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Досліджено основні підходи до розуміння понять економічної та екологічної безпеки. Наведено бачення сутності поняття «еколого-економічна безпека» як складової національної безпеки та структури національної безпеки. Запропоновано низку заходів, що матимуть вплив на
зміцнення рівня енергетичної та еколого-економічної безпеки України.
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Постановка проблеми. Розвиток
України визначається, перш за все, з позиції стратегії розвитку національної
безпеки, головними складовими якої виступають економічна та екологічна безпеки сталого розвитку. Національна безпека держави, беручи до уваги сучасний
стан довкілля, все більше має залежати
від економічної та екологічної сфер і
ефективних державних заходів управління ними, а також від заходів, що забезпечуватимуть згладжування наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного чи
природного характеру, раціональне використання вичерпних природних ресурсів. Можна також сказати, що взаємодія
соціальних і природних факторів стала
визначальною у негативному впливі на
довкілля країни. Отже, забезпечення
еколого-економічної безпеки залишається нині одним з основних способів
розв’язання проблем у сфері національної безпеки, що гарантуватиме суспільству стійкий розвиток, відкриватиме нові
можливості для форм діяльності з метою
забезпечення національної безпеки – со-

ціальної, економічної, екологічної, політичної тощо.
Аналіз останніх публікацій. Питання визначення сутності економічної та
екологічної безпеки та їх місця у структурі національної безпеки досліджувалися у наукових працях І.І. Яремко [3],
Ю.В. Єгорова [4], А.Б. Качинського [5],
В.М. Ячменьової та Н. В. Зайцева [6],
В. Случика і М. Матківського [10] та ін.
Перспективи вдосконалення системи
управління еколого-економічною безпекою національної економіки висвітлені у
працях І.С. Бєлік [16] і Т.В. Іванової [17]. У
праці [18] визначено пріоритети екологоекономічного розвитку України, покликані стимулювати реалізацію прогресивних
стратегій природокористування і відновлення природних ресурсів з урахуванням
рівня міжнародної екологічної безпеки.
Однак питання зміцнення еколого-економічної безпеки України в умовах інтернаціоналізації господарських відносин, що
проявляється в уніфікації регуляторної
політики країн світової спільноти, формуванні ресурсної та виробничо-наукової
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взаємозалежності національних економік
і ринків, розширенні транскордонного
руху всіх ресурсів, розвитку транснаціональних форм господарювання і становленні єдиного геоекономічного простору,
потребує подальших досліджень.
Мета статті – проаналізувати поняття економічної та екологічної безпеки,
дати визначення поняттю «еколого-економічна безпека» як складової національної безпеки, що забезпечує національний
суверенітет, та запропонувати заходи із
зміцнення еколого-економічної безпеки
української економіки з урахуванням сучасних тенденцій.
Виклад основного матеріалу. Національна безпека є достатньо складною
системою, в якій слід виділити такі сфери:
державна, воєнна безпека та безпека державного кордону, зовнішньополітична,
внутрішньополітична, економічна, екологічна, соціальна і гуманітарна, інформаційна, науково-технологічна [1].
Економічна безпека має оберігати
економіку країни від зовнішніх і внутрішніх загроз, забезпечувати можливість і
здатність створення відповідних соціально-економічних умов для стабільного фізичного та морального розвитку як
окремої особи, так і цілого суспільства
й держави. Вона забезпечує умови для
розв’язання основних проблем у соціально-економічній сфері, задовольняє
в необхідних розмірах життєві потреби
суспільства, протидіє економічному та
фінансовому тиску ззовні, впливу руйнівних сил усередині держави, а також є тим
базисом, що надає поштовх до ефективного функціонування економічної системи.
Л.І. Дмитриченко вважає, що економічна безпека – це такий стан держави, за
якого вона в змозі генерувати та розвивати ефективні можливості для зростання
добробуту та перспективного розвитку
суспільства. Одним з основних критеріїв
економічної безпеки при цьому слід вважати здатність національної економіки
зберігати або забезпечувати поновлення
рівня суспільного відтворення в умовах
критичного зменшення (або навіть припинення) поставок необхідних ресурсів
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(товарів, послуг) чи кризових ситуацій
екзогенного та ендогенного характеру [2].
Економічна безпека у системі забезпечення сталої національної безпеки відіграє важливу роль. Сутність її полягає у
тому, що вона є фундаментом державної
суверенності, який забезпечує можливості розвитку для інших видів безпеки.
Можна сказати, що економічна безпека –
це базис для функціонування всіх елементів національної безпеки (воєнної, науково-технічної, соціальної, екологічної).
У більш широкому сенсі національну
безпеку слід трактувати як спроможність
держави своєчасно реагувати на екзогенні та ендогенні деструктивні фактори, що
проявляються у вигляді соціальних, економічних, політичних та інших загроз, наявність яких може спричинити соціальноекономічні депресії або навіть порушення
цілісності держави.
Оскільки безпека держави у всіх її
формах реалізується через відповідне
державне фінансування, основою якого є
створений внутрішній валовий продукт,
то чи не найважливішою її складовою є
саме економічна безпека. Вона характеризується таким станом національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість
до внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечує конкурентоспроможність держави, її
незалежність від зовнішнього середовища
та економічний добробут населення [3].
Необхідно підкреслити, що сферу
економічної безпеки слід розглядати у
сукупності з екологічною складовою національної безпеки, бо вони є нерозривно
пов’язаними. Так, причиною кризового
екологічного становища України є переважно економічні фактори, а саме [4; 5]:
– структурна зміна господарства з
домінування сировинно-видобувних та
ресурсоємних виробництв;
– екстенсивний розвиток сільськогосподарської промисловості, який не
може забезпечити населення достатньою
кількістю екологічно чистих продуктів;
– відсутність обґрунтування економічного розвитку з позиції екологічних
процесів проектів і планів, що розробляються підрозділами міністерств на під-
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ставі інструкцій та методик, нормативно-технічної документації з розміщення,
будівництва та експлуатації господарських об’єктів і комплексів, на створення
нової техніки, технологій і матеріалів;
– відсутність ефективно діючих адміністративно-економічних механізмів
захисту довкілля;
– слабкий моральний рівень суспільства і відсутність екологічного мислення
керівників на різних рівнях управління.
Ряд авторів розглядають екологічну безпеку стосовно конкретної сфери
господарювання і природокористування:
агропромисловий комплекс, енергетика,
лісове господарство, управління відходами, міжнародна торгівля і т. д. При такому підході можливе обґрунтування пріоритетності застосування змін окремих, як
правило, нових економічних інструментів
і важелів, що дозволяє вирішити проблему забезпечення екологічної безпеки
в окремих випадках, але не дозволяє виділити принципіальної основи побудови
економічного механізму забезпечення
екологічної безпеки. Тільки комплексний
підхід до формування економічного механізму забезпечення екологічної безпеки,
базований на побудові системи загальних принципів і пріоритетів, забезпечує
відповідність використовуваних організаційних, економічних інструментів їх
функціональному призначенню, дозволяє
поєднувати різні види управлінського
впливу [6].
Специфічною рисою екологічної безпеки є те, що для забезпечення постійного розвитку найбільш важливих інтересів
людини, суспільства чи навколишнього
середовища державні органи повинні за
допомогою своїх управлінських рішень
запобігати та своєчасно ліквідовувати загрози і небезпеки (потенційні чи реальні),
які є наслідком функціонування, природних, техногенних та антропогенних
системних факторів. Отже, національні
інтереси суспільства вимагають такого
рівня державного управління національною безпекою, щоб гарантовано забезпечувати рівновагу в екологічній системі, а
також гарантувати захищеність середови-

ща проживання населення країни. Структура такого природного середовища утворюється із системи елементів атмосфери,
гідросфери, літосфери і космосфери, видового складу тваринного й рослинного світу, природних ресурсів, між якими
існує взаємозв’язок, збереження яких є
завданням природоохоронної діяльності
держави [7].
Як вважають Л.Г. Мельник та
Л. Хенс, метою екологічної безпеки є
утримання природо-ресурсного потенціалу кожної країни у такому стані, що міг
би забезпечити виконання навколишнім
середовищем таких груп функцій: 1) економічних (темпи самовідтворення відновлюваних природних ресурсів мають бути
не меншими за темпи їх використання, а
швидкість заміщення невідновлюваних
ресурсів відновлюваними повинна бути
не меншою за темпи використання останніх); 2) екологічних (підтримування гомеостазу екосистем); 3) соціальних (забезпечення фізичного та морального здоров’я
людей та їх постійного соціального розвитку) [8].
В.П. Стадник пропонує вважати екологічну безпеку (як складову національної) станом захищеності кожного окремого громадянина й суспільства в цілому та
довкілля від зумовлених різними видами
внутрішніх і зовнішніх загроз небезпек, у
першу чергу антропогенного та техногенного походження [9].
Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин посилюють дію факторів, що впливають на стан безпеки як
окремих держав, так і цілого ланцюга
держав [10]. Слід зазначити, що екологічні загрози не мають форми дій цілеспрямованого характеру, оскільки вони за своє
сутністю є лише непередбаченими наслідками екологічних катаклізмів. Також екологічні загрози неможливо підпорядкувати якимось міжнародним нормам щодо
недоторканості державних кордонів. Екологічні загрози можуть не тільки спричинити напруженість відносин між державами, але й спричинити нові конфлікти,
припинити які неможливо буде навіть за
ситуації із спільними військовими діями.
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Або ж навпаки – їх вирішення може стати деяким елементом взаємодії, зблизити
держави і народи. У вирішенні проблем
екологічної безпеки велике значення має
такий фактор, як час, оскільки ці загрози
матимуть життєво важливий характер на
довгострокову перспективу. Аспект екологічної безпеки охоплює реальні загрози, наслідком чого є залежність від них
рівня безпеки регіону, держави чи світу
загалом. Краще усвідомлення людством
комплексу взаємозв’язків між станом довкілля у різних кутках планети підштовхне до більш серйозного його ставлення
до розуміння регіональних, державних
та глобальних наслідків щодо окремих
змін у довкіллі. Розв’язання екологічних
проблем вимагає узгоджених дій у формі
співробітництва урядових та неурядових
організацій, співробітництва між окремими державами чи ланцюгами держав,
вироблення довгострокової екологічної
політики. Тому екологічна безпека має
ставати все більш важливішою як на рівні національної, так і на рівні глобальної
безпеки.
Захист довкілля є і буде залишатися
у довгостроковій перспективі дуже важливим завданням. Стабільність і безпека є
особливими напрямками глобальної стратегії розвитку, на які необхідно спрямовувати сьогоднішні управлінські рішення
усіх рівнів.
Екологічні фактори безпеки в Україні є нагальними політичними питаннями,
якими терміново будуть вимушені займатися вітчизняні політики через те, що наразі набула надзвичайного загострення
глобальна проблема охорони навколишнього середовища, найголовнішою причиною якої є низький рівень розробки та
впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, внаслідок чого із загального обсягу природної речовини, що
використовується у процесі виробництва,
форми кінцевого продукту набуває надто
мало використовуваної сировини [10].
Деякі фахівці розглядають економічну та екологічну безпеки у рамках єдиного та неподільного цілого. Так, О.В. Прокопенко та В.Ю. Школа пропонують
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розглядати еколого-економічну безпеку
як такий стан глобальної стійкості та динамічної рівноваги соціально-екологоекономічної системи, за якого забезпечується надійне існування, відтворення та
розвиток. Вони стверджують, що такий
підхід до розуміння еколого-економічної
безпеки дозволяє розглядати її як функцію системи, спрямовану на досягнення
її максимальної ефективності, мінімальне
порушення її рівноваги внаслідок зовнішніх впливів, підвищення стійкості до них,
збереження здатності до саморегенерації
та самоорганізації. Еколого-економічна
безпека має забезпечувати таку внутрішню взаємодію елементів соціально-еколого-економічної системи, за якої високі
темпи розширеного відтворення виробництва, економічного зростання і підвищення добробуту супроводжуються збереженням та покращанням навколишнього
середовища [11].
На думку авторів, еколого-економічну безпеку як складову національної
безпеки, що забезпечує національний суверенітет, слід розглядати як сукупність
еколого-економічних відносин, які виникають між суб’єктами управління, підприємствами, суспільством та навколишнім середовищем з приводу підтримання
таких якісних характеристик природного
середовища і забезпечують реалізацію
прав суспільства на своє існування у
сприятливому навколишньому середовищі та економічних інтересів природокористувачів в умовах інтернаціоналізації
суспільних відносин та збалансування
еколого-економічних благ між країнами,
яке відбувається від впливом науковотехнічного прогресу.
Однією з найважливіших обставин,
що зумовлюють політичну та економічну
нерівність держав на глобальному рівні,
стає наявність природних ресурсів. До
сьогодні чинники навколишнього середовища відіграють дуже важливу роль: у
занепаді слабких цивілізацій та розвитку
передових цивілізацій; економічному розвитку держав; колоніальних та експансіоністських тенденцій; різниці в політичній
та економічній силі держав.

ISSN 2074-5354 (print), ISSN 2522-9745 (online). АКАДЕМІЧНИЙ ОГЛЯД. 2018. № 1 (48)

Україна – держава з потужним і розвиненим природно-ресурсним потенціалом (ПРП), що охоплює мінеральні,
земельні, водні, лісові, фауністичні та природні рекреаційні ресурси. Більшість корисних копалин в Україні видобувається у
межах регіонів, які сформувалися за тривалий період розвитку її гірничовидобувної
промисловості і мають свою специфіку [2].
До недавнього часу екологічні проблеми успішно вирішувалися із застосуванням
програмно-цільового підходу в управлінні,
внаслідок чого реалізовувалися спеціальні
програми в галузі охорони довкілля та природокористування, які незначною мірою дозволили знизити антропогенне навантаження на екологічні системи, але не вирішили
проблеми відносин людини з навколишнім
і природним середовищем. Ситуація, що
склалася, висунула вимоги до управління
відносинами людського суспільства з навколишнім середовищем на певній території і раціонального використання природноресурсного потенціалу [12].
Очевидно, що гармонізація умов
економічного та екологічного розвитку
не може бути досягнута автоматично. Фахівці підкреслюють, що «адекватне функціонування ринкового механізму у всіх
сферах діяльності, в тому числі і природоохоронної, передбачає не тільки відносну свободу обміну товарами, послугами,
ресурсами тощо, але і включення досить
жорсткого механізму централізованого
управління у сфері взаємовідносин людини, суспільства і біосфери» [13].
У зв’язку з цим одним з головних напрямів забезпечення екологічної безпеки
є проведення відповідної політики з боку
держави. І. Синякевич пропонує здійснювати забезпечення екологічної безпеки в
межах всебічної екологізації суспільного
розвитку і проведення екополітики на рівні держави [14]. У своїй монографії І. Синякевич [15] наводить принципові засади
формування економічних інструментів
забезпечення екологічної безпеки:
– трансформація зовнішніх екологічних ефектів у внутрішні;
– інтеграція обов’язкових економічних інструментів з добровільними;

– інтеграція економічних інструментів з іншими інструментами;
– пріоритетність економічних інструментів, що забезпечують екологічну
безпеку;
– ранжування економічних інструментів;
– трансформації різних економічних
інструментів в інструменти, що забезпечують екологічну безпеку.
Упродовж останніх десятиліть процеси, що існують у світовій економіці,
говорять про зростання ролі інновацій як
у цілому, так і таких, які дозволили б мінімізувати негативний вплив антропогенної
діяльності на навколишнє середовище.
Вони є не лише основою становлення або
розвитку окремих сфер економіки, а й стають фактором, який має великий вплив на
визначення стратегічних напрямів розвитку глобальної системи господарювання.
Впровадження «зелених» технологій, які
були б здатними протистояти глобальним
загрозам (зростанню концентрації вуглекислого газу, кліматичним змінам, спустошенню територій), справедливо можна
вважати однією з глобальних тенденцій
ХХI ст. У сучасних умовах фактором,
що стимулюватиме технологічне переоснащення України, має стати практична
реалізація політики енергозбереження та
заміщення невідновлювальних енергетичних ресурсів відновлювальними. Тому
проблема формування і розвитку такого
напряму економічної діяльності, як розбудова сектора відновлювальної енергетики, є актуальною в межах зміцнення
енергетичної та еколого-економічної безпеки української економіки.
В Україні діє більше 250 нормативно-правових актів, у тому числі й ті, що
включають заходи, які враховують досвід інших країн у сфері відновлювальної енергетики. Слід сказати, що поточні
результати діяльності у напрямі розбудови сфери відновлювальної енергетики та
підвищення енергетичної безпеки української економіки є незначними, оскільки енергоємність валового внутрішнього
продукту України все ще залишається
занадто високою (є у 3–4 рази вищою за
17
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ідентичний показник у розвинутих країнах Європи). Так, енергоємність валового
внутрішнього валового продукту України у 2014 р. становила 0,17 кг н. е./$1,
тоді як у Німеччині – 0,07 кг н. е./$1, у
США – 0,09 кг н. е./$1, у Великобританії –
0,05 кг н. е./$1 [19]. Через деформовану
структуру виробництва та енергоспоживання, низьку ефективність інституційного механізму та слабкі темпи впровадження проектів з відновлювальної енергетики
спостерігається низька ефективність
енергозберігаючої політики України, а
це становить загрозу для енергетичної
та еколого-економічної безпеки української економіки. Тому автори вважають
необхідним розширити структуру національної економіки, додавши до її складу
й енергетичну безпеку (рис. 1).
З метою підвищення рівня енергетичної та еколого-економічної безпеки української економіки слід запропонувати заходи, які слід здійснити з метою підвищення
ефективності розвитку відновлювальної
енергетики та підвищення рівня екологоекономічної безпеки України, а також які
мотивуватимуть суб’єктів господарювання та громадян з метою впровадження проектів у сфері відновлювальної енергетики:
– удосконалення законодавчої бази
у сфері оподаткування суб’єктів госпо-

дарювання – зниження ставки податку на
прибуток для тих суб’єктів господарювання, що використовують відновлювальні джерела енергії (Податковий кодекс
України («Розділ ІІІ. Податок на прибуток
підприємств») або звільнення від сплати
податку на додану вартість для тих підприємств, що впроваджують проекти з
використання відновлювальної енергетики Податковий кодекс України («Розділ
V. Податок на додану вартість»);
– розширення повноважень Фонду
енергоефективності, діяльність якого розпочалася 2018 р. (Закон України «Про
Фонд енергоефективності» № 2095-VIII від
08.06.2017 р.), щодо організації спільної реалізації новітніх проектів, консультування
органів влади з питань ефективного використання енергії (зокрема такими питаннями в Німеччині займається Німецьке енергетичне агентство (DENA); стимулювання
інвестування та будівництва електростанцій на відновлювальних джерелах енергії в
регіонах із значним рівнем забруднення, що
сприятиме покращанню екологічного стану таких регіонів та підвищить соціальноекологічну справедливість; ведення активної пропагандистської та роз’яснювальної
роботи серед населення щодо переваг від
впровадження проектів з використання відновлювальних джерел енергії;
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Рис. 1. Структура системи національної безпеки (авторське бачення)
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– створення територіальних фондів,
метою яких є фінансування дрібних локальних проектів з впровадження використання
відновлювальної енергетики. Особливістю
цих фондів є те, що їхні кошти акумулюються за рахунок внесків населення (досвід
Польщі, де існують подібні фундації);
– створення окремого департаменту
з розвитку відновлювальної енергетики у
складі Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на який слід
покласти обов’язки зі встановлення щорічних квот на споживання енергії з відновлювальних джерел енергії, запровадження системи зелених сертифікатів з їх
емісією, видачею та обліком, гармонізації
української системи зеленої сертифікації
з подібними торговими системами у розвинутих країнах Європи [20];
– розробка макроекономічного фінансового механізму надання безвідсоткового кредиту для розвитку тих проектів з відновлювальної енергетики, витрати
на генерацію електроенергії за якими будуть нижчими за середньозважені ринкові витрати, а це знизить вартість електроенергії для кінцевого споживача;
– активізація партнерства через
укладання угод між підприємствами, їх
об’єднаннями з метою впровадження новітніх проектів з відновлювальної енергетики.

Вищенаведені заходи не тільки сприятимуть зростанню рівня енергетичної
та еколого-економічної безпеки України,
але й просуватимуть державу до визнання
на міжнародній арені.
Висновки. Отже, можна сказати, що
еколого-економічна безпека є дуже важливою складовою національної безпеки,
яка виступає гарантом національного суверенітету, що забезпечує не тільки стійкість та динамічну рівновагу економіки,
а й фізичний та моральний добробут
суспільства. Енергозбереження та розбудова сектора відновлювальної енергетики є важливими фактором на шляху до
зміцнення еколого-економічної безпеки
України на сучасному етапі її розвитку.
Тому для забезпечення повної реалізації завдань еколого-економічної безпеки
недостатньо розгляду системи «підприємство – навколишнє середовище – суспільство», адже необхідна та «рука», що
забезпечила б реалізацію та контроль
функціонування цієї сфери, якою і є держава. У зв’язку з цим об’єктом подальших досліджень має стати розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо
удосконалення структури інституційного механізму управління розвитком відновлювальної енергетики, що посилить
енергетичну безпеку та світові позиції
України на міжнародній арені.
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Исследованы основные подходы к пониманию понятий экономической и экологической
безопасности. Представлено видение сущности понятия «эколого-экономическая безопасность» как составляющей национальной безопасности и структуры национальной безопасности. Предложен ряд мер, которые будут иметь влияние на укрепление уровня энергетической и
эколого-экономической безопасности Украины.
Ключевые слова: национальная экономика, национальная безопасность, экологоэкономическая безопасность, возобновляемая энергетика, энергоэффективность.
Main approaches to the understanding of the concepts of economic and ecological security are
researched. The basic factors causing the crisis ecological situation in Ukraine were highlighted. The
vision of the essence of the “ecological and economic security” concept as a component of national
security and the vision of national security structure are offered. A number of measures that will have an
impact on strengthening energy and ecological and economic security rate of Ukraine are introduced.
Key words: national economy, national security, ecological and economic security, renewable
energy, energy efficiency.
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