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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 

 

Анотація 
 

У статті розкрито сутність термінів «екологічний ризик» та «економіко-екологічний ризик», 
акцентуючи на основні відмінності між ними. Авторами зіставлено визначення та розкриття змісту 
екологічного ризику в нормативних документах окремих країн пострадянського простору. Значна 
увага науковцями приділена висвітленню концепції ризику та її складових елементів – оцінки та 
управління ризиків. Авторами всебічно розкрито змістові компоненти екологічного менеджменту. 
На базі систематизації поглядів провідних вчених було виділено базові принципи управління 
екологічними ризиками. Особлива увага приділена оптимізації процесу управління економіко-
екологічних ризиків, виділяючи не тільки основні етапи, але і логічну послідовність їх виконання. 
За результатами проведених досліджень окреслено напрямки поглиблення подальших 
досліджень щодо побудови ефективної системи управління екологічними ризиками на сучасних 
промислових підприємствах. 

 

Ключові слова: екологія, екологічний ризик, економіко-екологічний ризик, 
управління екологічними ризиками, екологічна небезпека, екологічний 
менеджмент.  
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 
 

В статье раскрыта сущность терминов «экологический риск» и «экономико-экологический 
риск», акцентируя внимание на основные различия между ними. Авторами сопоставлены 
определения экологического риска в нормативных документах отдельных стран постсоветского 
пространства. Значительное внимание учеными уделено освещению концепции риска и его 
составляющих элементов – оценки и управления рисков. В статье всесторонне раскрыты 
компоненты экологического менеджмента. На базе систематизации взглядов ведущих ученых 
были выделены базовые принципы управления экологическими рисками. Особое внимание 
уделено оптимизации процесса управления экономико-экологических рисков, выделяя не только 
основные этапы, но и логическую последовательность их выполнения. По результатам 
проведенных исследований определены направления углубления дальнейших исследований по 
построению эффективной системы управления экологическими рисками на современных 
промышленных предприятиях. 

 

Ключевые слова: экология, экологический риск, экономико-экологический риск, 
управление экологическими рисками, экологическая опасность, экологический 
менеджмент. 

 

Постановка проблеми. Сучасні промислові підприємства є об’єктами 
підвищеної екологічної небезпеки для людини та оточуючого середовища. 
Негативні впливи пов’язані як зі штатним функціонуванням підприємства, так 
із виникненням надзвичайних ситуацій та аварій на виробництвах, що 
супроводжуються викидами в навколишнє середовище забруднюючих 
речовин. 
Забезпечення екологічної безпеки на промисловому підприємстві 

здійснюється за допомогою системи екологічного управління. Система 
екологічного управління – це системний підхід до управління 
природоохоронною діяльністю підприємства, який включає, у т.ч., контроль 
та скорочення негативних впливів на оточуюче середовище, аналіз та 
управління еколого-економічними ризиками (ЕЕР) з метою попередження 
виникнення та розвитку аварійних ситуацій. У цьому аспекті виникає потреба 
уточнення та узагальнення окремих теоретичних й організаційно-практичних 
аспектів управління та аналізу ЕЕР у системі екологічного менеджменту 
промислового підприємства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість розуміння 

екологічної небезпеки та пов’язані з цим ризики економічного характеру, 
концептуальні засади управління та зниження їх рівня, спроби вирішення 
теоретико-організаційних спірних питань з даної проблематики своє 
відображення знайшли в працях відомих науковців, серед яких варто 
відзначити: А. І. Агадулліну [1], В. О. Акімова [2, с. 12-21], І. Я. Грабову [5], 
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А. Д. Мурзіна  [10, с. 38-41; 11, с. 626-629; 12, с. 126-141], А. Л. Романчук, 
С. В. Рилєєва [17, с. 53-66], Л. Г. Столяр [20, с. 182-186], А. М. Тарєва [21], 
О. М. Тяліженко [22, с. 24-33], В. В. Ярчак [26, с. 209-215] та ін. Проте, 
незважаючи на вагомий науковий доробок кожного із зазначених вчених, 
значна частина теоретичних засад ефективного управління ЕЕР на сучасних 
промислових підприємствах України є не систематизованою та науково 
необґрунтованою і потребує подальших досліджень. 
Мета статті полягає в обґрунтуванні змістового наповнення понять 

«екологічний ризик», «економіко-екологічний ризик», розкритті базових 
концепцій та механізмів їх управління, що сприятиме оптимізації розміру 
екологічних витрат, підвищенню рівня екологічної безпеки функціонування 
сучасного промислового підприємства. 
Виклад основного матеріалу. Невід’ємним складовим фактором, що 

впливає на ефективність діяльності промислового підприємства, є наявність 
ЕЕР, пов’язаних зі специфікою виробництва продукції та галузевою 
приналежністю. Зважаючи на те, що в основі системи екологічного 
менеджменту лежить принцип превентивного підходу щодо вирішення 
проблем, необхідно своєчасно ідентифікувати та оцінити екологічні ризики, 
розробляти та впроваджувати превентивні заходи. Трактування поняття 
«екологічний ризик» є досить багатогранним та залежить від джерел 
виникнення та об’єктів впливу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Трактування поняття «екологічний ризик» у нормативній базі 

та спеціальній літературі 
№ 
з/п 

Автор (джерело) Екологічний ризик 

1 2 3 

1. 
Екологічний кодекс Республіки 

Казахстан [8] 

Ймовірність несприятливих змін стану оточуючого 
середовища та (або) природних об’єктів внаслідок 

впливу певних факторів 

2. 

Закон Російської Федерації та 
Республіки Білорусь «Про 
охорону навколишнього 
середовища» [13, 14] 

Ймовірність настання подій, що мають несприятливі 
наслідки для природного середовища, викликаних 

негативним впливом господарської та іншої діяльності, 
надзвичайними подіями природного та техногенного 

характеру 

3. 
Державний стандарт України 

2156-93 «Безпечність 
промислових підприємств» [6] 

Ймовірність негативних наслідків від сукупності 
шкідливих впливів на навколишнє середовище, що 
спричиняють незворотну деградацію екосистем 

4. 

Методичні рекомендації 
«Обстеження та районування 
території за ступенем впливу 
антропогенних чинників на 
стан об'єктів довкілля з 

використанням 
цитогенетичних методів» [9] 

Вірогідність навмисних або випадкових, поступових та 
катастрофічних антропогенних змін існуючих 

природних об'єктів, факторів та екологічних ресурсів 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

5. Добровольський В.В. [7] 
Ймовірність несприятливих для навколишнього 
середовища наслідків будь-яких змін природних 

об'єктів і факторів 

6. Реймерс Н. Ф. [16, с. 462] 
Ймовірність наслідків будь-яких (специфічних або 
випадкових, поступових або катастрофічних) 

антропогенних змін природних об'єктів і чинників 

7. Царик Т.Є., Файфура В.В. [23] 
Усвідомлення небезпеки виникнення небажаних 

негативних змін екологічної ситуації у певному місці й 
часі з обрахованими величинами ймовірних збитків 

8. Шмаль А.Г. [24, с. 12] 
Ймовірність одержання певних збитків у результаті 

прояву фактора екологічної небезпеки або їх 
сукупності відносно конкретного об’єкта оцінки 

9. Шмандій В.М., Солошич І.О. 
[25, с. 209-210] 

Можливість виникнення несприятливих екологічних 
наслідків, викликаних як антропогенними, так і 

небезпечними природними явищами 

10. Ярчак В. [26, c. 214] 

Ймовірність настання негативних наслідків для 
довкілля та/або людини у результаті діяльності 

суб’єктів екологічних правовідносин або впливу на 
об’єкти підвищеної екологічної небезпеки природних 

факторів 
 

Таким чином, поняття «екологічний ризик» трактується в контексті 
поняття «екологічна небезпека», яка, в свою чергу, розглядається як 
об’єктивно існуюча можливість негативного впливу на екологію, здатність 
наносити певну шкоду або збиток. Поняття ж збитку, як правило, пов’язують 
з погіршенням стану, порушенням умов нормального функціонування або 
руйнуванням об’єкта. Отож ризик у більшості випадків характеризує 
кількісний вимір небезпеки, тобто її ймовірність [12, c. 127].  
Надалі розглянемо екологічні ризики як ризики, що виникають у процесі 

експлуатації промислових підприємств або небезпечних виробничих об’єктів 
[2, с. 66]. 
Екологічні ризики у процесі експлуатації небезпечних виробничих об’єктів 

визначаються як можливість нанесення шкоди оточуючому середовищу, а 
також життю й здоров’ю третіх осіб та їх майну [4, с. 73]. У ситуації, коли 
шкода оцінюється у вартісній формі, мова йде про ЕЕР [1, с. 24] (табл. 2). 
Порівнюючи поняття екологічних ризиків та ЕЕР (табл. 1 та 2), можна 

стверджувати, що друга складова терміна підкреслює, що об’єкти, які 
знаходяться у сфері впливу даного ризику, є частиною економічної 
підсистеми, а всі понесені втрати мають економічну вартість. Частина ж 
«екологічний» вказує на причину виникнення ризику. 
Таким чином, ЕЕР підприємства інтегровані у систему підприємницьких 

ризиків. Проте низка особливостей, що характеризують ЕЕР, дає можливість 
виділити їх у самостійну систему. 
Необхідність виокремлення ЕЕР в окрему систему обумовлена тим, що 

підприємці, створюючи бізнес, інвестори, вкладаючи капітал у нове або вже 
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існуюче виробництво, повинні бути забезпечені необхідною інформацією 
щодо можливих економічних втрат, пов’язаних з екологічними ризиками, 
розробляти систему управління екологічними ризиками, яка дозволяла б 
знизити можливі економічні витрати та досягти очікуваного результату, а 
саме – отримання прибутку. 

Таблиця 2 
Трактування поняття «ЕЕР» у спеціальній літературі 

№ 
з/п 

Автор 
(джерело) 

ЕЕР 

1. 
Акимов В.А. 

[2, c. 94] 

Це інтегральний показник, який характеризує збиток підприємства, 
населення і навколишнього середовища внаслідок екологічних аварій 
з урахуванням імовірності їх виникнення 

2. 
Ащеулова О.В. 

[3, с. 82] 
Ризики економічних втрат, збитків, що можуть виникати у підприємців 
та інвесторів внаслідок погіршення стану навколишнього середовища 

3. Грабова І.Я. 
[5] 

Ризики економічних втрат, збитків, що виникли внаслідок екологічних 
порушень 

4. Мурзин А.Д. 
[10, с. 39] 

Ризик економічних втрат об’єктів різних рівнів господарювання 
внаслідок погіршення якості оточуючого природно-антропогенного 
середовища, яке може мати відносно повільний (еволюційний) або 
прискорений (катастрофічний) характер 

5. 
Потапова О.В. 

[15] 

Ймовірнісна міра негативних змін (збитків) у екосистемі, обумовлених 
господарською діяльністю людини або розвитком небезпечних 
природних процесів, що викликають можливі втрати за певний час 

6. 
Седова К.М. 

[18, с. 6] 

Ризики економічних втрат, збитків, які можуть бути в об’єктів різного 
рівня суспільної організації внаслідок погіршення стану (якості) 
навколишнього середовища 

7. 

Семененко А.Б., 
Бєлова І.В., 
Крючков В.О. 
[19, c. 161] 

Це випадкова стохастична величина, що дорівнює добутку ймовірності 
настання екодеструктивної події та очікуваної інтенсивності цієї події 

 

Концепція ризику як в цілому, так ЕЕР зокрема, включає два елементи: 
оцінку ризику (Risk Assessment) і управління (Risk Management). Оцінка 
ризику – науковий аналіз генезису і масштабів ризику в конкретній ситуації, 
тоді як управління ризиком – аналіз ризикової ситуації і розробка рішення, 
спрямованого на мінімізацію ризику [24, с. 71]. Загалом під управлінням 
ризиком розуміється процес раціонального розподілу витрат на зниження 
різних видів ризику в умовах обмеженості матеріальних ресурсів суспільства, 
що забезпечує досягнення такого рівня безпеки населення і навколишнього 
середовища, який тільки досяжний в існуючих в даному суспільстві 
економічних і соціальних умовах та технологічних можливостях [2, с. 152]. 
Управління ЕЕР підприємства – це діяльність, спрямована на зниження 

рівня ймовірних економічних втрат суб’єктів господарювання, обумовлених 
деградацією оточуючого середовища. Така діяльність повинна здійснюватися 
в рамках системи екологічного менеджменту на стадіях планування, 
організації і реалізації екологічних дій та заходів, сприяючи оптимізації 
прийнятих управлінських рішень. 
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Систематизація концептуальних підходів до управління (менеджменту) ЕЕР 
промислових підприємств на основі дослідження праць вітчизняних та 
зарубіжних вчених [1; 3; 5; 12; 21; 25] наведена на рис. 1.   

 

 
Рис. 1. Концептуальні підходи до управління ЕЕР промислового підприємства 

 

Особливе місце у концептуальній основі ЕЕР належить аналізу ризику, або 
ризик-аналізу. Аналіз ЕЕР, як елемент управлінської діяльності, – це 
упорядкована послідовність етапів, спрямованих на визначення достовірних 
та об’єктивних характеристик можливих втрат (збитків), а також заходів 
щодо їх зниження (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основні етапи управління ЕЕР промислового підприємства 
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При реалізації управлінських рішень в екологічній сфері використовуються 
принципи та підходи, наукове обґрунтування яких розроблено загальною 
теорією ризику. Але при цьому враховуються і певні особливості (табл. 3). 

Таблиця 3 
Основні принципи управління ЕЕР підприємства 

№ 
з/п 

Автор 
(джерело) Принципи (зміст) 

1. 

Те
лі
ж
ен
ко

 О
.М

.,
 

А
лі
бе
ко
ва

 Ю
.Т

. 
[2

2
, 
с.

 2
7
] 

1. Аналіз ризиків з погляду єдності їх екологічної, економічної та соціальної 
складових. 
2. Оцінка наслідків виникнення ризиків на населення, економічну систему 
та довкілля за рівнями деталізації аспектів прояву ризиків. 
3. Урахування можливих якісних форм прояву ризиків. 
4. Науково-методичні основи оцінки інтегрального й індивідуального рівнів 
ризиків. 
5. Розробка заходів оптимізації рівня ЕЕР у напрямі збалансованого 
екологічного, економічного та соціального розвитку. 

2. 

Та
рє
в 
А
.М

. 
[2

1
, 
с.

 4
5
-4

6
] 

1. Опора на екологічну свідомість. Завдання виконання плану виробництва 
продукції не можуть бути протиставлені завданням забезпечення 
екологічної безпеки. Ці два завдання мають вирішуватися комплексно і 
спільно один з одним. 
2. Принцип мотивації підприємства до екологічної діяльності. Адміністративні 
або суто організаційні методи управління ще залишаються ефективними у 
військовій сфері, але малоефективні на підприємствах. 
3. Принцип випередження або попередження у вирішенні проблем. В 
екологічній безпеці багато процесів швидко стають незворотними. Система 
управління екологічними ризиками повинна бути спрямована на 
попередження виникнення небезпечних і кризових ситуацій. 
4. Принцип цілеспрямованості та стратегічності. Реалізація його передбачає 
розробку точних, чітких і певних цілей та стратегії. 
5. Принцип послідовності у вирішенні проблем. Для підприємств таким 
критерієм має бути пріоритетність природоохоронних заходів перед 
виробничими завданнями. 

3. 

М
ур
зі
н
 А

.Д
. 

[1
1
, 
с.

 6
2
6
] 

1. Принцип суспільної доцільності управлінської діяльності – безпека 
сучасної людини досягається не за рахунок порушення екологічної безпеки 
майбутніх поколінь. 
2. Принцип соціальної доцільності управлінської діяльності – управління не 
може розглядатися як ефективне, якщо рівень ризику для людей є 
надмірним, навіть якщо суспільство при цьому отримує певну вигоду. 
3. Принцип економічної доцільності управлінської діяльності – управлінська 
діяльність не може бути визначена як ефективна, якщо витрати на неї 
перевищують розміри зниження екологічних втрат (збитку). 

 

Врахування, прийняття та реалізація концептуальних принципів 
управління екологічними ризиками підприємств у комплексі забезпечать 
оптимізацію їх рівня з точки зору екологічного стану, соціальної напруженості 
та рівня економічного розвитку.  
Висновки і перспективи подальших розвідок. Виникнення ЕЕР є 

об’єктивною неминучістю, що обумовлена невизначеністю навколишнього 
середовища і обмеженістю ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових 
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тощо) підприємства. Невизначеність навколишнього середовища при цьому 
виражається у наступних формах: по-перше, неповнотою та недостовірністю 
інформації, що надходить з екологічного середовища; по-друге, обмеженою 
здатністю управлінців сприймати й обробляти екологічну інформацію; по-
третє, випадковістю появи несприятливих екологічних подій у процесі 
діяльності менеджера; по-четверте, протидією зацікавлених сторін 
(конкурентів, державних органів, споживачів, місцевого населення тощо).  
Для сучасних підприємств найбільш ефективним методом управління ЕЕР є 

їх попередження. Практика показує, що найбільш поширеними підходами в 
організації управління ЕЕР на підприємстві є: підхід, який розглядає ЕЕР як 
один з аспектів ризик-менеджменту, та підхід, що визначає ЕЕР як сферу 
екологічного менеджменту. При організації екологічного ризик-менеджменту 
на підприємстві доцільно включати у посадові обов’язки всіх керівників 
підприємства вимоги щодо врахування при прийнятті управлінських рішень 
усіх можливих екологічних ризиків, координувати їх діяльність у даній сфері 
з боку відділу екологічного менеджменту та відділу з управління ризиками, а 
також передавати низку функцій з управління ЕЕР зовнішнім спеціалізованим 
організаціям. 
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environmental risks, highlighting not only the main stages, but the logical sequence of their execution. 
The results of the research determined the directions of further deepening of researches on creation of 
effective system of environmental risk management in modern enterprises. 

 

Keywords: ecology, environmental risk, economic environment risk, environmental risk 
management, environmental risk, environmental management. 
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Анотація 
 

У статті актуалізуються загальні екологічні проблеми, пов’язані з антропогенним 
навантаженням на основні природні сфери, спричиненим господарською діяльністю – 
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