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Анотація 
У статті здійснено аналіз поглядів науковців щодо трактування поняття економічної 
безпеки підприємства. Визначено, що в більшості досліджень економічну безпеку 
підприємства розглядають як стан захищеності від негативного впливу чинників 
внутрішнього та зовнішнього середовища, як стан ефективного використання ресурсів 
або як здатність підприємства реалізувати власні економічні інтереси. 
Досліджено функціональні складові економічної безпеки підприємства та визначено 
шляхи її забезпечення за кожною складовою. В даній роботі зосереджено увагу на 
екологічній складовій економічної безпеки підприємства та подано бачення основних 
напрямків її забезпечення. Сформульовано заходи на рівні підприємства та на рівні 
держави, які необхідно реалізувати для забезпечення екологічної складової економічної 
безпеки в умовах інноваційного розвитку національної економіки. 

Ключові слова: економічна безпека, екологічна складова, інноваційний розвиток, 
діяльність підприємства, національна економіка. 
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Abstract 
The article analyzes the views of scientists on the interpretation of the concept of economic 
security of the enterprise. It is determined that in most studies the economic security of the 
enterprise is considered as a state of protection from the negative effects of internal and external 
factors, as a state of efficient use of enterprise resources, competitive advantages or as the ability 
to realize its economic interests. The functional components of the economic security of the 
enterprise are investigated and the ways of ensuring the economic security of the enterprise for 
each component are determined. It was found that scientists today identify seven main functional 
components, namely: technical and technological, information, financial, legal, environmental, 
personnel and force components. In this work the research of an ecological component of 
economic security of the enterprise is carried out, its essence is opened and the vision of the basic 
directions of its maintenance is given. It is determined that there are two areas of its provision - 
the safety of the enterprise and the safety of society from the negative impact of the results of the 
enterprise. Measures have been formulated at the enterprise and state level that need to be 
implemented to ensure the environmental component of economic security in terms of innovative 
development of the national economy. It was found out that it is necessary to observe the current 
ecological norms by economic entities, to introduce innovative production technologies, to form 
ecological culture, at the state level - to provide support and stimulation of enterprises to 
introduce innovations. It is determined that the implementation of directions to ensure the 
environmental component of economic security of the enterprise will have a positive effect. 
Namely, reducing the company's costs through the use of energy and resource-saving technologies, 
increasing competitiveness and entering the new international markets through the production 
of high quality and environmentally friendly products, as well as reproducing the country's 
resource potential and reducing environmental impact. 

Keywords: economic security, ecological component, innovative development, enterprise activity, 
national economy.  

JEL classification: O31; O32 

Вступ 

Економічна безпека розглядається як ключовии  фактор ефективності 
функціонування кожного суб'єкта господарювання. Особливо актуальним дане питання 
постає з огляду на сучасні трансформаціи ні перетворення, які відбуваються в економіці 
практично кожної  держави. В умовах інноваціи ного розвитку національної  економіки, 
впровадження активної  державної  інноваціи ної  політики вітчизняні підприємства 
зіштовхуються сьогодні з новими викликами для ї х економічної  безпеки та необхідністю 
пошуку нових підходів до ї ї  забезпечення. 

Здіи снюючи аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників в сфері 
економічної  безпеки, зокрема, економічної  безпеки суб'єктів господарювання, можна 
натрапити на численність думок щодо розуміння як самої  сутності економічної  безпеки, 
так і шляхів та підходів щодо ї ї  забезпечення. Варто зазначити вітчизняних вчених, праці 
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яких зробили значнии  внесок в дослідження економічної  безпеки підприємства. Серед 
них: Васильців Т. [1], Гавловська Н. [2], Дегтярьова І. [3], Ілляшенко О. [4], Рудніченко Є. [5], 
Шемаєва Л. [6] та ін. 

Певна розбіжність у поглядах науковців та відсутність єдиного універсального 
підходу не є само собою перешкодою до подальших досліджень економічної  безпеки, а, 
навпаки, своєрідним стимулом для пошуку ї ї  істинного розуміння та до вдосконалення 
понятіи но-категоріального апарату економічної  безпеки. В даному випадку такии  
процес наукового дослідження носить безперервнии  характер в силу еволюції  
економічних відносин, розвитку інформаціи ного суспільства та формування нових 
напрямків діяльності підприємств на міжнародному ринку. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є аналіз напрямків забезпечення екологічної  складової  економічної  
безпеки підприємства в умовах інноваціи ного розвитку національної  економіки. 

Виклад основного матеріалу 

На сьогоднішніи  день науковці здебільшого розглядають економічну безпеку 
підприємства як стан захищеності від дії  зовнішніх та внутрішніх чинників, що носять 
дестабілізуючии  характер. До прикладу Лисенко Н. та Білошкурська Н. надають наступне 
визначення: «економічна безпека підприємства – це стан захищеності підприємства від 
негативного впливу чинників зовнішнього і внутрішнього походження, що досягається 
шляхом ефективного використання виробничих ресурсів, адаптації  до змін, розробки та 
реалізації  стратегічних напрямів розвитку для забезпечення стіи кого функціонування та 
гармонізації  власних інтересів з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища» [7, с. 19]. 

«Економічна безпека підприємства – це стан захищеності підприємства від загроз 
середовища діяльності, спроможність оперативного реагування на зміни у зовнішньому 
оточенні, що можуть негативно вплинути на його діяльність та вміння пристосовуватися 
до подій на які неможливо вплинути, при цьому забезпечуючи стабільність розвитку 
підприємства», зазначає Фалович А. [8]. 

Представники інших наукових шкіл позиціонують економічну безпеку 
підприємства як стан ефективного використання ресурсів підприємства. «Економічна 
безпека підприємства – це стан наи більш ефективного використання всіх видів ресурсів  
з метою запобігання (неи тралізації , ліквідації ) загроз і забезпечення стабільного 
функціонування підприємства в умовах ринкової  економіки» - зазначено автором у 
джерелі [9, с. 100]. 

В багатьох наукових джерелах можна знаи ти трактування економічної  безпеки 
підприємства як наявність конкурентних переваг підприємства. Так, в праці [10], 
розкриваючи сутність даної  категорії , автор визначає ї ї  як «стан економічної  системи, що 
характеризується наявністю конкурентних переваг, які досягаються ефективним 
використанням існуючих власних та залучених ресурсів, своєчасним впровадженням 
комплексу заходів з метою підтримання нормальних умов працездатності системи для 
максимального досягнення поставлених цілеи  у коротко- та довгостроковому періодах в 
умовах постіи ної  зміни навколишнього середовища».  

З наукової позиції Шемаєвої Л. [6, с. 170], зміст категорії «економічна безпека 
підприємства» набуває наступного наповнення: «це характеристика суб’єкта 
господарювання, що відображає його здатність реалізувати власні життєво важливі 
економічні інтереси (виживання, функціонування та розвиток) за певних зовнішніх умов 
завдяки захисту від існуючих та потенційних загроз та використанню можливостей, що 
надає зовнішнє середовище».  

Пояснити причину таких розбіжностеи  у поглядах дослідників можна наявністю 
не лише низки наукових підходів до розуміння сутності економічної  безпеки 
підприємства, а и  акцентуванням уваги науковців на якомусь конкретному напрямку ї ї  
забезпечення та на певних функціональних складових.  
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Можна сьогодні стверджувати, що так само і не діи шли науковці єдності щодо 
виділення функціональних складових економічної  безпеки суб'єктів господарювання.  Так, 
Дегтярьова І. [3] виділяє такі складові, як ринкову інтерфеи сну та інформаціи ну. В деяких 
джерелах можна зустріти ще міжнародну, ресурсну та  інтелектуальну складові [11, с. 204]. 

Однак, більшість науковців сходяться в позиції  щодо виділення семи основних 
функціональних складових економічної  безпеки підприємства, а саме: техніко-
технологічної , інформаціи ної , фінансової , правової , екологічної , кадрової  та силової  
складових (рис. 1). На рис. 1 зазначені також напрями забезпечення економічної  безпеки 
підприємства за кожною із функціональних складових. 

 

 
Рис. 1. Функціональні складові економічної безпеки підприємства 

*- сформовано автором на основі [12; 13]. 

В наукових літературних джерелах сьогодні можна знаи ти чималу кількість 
праць, присвячених дослідженню зазначених функціональних складових. Тому не 
виникає проблем із розумінням основних шляхів забезпечення економічної  безпеки 
підприємства за кожною функціональною складовою. Однак, нашу увагу ми хочемо 
зосередити на дослідженні саме екологічної  складової  економічної  безпеки вітчизняних 
підприємств. При чому, вважаємо за необхідне розкрити дану тему в світлі 
інноваціи ного розвитку національної  економіки. 

В наукових джерелах [13] простежується думка, що екологічна складова 
економічної  безпеки підприємства передбачає, головним чином, дотримання чинних 
екологічних норм та мінімізацію витрат від забруднення довкілля.  Виділяють також 
таке поняття, як еколого-економічна безпека підприємства, яку здебільшого трактують 
як «стабільнии  збалансовании  розвиток підприємства в умовах ефективного та 
результативного управління, спрямовании  на мінімізацію негативних економічних, 
екологічних та соціальних наслідків и ого функціонування як елемента еколого-
економічної  системи, що характеризується стіи ким зниженням збитку довкіллю» [4]. 

Ми вважаємо, що  забезпечення екологічної  складової  економічної  безпеки 
підприємства повинно здіи снюватися у двох напрямках. Першии  напрямок передбачає 
забезпечення безпеки діяльності самого підприємства, а другии  – забезпечення безпеки 
суспільства від шкідливого впливу результатів господарської  діяльності самого 
підприємства. Безпека діяльності підприємства, з точки зору екологічної  складової , 
передбачає захист як виробничих ресурсів, рухомого та нерухомого маи на підприємства, 
так і и ого трудових ресурсів від негативного впливу факторів навколишнього 
середовища. В даному випадку мається на увазі, що різноманітні природні та техногенні 
катастрофи можуть мати руи нівнии  вплив на діяльність підприємства та завдати 
значних фінансових збитків. Крім того, значні витрати підприємство може нести від 
надмірного забруднення навколишнього середовища, яке так само, як і техногенні 
катастрофи виникають, як правило, через зношеність виробничих засобів, застарілість 
технологіи , тощо. Тому важливо забезпечити реалізацію усіх можливих заходів, в тому 
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числі вчасне оновлення виробничих потужностеи , для того, щоб уникнути можливих 
негативних проявів впливу навколишнього середовища на діяльність підприємства. 

Забезпечення безпеки суспільства, життя та здоров’я людеи , природного та 
біологічного розмаї ття від шкідливого впливу результатів діяльності підприємства в 
екологічніи  сфері передбачає, перш за все, дотримання екологічного законодавства та, 
зокрема норм мінімально допустимого вмісту шкідливих речовин, що потрапляють у 
навколишнє середовище в результаті діяльності підприємства. 

Таким чином, зазначені напрямки забезпечення екологічної  складової  економіч-
ної  безпеки підприємства в умовах інноваціи ного розвитку національної  економіки 
повинні включати:  

- дотримання суб'єктами господарювання чинних екологічних норм 
вітчизняного законодавства; 

- формування на підприємстві екологічної культури; 
- впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій виробництва; 
- забезпечення утилізації, повторної переробки чи продажу побічних продуктів 

виробництва та відходів підприємства; 
- впровадження природоохоронної діяльності підприємства; 
- забезпечення безпеки виготовленої продукції, тощо. 
Крім заходів щодо забезпечення екологічної  складової  економічної  безпеки 

підприємства, що втілюються безпосередньо на рівні суб'єкта господарювання, 
необхідні також ефективні заходи на рівні держави. На нашу думку, такі заходи повинні 
включати: формування дієвих інструментів державної  підтримки та стимулювання 
суб'єктів підприємництва до інноваціи ної  діяльності; впровадження політики 
ресурсозберігання та ресурсовідновлення; забезпечення та підтримка регіональною та 
місцевою владою необхідних умов для інноваціи ного розвиту та діяльності 
підприємств; впровадження ефективних механізмів природокористування, тощо. 

На нашу думку, реалізація зазначених заходів сприятиме як забезпеченню 
екологічної  складової  економічної  безпеки підприємства, так і покращенню тенденції  
інноваціи ного розвитку національної  економіки загалом. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, реалізація напрямків щодо забезпечення екологічної складової 
економічної безпеки підприємства матиме позитивний ефект, який, на нашу думку, 
полягатиме, перш за все, в знижені витрат підприємства за рахунок використання 
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, в підвищенні конкурентоспроможності та 
виході підприємства на нові міжнародні ринки за рахунок виробництва високоякісної та 
екологічно-чистої продукції, відтворенні ресурсного потенціалу країни та зниженні 
шкідливого впливу на навколишнє середовище. А, оскільки тенденція до екологічно-
орієнтованого та інноваційного виробництва набирає сьогодні обертів в розвинених 
країнах світу, вважаємо, що дана тема є досить актуальною для реалізації подальших 
наукових досліджень. 
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