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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A FACTOR  
OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC SAFETY

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто базові положення концепції сталого 

розвитку підприємства в межах реалізації стратегії розвитку. 
Розкрито теоретичні засади щодо управління розвитком під-
приємства. Виділено концептуальні підходи до визначення по-
няття «стійкість розвитку». Сформовано алгоритм експертної 
оцінки розвитку підприємства. Вдосконалено комплексну діа-
гностику економічного стану та перспектив розвитку підприєм-
ства з метою підвищення його ринкової стійкості. Розроблено 
багаторівневу систему підходів до визначення дефініції «стій-
кість». Розкрито логіку формування показників розвитку на 
регіональному рівні. Обґрунтовано доцільність стратегічного 
управління розвитком підприємства. Доведена практична при-
датність механізму управління для забезпечення стійкого роз-
витку підприємств. 

Ключові слова: екологічна безпека, економічна безпека, 
економіко-екологічна безпека, розвиток, управління, стійкий 
розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные положения концепции 

устойчивого развития предприятия в рамках реализации стра-
тегии развития. Раскрыты теоретические основы по управ-
лению развитием предприятия. Выделены концептуальные 
подходы к определению понятия «устойчивость развития». 
Сформирован алгоритм экспертной оценки развития пред-
приятия. Усовершенствована комплексная диагностика эко-
номического состояния и перспектив развития предприятия с 
целью повышения его рыночной устойчивости. Разработана 
многоуровневая система подходов к определению дефиниции 
«устойчивость». Раскрыта логика формирования показателей 
развития на региональном уровне. Обоснована целесообраз-
ность стратегического управления развитием предприятия. 
Доказана практическая пригодность механизма управления 
для обеспечения устойчивого развития предприятий.

Ключевые слова: экологическая безопасность, экономи-
ческая безопасность, экономико-экологическая безопасность, 
развитие, управление, устойчивое развитие.

ANNOTATION
In the conditions of dynamic changes of the economic envi-

ronment the need for monitoring of the level of economic stabili-
ty of the enterprises is actualized. The article considers the basic 
provisions of the concept of sustainable development of the en-
terprise in the implementation of the development strategy. The-
oretical principles of enterprise development management are 
revealed. Conceptual approaches to the definition of «sustainable 
development» are highlighted. An algorithm for expert assessment 
of enterprise development has been formed. The complex diag-
nostics of an economic condition and prospects of development 
of the enterprise for the purpose of increase of its market stability 

is improved. A multilevel system of approaches to defining «sus-
tainability» has been developed. The logic of formation of develop-
ment indicators at the regional level is revealed. The list of compo-
nents of economic, ecological and social sustainability which can 
be used at any enterprise irrespective of branch affiliation and a 
form of ownership is offered. The essential aspects of the issues 
and management of sustainability are analyzed and generalized, 
the factors that determine it are established and the views on its 
content are generalized. The expediency of strategic management 
of enterprise development is substantiated. The practical suitability 
of the management mechanism for ensuring sustainable develop-
ment of enterprises is proved. The study of economic processes 
at the enterprise level as the main link of the national economy is 
of key importance: they provided an opportunity to develop guide-
lines for targeted strategies to achieve and ensure economic sta-
bility. It is at this level of governance that it is necessary to deeply 
define all the opportunities that each entrepreneur has to achieve 
and maintain sustainable and efficient economic development. 
The world and domestic tendencies of economic development of 
the enterprises with observance of ecological balance are defined. 
The results of the study can be used in the formation of strategic 
decisions aimed at ensuring the economic stability of enterprises. 
A promising area of further research is the development of tools 
to stabilize the functioning of enterprises and the development of 
development strategies.

Key words: ecological safety, economic safety, economic and 
ecological safety, development, management, sustainable deve-
lopment.

Постановка проблеми. Сучасна концепція 
сталого розвитку економіки формувалася під 
безпосереднім впливом рішень 2-ї Всесвітньої 
конференції ООН із навколишнього середовища 
і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992). У результаті 
в активний науковий обіг було введено поняття 
“сталий розвиток”, яке передбачає гармонізацію 
відносин суспільства із природним середовищем, 
перехід від сучасного індустріально-споживчого 
суспільства до ноосферної цивілізації [1].

Спочатку питання стабільності та стійкості 
розвитку господарюючих суб’єктів розглядалося 
з погляду екології. Потім у зв’язку з проблемою 
обмеженості ресурсів стійкість стали розглядати 
з позиції розвитку регіону або країни. Але остан-
нім часом стає очевидним, що стійкого розвитку 
як країни, так і її регіонів можна досягти тільки 
у разі стійкості її структурних елементів – під-
приємств та галузей народного господарства.
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Особливого значення нині набуває пошук на 
затвердження нових підходів до економічного 
розвитку з урахуванням поточного і перспек-
тивного стану ресурсів довкілля, які повинні 
знаходити відображення у ресурсно-екологічній 
політиці, що розробляється в суспільстві, та у 
відповідних механізмах її реалізації. З позиції 
сучасних уявлень, стійким неможливо вважати 
економічне зростання, яке не приводить до сут-
тєвих позитивних змін у сфері тривалості і якос-
ті життя основної маси населення, в екологічній 
обстановці на значній частині території країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні та практичні питання сталого розвит-
ку поглиблено аналізують В.А. Барановський, 
Л.Г. Мельник, А.В. Лісовий, Ю.М. Лопатин-
ський, В.М. Онегіна, О.Л. Попова та багато ін-
ших науковців. 

Авторами праць, присвячених проблемам 
формування концепції сталого розвитку еко-
номіки, є: В.І. Вернадський, М.Ф. Газізуллін, 
Є.В. Гірусов, В.Г. Горшков, В.К. Донченко, 
К.С. Лосєв, М.А. Лендєл, В.М. Матросова та ін.

Однак більшість робіт, що містять розроблен-
ня механізмів сталого розвитку, спрямовані 
на вирішення завдань із підвищення стійкості 
компаній за окремими аспектами їхньої діяль-
ності: економічної, фінансової, інвестиційної, 
інноваційної тощо, зазвичай не узагальнюючи 
комплексність сталого розвитку.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
теоретичне обґрунтування основних факторів 
та складників забезпечення стійкого розвитку 
суб’єктів господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сучасному історичному етапі з метою реалізації 
цілей сталого розвитку формуються нові еко-
номічні механізми і відповідні їм інструменти. 
В останні роки в науковій літературі висвітлю-
ється концепція нового покоління інструментів 
ресурсно-екологічної політики, базові ідеї якої 
починають реалізовуватися в практиці управлін-
ня. Відмінними рисами цих інструментів є ви-
сока соціально-екологічна та економічна ефек-
тивність, гнучкість, відповідність характеру й 
особливостям сучасних екологічних проблем. 

Під економічною безпекою розуміємо за-
побігання порушенням нормального перебігу 
соціально-економічних процесів у країні або 
регіоні. При цьому під нормальним перебігом 
соціально-економічних процесів ми будемо ро-
зуміти їх перебіг із темпами розвитку, близьки-
ми до темпів розвитку країн аналогічної групи, 
а також можливість переходу в групи більш 
розвинених країн за підвищених темпів і з до-
триманням екологічних норм [2].

Сталий розвиток пов’язаний з економічною 
безпекою. Приймемо розуміння сталого розвит-
ку як такого розвитку, за якого досягаються 
темпи, необхідні існуючому поколінню без на-
несення шкоди наступному поколінню. Без еко-
номічної безпеки немає сталого розвитку Водно-
час повноцінну, економічно безпечну економіку 

можна створити тільки на базі сталого розвитку.
Екологічний фактор, поряд із соціально-еко-

номічними та політичними складниками, по-
кликаний оцінюватися як системоутворюючий 
фактор життя суспільства. Є безліч підходів до 
визначення поняття стійкості, при цьому мож-
на виділити різні види стійкості і систематизу-
вати отримані дані по чотирьох рівнях (рис. 1).

Сучасна концепція сталого розвитку ви-
ходить із положення про те, що економічний 

СТІЙКІСТЬ 
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Рис. 1. Багаторівнева система підходів  
до визначення дефініції «стійкість» 

Джерело: розроблено автором на основі [3]
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розвиток залежить від якості навколишнього 
середовища і послуг, що надаються суспіль-
ству навколишнім середовищем. Сталий розви-
ток – керований, стабільний розвиток, у дина-
міці якого розкриваються нові потенціали для 
майбутніх позитивних змін [4]. 

Розвиток – багатокритеріальний, складний 
процес, який висвітлює індивідуальні особли-
вості кожного підприємства і залежить від його 
стратегічних цілей. Стійкий характер може 
носити тільки керований розвиток. Стійкий 
розвиток підприємства є повноцінним відобра-
женням його конкурентоспроможності в умовах 
ринку. За цих умов важливим є складання екс-
пертної оцінки розвитку підприємства (рис. 2).

У цьому алгоритмі важливою ланкою є ви-
значення показників щодо оцінки стану та пер-
спектив розвитку суб’єктів господарювання, їх-
ньої конкурентноздатності.

Нами здійснена спроба систематизувати гру-
пи показників за видами розвитку: економічно-
го, екологічного, соціального на регіональному 
рівні (таблиця 1).

Зростання екологічної напруженості у світі 
викликало об’єктивну потребу першочергово 
враховувати екологічний фактор під час пере-
ходу на модель сталого розвитку, яка, маючи 
значну науково-пізнавальну цінність, важлива 
і з погляду прикладних аспектів її реалізації. 
Концептуальні ідеї та модельні уявлення ста-
лого розвитку покликані інтегруватися в за-
гальнонаціональні, регіональні політики і про-
грами, повинні відображатися в механізмах 
міжнародної співпраці.

так

ні

так

Відбір експертів

Визначення показників щодо 
оцінки стану та перспектив 

розвитку суб’єктів господарювання

База даних для здійснення 
комплексного аналізу достатня?

Аналітична робота експертів

Формування узагального 
експертного висновку щодо 

перспектив розвитку підприємства

Визначення узгодженості думок 
експертів

Врахування експертного висновку 
при розробці та прийнятті 

програми (стратегії) розвитку 
суб’єкта господарювання

Рис. 2. Алгоритм експертної оцінки  
щодо розвитку суб’єкта господарювання

Джерело: розроблено автором

Таблиця 1
Показники для оцінки для економічного, екологічного, соціального регіонального розвитку

Розвиток: Показники:

Економічний

Валовий регіональний продукт на душу населення
Продуктивність праці
Обсяг промислового виробництва
Обсяг продукції сільського господарства
Роздрібний товарообіг
Експорт продукції та послуг
Інноваційна продукція, інвестиції у виробництво

Екологічний

Витрати на охорону навколишнього середовища
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними та пересувними дже-
релами забруднення
Інвестиції в капітал, спрямований на раціональне використання природних ресур-
сів та охорону навколишнього середовища
Витрати на очистку стоків
Витрати на переробку відходів
Лісовідновлення та лісорозведення

Соціальний

Реальні доходи населення
Чисельність економічно активного населення
Чисельність безробітних
Забезпеченість населення житлом
Обсяг послуг (платних) населенню
Питома вага населення з рівнем ресурсів, що нижчий за прожитковий мінімум
Захворювання населення за основними групами захворювань (на 100 тис. чол.)
Очікувана тривалість життя

Джерело: складено автором на основі [5]
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Сучасний стан суспільства і його майбутнє 
визначається збалансованим вирішенням за-
вдань за трьома складовими частинами концеп-
ції сталого розвитку: екологічної, соціальної та 
економічної. Але чи можна говорити про те, 
що сьогодні, наприклад, важливіший підйом 
економіки, а вирішення питань підвищення до-
бробуту населення і збереження навколишнього 
середовища можна пригальмувати, або ж зосе-
редитися в основному на проблемах екології, не 
розвиваючись економічно і соціально? Завдан-
ня довгострокового сталого розвитку необхідно 
вирішувати на основі комплексного, системно-
го, коеволюційного й інтеграційного підходу 
через встановлення механізмів взаємодії між 
вказаними трьома основними складниками. 
Системність реалізації завдань економічного, 
соціального й екологічного розвитку в кон-
цепції сталого розвитку передбачає наявність 
зворотного зв’язку і можливість прийняття об-
ґрунтованих управлінських рішень.

Висновки. У результаті вивчення вітчизня-
них і зарубіжних джерел за змістом сучасної 
концепції сталого розвитку встановлено, що 
модель сталого розвитку реалізується в процесі 
взаємодії суспільства і довкілля за поєднання 
економічних, соціальних і екологічних інте-
ресів суспільства. Екологічний фактор стає сис-
темоутворюючим у концепції сталого розвитку 
економіки. Однак проблема екологічного чин-
ника сталого розвитку ще не досить розроблена 
економічною наукою як у теоретичному, так і в 
прикладному аспектах.

Сучасні підходи до сталого розвитку вимага-
ють нового, інтегрованого підходу до управління 
процесом реалізації розробленої стратегії, яка 
повинна здійснюватися на всіх взаємопов’язаних 
рівнях суспільства: місцевому, регіональному, 
національному, глобальному.
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