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В статті розглянуто основні питання щодо забезпечення економіко-еконогічної безпеки 
держави та її господарюючих суб’єктів. Проаналізовано теоретичні підходи до визначення 
понять безпека, екологічна та економічна безпека. Розглянуто види загроз які найбільшим 
чином впливають на економіко-екологічну безпеку господарюючих суб’єктів. Досліджено 
ряд специфічних функцій, що мають соціальне, економічне і відтворювальне значення щодо 
задоволення потреб суспільства в екологічній безпеці. Досліджено, що на екологічну безпеку 
впливають дві агреговані групи загроз: зовнішні і внутрішні. Розглянуто зовнішні та 
внутрішні загрози економіко-екологічній безпеці суб’єктів господарювання в Черкаській 
області. Визначено, що реалізація економічної політики крім соціально-економічної 
стабілізації повинна передбачати і забезпечення підвищення екологічної безпеки 
суспільства. Визначено основні компоненти якості об'єктів екологічної безпеки. 
 
The article deals with the main issues of ensuring the economic and eco-security of the state and its 
business entities. The purpose of the article is to study the main factors and functions of economic 
and environmental safety. 
It has been determined that ecological safety is an integral part of the national security of the entire 
society, and in the system of national security the main role is assigned to economic security along 
with its important components, namely, support of social peace in society, defense of the country, 
achievement of food independence. The paper analyzes theoretical approaches to the definition of 
concepts of safety, ecological and economic security. The views of leading scientists of the world 
and state legislative acts are considered, the differences and common features of these definitions 
are analyzed. 
The types of threats which influence the economic and ecological safety of economic entities are 
most discussed. It is determined that in the general form the dangers of natural and anthropogenic 
origin are distinguished. Natural hazards are caused by natural phenomena, statics and dynamics 
of the components of the natural environment. And man-made hazards arise in the process of 
conscious activity of people about meeting their vital needs. It was investigated that environmental 
threats are influenced by two aggregated groups of threats: external and internal. The external and 
internal threats to economic-ecological safety in the Cherkassy region are considered. 
A number of specific functions that have social, economic and reproductive value in meeting the 
needs of society in environmental safety have been investigated. Social function is conditioned by 
the presence of natural human needs as biological beings in a healthy and favorable environment. 
The reproductive function associated with the process of reproduction of all conditions of 
production and environmental conditions that ensure the sustainable development of the system 
"production-nature". An economic function expresses the connection "the state of ecological safety" 
with all spheres of economic activity in society. 
It is determined that the realization of economic policy, in addition to socio-economic stabilization, 
should also provide for increasing the ecological safety of society. The main components of the 
quality of objects of ecological safety are investigated. 
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Постановка проблеми. Екологічна безпека є складовою частиною національної безпеки всього 

суспільства. В системі національної безпеки основна роль відводиться економічній безпеці разом з її 
важливими складовими, а саме підтримка соціального миру в суспільстві, забезпечення обороноздатності 
країни, досягнення продовольчої незалежності. Всі ці аспекти забезпечення інтегральної безпеки в процесі 
соціально-економічного розвитку суспільства глибоко взаємопов'язані: при слабкій економіці не можна 
забезпечити військову безпеку; етнічні та релігійні конфлікти в суспільстві підривають основи національної 
безпеки, не може бути ніякої ефективної економіки, коли деградує навколишнє природне середовище і 
виснажуються природні ресурси. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній науці в останні роки приділено багато уваги 
питанням забезпечення екологічної безпеки як важливої складової сталого соціально-економічного розвитку 
всього суспільства. Основи економіко-екологічного сталого розвитку суспільства знаходять відображення в 
доповідях та публікаціях відомих зарубіжних та вітчизняних авторів: А. Кінга, Е. Ласло, Е. Пестеля, О. 
Білоруса, З. Герасимчук, М. Згуровського, О. Осауленко, А. Романовича, І. Синякевича, А. Урсула, Т. Туниці та 
ін. 

У той же час багато теоретичних питань, що стосуються проблем забезпечення економіко-екологічної 
безпеки, вивчені не в повному обсязі, ще не достатньо проаналізовані фактори, які посилюють економіко-
екологічну напругу, недостатньо комплексних досліджень економіко-екологічних проблем з урахуванням 
територіальних особливостей, що в свою чергу слабо сприяє виправленню екологічної ситуації в країні. 
Теоретична і практична значущість, недостатня вивченість зазначених проблем визначили цільову установку 
дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження основних факторів та функцій економіко 
екологічної безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Реалізація екологічної небезпеки впливає на соціально-
економічну ситуацію в суспільстві, та й саме суспільство може спровокувати екологічну напруженість. Відтак, 
не можливо розглядати процес формування і розвитку екологічної небезпеки поза зв'язком з іншими аспектами 
забезпечення інтегральної безпеки суспільства. 

З іншого боку, слід чітко усвідомити, що досягнення абсолютної безпеки в сучасних умовах 
господарювання неможливо. Це пов'язано з тим, що не можливо досягти досконалої нешкідливості продуктів, 
не можна досягти абсолютної надійності технічних і технологічних систем. Не можна, також, запобігти 
нанесенню шкоди зовнішньому середовищі в процесі виробництва, тому що, як справедливо зауважує В. 
Леонтьєв «забруднення навколишнього середовища є побічним продуктом будь-якої нормальної економічної 
діяльності» [1, с. 318]. 

Небезпеки бувають різні, і людина завжди захищає себе від небезпечного в міру своїх можливостей. 
Саме поняття «небезпека» потрібно характеризувати як негативну властивість або якість навколишньої 
дійсності, яка здатна заподіювати шкоду людям, природному середовищу, матеріальним і духовним багатствам. 
Суттєвим моментом є те, що при своєму виникненні небезпеки негативно впливають на всі елементи 
навколишнього середовища, тобто виборчими властивостями вони не володіють. У найзагальнішому вигляді 
виділяють небезпеки природного і антропогенного походження. Природні небезпеки обумовлені власне 
природними явищами, статикою і динамікою компонентів природного середовища. А антропогенні небезпеки 
виникають в процесі усвідомленої діяльності людей з приводу задоволення своїх життєво важливих потреб. У 
той же час людина сама створює нові джерела небезпек. Наприклад військова загроза. Парадоксальна ситуація 
склалася в наш час: смертельна для планети небезпека ядерної війни служить стримуючим фактором 
глобального збройного протистояння, служить гарантом миру. 

Небезпеки виникають завжди, бо вони об'єктивно супроводжують будь-який розвиток в суспільстві. 
Самі небезпеки або загрози можуть накопичуватися і ці «акумульовані» загрози можуть  досягати до рівня 
кризи або навіть катастрофи. Загрози, які на початку тільки підривають стабільність ситуації потім, вже в 
умовах кризи можуть повиснути над інтегральної безпекою всього суспільства. Самі кризи характеризуються 
постійністю дії небезпек протягом тривалого періоду часу і масштабністю. 

Загрози не втрачають властивості накопичення в умовах кризи і якщо проблема кризи не вирішена, то 
може наступити катастрофа. 

Катастрофа це як би «криза в квадраті», вона одночасно породжує вкрай важкі наслідки практично у 
всіх сферах суспільного життя. Катастрофа може привести до загибелі значної кількості людей, повного 
руйнування екосистеми, соціально-психологічної напруженості. 

Боротьба з наслідками катастрофи вимагає великих економічних витрат і погіршує економічну 



ситуацію в цілому, а це може привести до ерозії системи соціального захисту, яка є дуже важливою в умовах 
боротьби з наслідками катастрофи. Як приклад масштабної техногенної катастрофи можна назвати аварію 
ядерного реактора в Чорнобилі. 

З точки зору задоволення потреб суспільства екологічна безпека є однією з основних потреб 
суспільства і кожної окремої людини. Тому задоволення цієї потреби або стан екологічної безпеки набуває 
соціально-економічного значення. 

Задоволення потреб суспільства в екологічній безпеці виконує, на нашу думку, ряд специфічних 
функцій, що мають соціальне, економічне і відтворювальне значення. 

Соціальна функція обумовлена наявністю природних потреб людини як біологічної істоти в здоровому 
та сприятливому навколишньому природному середовищі. Тільки в умовах економічної безпеки, можливо 
забезпечити задовільний стан здоров'я населення, зберегти генофонд суспільства, а також досягти соціальної 
рівноваги і стабільності в суспільстві. 

Відтворювальна функція, пов'язана з процесом відтворення всіх умов виробництва і умов природного 
середовища, які забезпечують сталий розвиток системи «виробництво-природа». В умовах екологічної безпеки 
ефективно відновлюються фізичні і духовні сили людей, які були втрачені в процесі виробничо-побутової 
діяльності, природне середовище не втрачає своєї унікальної здатності до самовідновлення. 

Економічна функція виражає зв’язок «стану екологічної безпеки» з усіма сферами економічної 
діяльності в суспільстві. Економічна функція багато в чому заснована на прямому економічному інтересі 
суспільного виробництва в здоровому та якісному природному середовищі як важливій умові суспільно-
економічного розвитку. 

У міру розвитку системи «суспільство-природа» розширюється і коло цих функцій. Серйозну 
небезпеку життєво важливим інтересам створюють екологічні загрози, що порушують нормальне відтворення 
відносин системи «суспільство-природа». На нашу думку, в характеристиці екологічної безпеки можна 
виділити дві агреговані групи загроз: зовнішні і внутрішні. До зовнішніх загроз слід віднести всі фактори і 
умови загальносвітового значення і масштабу, які однаково впливаю на вагу підсистеми (держави, області, 
територіального утворення) світового господарства і загрожують з різною інтенсивністю екологічної стійкості 
цих підсистем. До зовнішніх загроз переважно слід віднести негативні в цілому для біосфери планети глобальні 
екологічні процеси, а також небезпеки некерованої і неконтрольованої загальнолюдської діяльності. Зокрема, 
по відношенню до екологічної безпеки суб’єктів господарювання Черкаської області в якості зовнішніх загроз 
можна розглядати: потепління клімату на планеті на основі парникового ефекту, обумовленого забрудненням 
атмосфери та загального ослаблення озонового шару Землі; виснаження і забруднення вод Світового океану, 
поверхневих вод і підземних вод; збільшення масштабів пустель на планеті і скорочення площі лісів; неухильне 
скорочення біорізноманіття Землі, що супроводжується і генетичними змінами: порушення глобальної і 
територіальної екологічної рівноваги, співвідношення екологічних компонентів сфер Землі; виникнення 
вторинних хімічних реакцій у всіх шарах біосфери; радіоактивне забруднення окремих ділянок території, сама 
наявність зброї масового ураження: демографічне перенаселення деяких регіонів планети на основі 
абсолютного перенаселення планети; небезпеки з космосу, пов'язані з засміченням Близького Космосу тощо. 
Якщо враховувати, що Черкаська область, як і будь-яка інша область та держава в цілому, входить в єдиний 
екологічний простір планети виникає новий погляд у розумінні сутності цих зовнішніх загроз і забезпечення 
екологічної безпеки суб’єктів господарювання Черкаської області як компонента єдиного глобального 
екологічного простору. Доцільно виділити і внутрішні екологічні загрози області з урахуванням того, що 
Черкаська область є складовою невід'ємного елемента світового та територіального екологічного простору. 
Деякі внутрішні загрози суб’єктам господарювання Черкаської області об'єктивно в мініатюрі повторюють 
зовнішні загрози, а частина загроз є наслідок впливу зовнішніх загроз на природну сферу області, в той же час 
Черкаська область в силу місцевих природно-географічних і соціально-економічних особливостей сам 
«генерує» специфічні екологічні загрози, які носять яскраво виражений територіальний характер. До основних 
внутрішніх факторів, що становлять загрозу екологічній безпеці Черкаської області, відносяться: різке 
скорочення лісових масивів внаслідок надмірної експлуатації лісових ресурсів; посилення виснаження 
родючості ґрунтів земель сільськогосподарського призначення в умовах загальної деградації земель; наявність 
локальних вогнищ забруднення і псування навколишнього природного середовища; забруднення підземних і 
наземних вод в області; неухильне скорочення біологічного різноманіття; потенційна загроза виникнення 
техногенних катастроф в зв’язку з галузевою спрямованістю області; відсталість технологічної основи галузей 
господарства, їх висока енерго- та ресурсоємність; низька екологічна свідомість населення. 

Важливо зауважити, що в дефініції внутрішніх екологічних загроз не слід обмежуватися фіксацією 
чинників і умов, що відображають погіршення стану навколишнього середовища. Слід звернути увагу і на такі 
загрози економічної безпеки, які часто мають «вагу» безпосередньо екологічних загроз. Це пов'язано не стільки 
з тим, що соціально-економічна криза звужує можливості зняття екологічних загроз, а й з тим, що 
макроекономічна політика щодо відображення безпосередньо економічних загроз може сприяти і екологічній 
стабілізації. У цьому контексті коректно і доцільно деякі загрози економічної безпеки розглядати і як 
екологічні або еколого-економічні. До таких економічних загроз в Черкаській області можна віднести фактори 
або події наприклад криміналізації економіки і корупції в галузі управління економікою; низьку правову 
дисципліну; масове приховування доходів; збільшення зовнішньої заборгованості; хронічний дефіцит бюджету; 
бідність населення; зростання безробіття; ослаблення науково-технічного потенціалу області та країни в цілому 



та інші. При певних умовах масштаб і стійкість дії цих факторів можуть призвести до поглиблення екологічної 
ситуації. Отже, потребує об'єднання у пару аналіз економічних загроз з актуальною і перспективною 
екологічною ситуацією при одночасному врахуванні позитивності, негативності або нейтральності 
екологічного впливу макроекономічних заходів щодо зняття цих економічних загроз. 

Реалізація економічної політики крім соціально-економічної стабілізації повинна передбачати і 
забезпечення підвищення екологічної безпеки суспільства. 

Разом з тим саме поняття «безпека» - поняття ємне і, одночасно багатогранне. Тому є безліч визначень, 
які зустрічаються в науковій літературі і різних нормативних документах. 

У багатьох джерелах в найзагальнішому вигляді безпека являє собою систему заходів захисту від 
небезпек [2, с. 105; 3, с. 127]. 

Так поняття «безпека» розкривається в 1 статті Закону України «Про національну безпеку України» 
(2018 р.) і вона може бути зведена до короткого формулювання: «стан захищеності від загроз»[4]. 

А на думку окремих дослідників під екологічною безпекою слід розуміти «ступінь адекватності 
екологічних умов завданням збереження здоров'я населення і забезпечення тривалого стійкого соціально-
економічного розвитку» [5, с. 65]. 

Н. Ф. Реймерс дає наступне визначення екологічної безпеки: «Екологічна безпека - сукупність дій, 
станів і процесів, які прямо або опосередковано не приводять до життєво важливих збитків (або загроз таких 
збитків), що наносяться природному середовищу, окремим людям і людству» [6, с.41]. 

Сутність поняття «екологічна безпека» розкривається і в 50 статті Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» (1991 р.) «Екологічна безпека - стан навколишнього природного 
середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення 
небезпеки для здоров'я людей» [7]. 

Узагальнивши вищевикладені визначення, а також аналізуючи інформацію з інших джерел, можна 
зробити висновок про те, що в якості об'єктів екологічної безпеки виступають такі компоненти: 

1) всі природні оболонки землі: атмосфера, літосфера, гідросфера і біосфера: 
2) екологічні інтереси господарюючих суб'єктів всієї системи суспільного виробництва; 
3) природні потреби і екологічні інтереси кожної окремої особистості. 
Але нашу думку, сюди слід включити і Близький Космос, що включає навколоземний простір і 

просторів Сонячної системи, який буде освоєно при все швидшому зростанні продуктивних сил суспільства. 
Вже зараз виникають проблеми космічного сміття на навколоземній орбіті, яке становить загрозу для життя 
екіпажів науково-космічних об'єктів. Вважаємо, що будь-який об'єкт антропогенного впливу слід розглядати як 
об'єкт екологічної безпеки, тому що природа вже не в змозі виправляти помилки людини як елемента цієї 
природи. 

Реалізація екологічної небезпеки може порушити нормальний хід суспільно-економічного відтворення, 
в силу цього це створює пряму небезпеку економічним інтересам. Виходячи з цього і з урахуванням 
екологічного імперативу, як об'єкти еколого-економічної безпеки, на нашу думку, можна розглядати і 
економічні відносини наступних рівнів: 

1. Мегаекономічний - світова економіка в цілому; 
2. Макроекономічний - економіка окремих країн; 
3. Мікроекономічний - окремі господарюючі суб'єкти. 
Не існує економічної безпеки без досягнення екологічної безпеки. Відтак, шляхом забезпечення 

екологічної безпеки створюється основа для економічної безпеки. Тому, по суті поняття «екологічна безпека» і 
«економіко-екологічна безпека» тотожні. 

Так, важливою проблемою характеристики економіко-екологічної безпеки є визначення її основних 
критеріїв. 

В даний час в наукових публікаціях, в різних нормативних і рекомендаційних документах 
зустрічаються безліч критеріїв безпеки, включаючи екологічну безпеку. В силу цього часто складно визначити 
за допомогою яких саме критеріїв можна винести однозначне рішення про безпеку конкретного об'єкта. 

Разом з тим доцільно і зручно використовувати обмежене число інтегральних критеріїв безпеки і з їх 
допомогою отримати узагальнену оцінку стану об'єкта. 

Найбільш загальним критерієм може бути «мінімум сукупного збитку, що наноситься суспільству, 
людині, природі». Однак, хоча це дуже важливий критерій, цього критерію недостатньо. Більш продумана і 
обґрунтована, на нашу думку, система критеріїв екологічної безпеки, яка запропонована дослідниками Т. 
Акімовою та В. Хаскіним [8, с.309], і включає в себе наступні інтегральні критерії. Основним критерієм 
екологічної безпеки для територіальних природних комплексів, включаючи і адміністративні утворення є 
рівень еколого-економічного, або природно-виробничого паритету, тобто ступеня відповідності загального 
техногенного навантаження на територію її екологічної техноємкості - граничної витривалості по відношенню 
до шкідливих техногенних впливів. 

Математичне судження (пропозиція) цього критерію виглядає наступним чином: «сукупне техногенне 
навантаження» ≤ « само поновлювальний потенціал природних систем території». 

Таким чином, цей критерій заснований на порівнянні природних і виробничих (техногенних) 
потенціалів території і покладений в основу екологічної регламентації господарської діяльності. 

Головними критеріями безпеки для окремих екологічних систем виступають цілісність, збереження їх 



видового (популяційного) складу, біорізноманіття та структура внутрішніх взаємозв'язків, а також 
продуктивність. Таким чином, безпеку екосистеми визначають близькістю її стану до кордонів стійкості. 

Головним критерієм екологічної безпеки людини є збереження здоров'я і нормальної життєдіяльності. 
Для вимірювання ступеня екологічної безпеки людини можуть бути використані показники типу середня 
тривалість життя, коефіцієнти захворюваності і смертності, коефіцієнт народжуваності і інші показники, що 
характеризують здоров'я населення і якість життя людей. Разом з тим, показники відхилень стану 
навколишнього середовища від нормативів також можуть бути використані при вимірюванні ступеня 
економіко-екологічної безпеки. На нашу думку, важливим показником може служити і рівень знань і освіти 
людини, ступінь моральності людей. І не тому, що людина сама вже створила небезпечне для себе середовище. 
Адже очевидно, що людина не може бути гарантом власної економіко-екологічної безпеки до тих пір, поки 
вона підсилює антропогенне навантаження на природу і продовжує порушувати стійкість зовнішнього 
природного середовища. Так головним суб'єктом екологічної безпеки є індивідуум, суспільство або держава в 
цілому. У забезпеченні еколого-економічної безпеки суспільства головна роль відводиться державі. І це 
пов'язано не тільки з «провалами ринку», але і з тим, що необхідність існування держави і обумовлена 
наявністю завдань подібного масштабу. 

Державна стратегія забезпечення економіко-екологічної безпеки повинна носити довгостроковий 
характер і така стратегія повинна виходити з того, що в еколого-економічних відносинах ефективне 
«прогнозування і запобігання», ніж «реагування і виправлення» у відображенні загроз. Однак, велика кількість 
економіко-екологічних загрозі обумовлює необхідність концентрації уваги і сил на самих невідкладних заходах 
щодо усунення цих загроз. З огляду на глибокий взаємозв'язок людини як елемента природи з усією біосферою 
в цілому, як суб'єкт економіко-екологічної безпеки доцільно розглядати і біосферу як таку. Зрозуміло, що 
життєво важливі інтереси суб'єктів екологічної безпеки виступають в якості об'єктів екологічної безпеки. 

Таким чином, екологічні потреби і інтереси людини є кінцевим призначенням процесу забезпечення 
економіко-екологічної безпеки. 

Висновки. Визначено, що екологічна безпека є складовою частиною національної безпеки всього 
суспільства, а в системі національної безпеки основна роль відводиться економічній безпеці разом з її 
важливими складовими, а саме підтримка соціального миру в суспільстві, забезпечення обороноздатності 
країни, досягнення продовольчої незалежності.  

Розглянуто види загроз які найбільшим чином впливають на економіко-екологічну безпеку 
господарюючих суб’єктів. Визначено, що в найзагальнішому вигляді виділяють небезпеки природного і 
антропогенного походження. Природні небезпеки обумовлені власне природними явищами, статикою і 
динамікою компонентів природного середовища. А антропогенні небезпеки виникають в процесі усвідомленої 
діяльності людей з приводу задоволення своїх життєво важливих потреб. Досліджено, що на екологічну 
безпеку впливають дві агреговані групи загроз: зовнішні і внутрішні. Розглянуто зовнішні та внутрішні загрози 
економіко-екологічній безпеці в Черкаській області. 

Досліджено ряд специфічних функцій, що мають соціальне, економічне і відтворювальне значення 
щодо задоволення потреб суспільства в екологічній безпеці. Соціальна функція обумовлена наявністю 
природних потреб людини як біологічної істоти в здоровому та сприятливому навколишньому природному 
середовищі. Відтворювальна функція, пов'язана з процесом відтворення всіх умов виробництва і умов 
природного середовища, які забезпечують сталий розвиток системи «виробництво-природа». Економічна 
функція виражає зв’язок «стану екологічної безпеки» з усіма сферами економічної діяльності в суспільстві.  

Визначено, що реалізація економічної політики крім соціально-економічної стабілізації повинна 
передбачати і забезпечення підвищення екологічної безпеки суспільства. Досліджено основні компоненти 
якості об'єктів екологічної безпеки. 
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