єктом господарської діяльності в резуль-
таті аварій. При цьому для ефективного стиму-
лювання підприємств до впровадження еколо-
гічно чистих технологій і підвищення релеван-
тності екологічної складової економічних
ефектів господарської діяльності необхідно
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розробити єдину методику оцінки і можливо-
го збитку, симетричну методиці розрахунку
емісійних платежів;

— розробка та затвердження нормативно-
методичних документів для процедури оцінки
екологічних ризиків (ймовірності виникнення
аварійних ситуацій) господарської діяльності;

— розробка та впровадження інструментів
економічного стимулювання підприємств, що
здійснюють добровільне страхування і активно
використовують інші інструменти управління
екологічними ризиками, а також страхових ком-
паній, що інвестують частину свого прибутку в
природоохоронні заходи на території України;

— прискорення розробки і затвердження
законодавчих і нормативних документів для
введення на території України обов'язкового
екологічного страхування;

— приведення законодавчих актів України
у сфері екологічного страхування у відповід-
ність з нормами міжнародного права;

— активізація участі України в міжнарод-
ному співробітництві зі створення фінансових
механізмів попередження і відшкодування зав-
даних екологічних збитків у результаті настан-
ня ситуацій екологічного ризику.
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