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ІЄРАРХІЧНІ РІВНІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК  
 

Посилення глобалізації у світовій економіці обумовлює загострення проблеми 
захисту навколишнього середовища від наслідків антропогенної діяльності 
людства. Сучасні дослідження екологічної безпеки є актуальним питанням як на 
глобальному, міжнародному, національному, регіональному рівнях, так і на рівнях 
окремого підприємства. 

Вважаємо, що усвідомлення місця екологічної безпеки бізнесу як компоненти 
в ієрархічній її структурі є необхідним для подальшого дослідження (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок між ієрархічними рівнями екологічної безпеки 

Джерело: сформовано автором 
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Глобальна екологічна безпека – система міжнародних відносин, при якому 

забезпечується збереження, раціональне використання, відтворення та підвищення 
якості навколишнього середовища, та при якому національна діяльність окремих 
держав виключає нанесення екологічної шкоди як окремим країнам світу, так і 
всьому світовому співтовариству [4]. 

Глобальний характер екологічних проблем потребує розробки та реалізації 
погодженої міжнародної політики. Для запобігання екологічної катастрофи в 
глобальному масштабі людство вже сьогодні повинне дотримуватися узгоджених 
заходів щодо збереження стійкості біосфери: сформувати на планеті єдиний 

екологобезпечний господарсько-економічний простір, який буде основою сталого 
і врівноваженого соціально-економічного розвитку всіх країн світу. Складовою 
процесу глобалізації став екологічний протекціонізм, до якого часто звертаються 
країни, економіка яких розвивається. Екологічного протекціонізму дотримуються 
держави, забороняючи або обмежуючи виробництва, продаж і використання 
екологічно небезпечної продукції та ввезення в країну технологій і товарів, які 
завдають шкоди навколишньому середовищу і становлять загрозу здоров’ю 
населення [1]. 

Міжнародна екологічна безпека являє собою системний і багаторівневий 
процес інтеграції, регіоналізації, лібералізації та демократизації міжнародних 
відносин, складові механізму якого формують комплекс екологічних умов 
існування людства і впливають на функціонування природоохоронних інституцій, 
екологічних організацій, спричиняючи створення спеціальних режимів 
взаємовідносин країн з метою упередження екологічних небезпек [2].  

Міжнародна екологічна безпека за В. Кириленко та І. Третьяковою [6] 
передбачає такий стан міжнародних відносин, при якому забезпечується 

збереження, раціональне використання, відтворення та підвищення якості 
навколишнього природного середовища, та при якому національна діяльність 
окремих держав виключає нанесення екологічної шкоди іншим країнам та всьому 
світовому співтовариству. 

У своїх дослідженнях П. Ю. Какутіч зазначає, що наразі на міжнародному 
рівні активізації розвитку та вдосконаленню системи забезпечення міжнародної 
екологічної безпеки перешкоджають: конфлікт економічних інтересів держав, 
окремих підприємств, територій; відсутність усталеного або узгодженого бачення 

пріоритетних екологічних проблем та шляхів їх вирішення; проблема 
розбіжностей просторової концентрації джерел небезпеки та/або надзвичайної 
ситуації та відповідальних за них; недосконалість міжнародних правових норм 
щодо визначення відповідальних як за забруднення навколишнього природного 
середовища, так і за ліквідацію наслідків або проведення превентивних заходів; 
значне розшарування світового суспільства щодо системи доходів-витрат країн і 
технологічного рівня; широкий спектр не уніфікованих підходів до оцінки 
екологічних небезпек, шляхів гарантування екологічної безпеки та попередження 
надзвичайних ситуацій [3]. 

Основу національної стратегії щодо безпеки було розпочато у 1990 році в 
Декларації про державний суверенітет України та у схваленій Верховною радою 
України в 1997 р. Концепції національної безпеки, де було визначено сутність 
поняття «національна безпека», виявлено її об’єкти та принципи забезпечення, 
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виділено пріоритетні національні інтереси країни, ідентифіковано основні  загрози 

національній безпеці та обґрунтовано напрями державної політики національної 
безпеки України.  

В 2003 році було прийнято Закон України «Про основи національної безпеки 
України» та визначено такі сфери національної безпеки: зовнішньополітична, 
військова, державна безпека і державний кордон, внутрішньополітична, 
економічна, соціальна, гуманітарна, екологічна, науково-технологічна, 
інформаційна. 

14 вересня 2020 р. затверджено Указом Президента України № 392/2020 про 

рішення Ради Національної безпеки і оборони України «Про Стратегію 
національної безпеки України», де зазначено, що екологічна безпека, зокрема 
безпека середовища життєдіяльності людини, – один із найвищих пріоритетів. [7]. 

Вагомою складовою національної безпеки є регіональна екологічна безпека. 
До функцій суб’єктів політики екологічної безпеки на регіональному рівні 
відносять: регулювання використання природних ресурсів місцевого значення; 
визначення нормативів забруднення природного середовища; впровадження 
економічного механізму природокористування; проведення моніторингу та обліку 

об’єктів природокористування і забруднення довкілля; розроблення програм 
впровадження природоохоронних заходів, визначення та реалізація інвестиційної 
політики; інформування населення та зацікавлених підприємств, установ і 
організацій з екологічних питань [8]. 

Найчастіше екологічна безпека регіону розглядається в контексті впливу на 
національну екологічну безпеку. Екологічний стан регіону, який може 
знаходитись у межах від екологічно безпечного до екологічно небезпечного, та 
свідчить про рівень екодеструктивного впливу, що завдається системі «довкілля – 

населення – економіка» регіону, визначає ключові цілі, що стоять перед 
регіональним екологічним менеджментом на даному етапі. Саме він дає 
можливість формування цільових орієнтирів регіонального екологічного 
менеджменту, що є пріоритетними при формуванні екологічної стратегії та 
політики, та повинні бути орієнтиром та задавати рамкові умови при формуванні 
та реалізації економічної стратегії та політики регіону [5]. 

Екологічна безпека підприємства  –  це  діяльність підприємства, яка не  
призводить до  погіршення стану навколишнього середовища, не завдає збитків 

населенню, державі, споживачам. Екологічна безпека полягає в  дотримані 
підприємством екологічних норм, сплату платежів та  штрафів за  забруднення 
навколишнього середовища, конкурентоздатність його продукції, а також імідж 
підприємства. 

У результаті господарської діяльності саме підприємство може стати 
джерелом небезпеки для навколишнього середовища. До внутрішніх чинників, які 
погіршують його екологічну безпеку належать: помилки, допущені на стадії 
проектування нових виробів, шкідливих для здоров'я людей, а також на стадії 
розроблення і впровадження нових технологій; штрафи за забруднення довкілля та 

незаконно створені звалища тощо. 
Таким чином, варто зазначити, що безумовною запорукою досягнення 

екологічної безпеки на вищих рівнях ієрархії є її забезпечення у системах нижчого 
рівня. У зв’язку з цим першочерговий інтерес представляє екологічна безпека на 



 153 

рівні підприємства. 
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ЗАСТОСУВАННЯ IННOВAЦIЙНИХ ТЕХНOЛOГIЙ У БУХГAЛТЕРСЬКOМУ OБЛIКУ 
 

Рoзширення iнфoрмaцiйнoгo пoтенцiaлу oб’єктивнoгo екoнoмiчнoгo прoстoру 
зумoвлює рoзвитoк теoрiї i вдoскoнaлення прaктики ведення бухгaлтерськoгo 
oблiку. Сукупнiсть тенденцiй i фaктoрiв рoзвитку oблiку в умoвaх цифрoвoї 

екoнoмiки визнaчaють oблiкoву метoдoлoгiю, принципи, прoцедури, змiстoвну 
спрямoвaнiсть тa хaрaктеристики iнфoрмaцiйнoгo прoдукту, внутрiшнє 
структурувaння, видiлення видiв oблiку тa їх iнтегрувaння, iдентифiкaцiю й 
системaтизaцiю oблiкoвих oб’єктiв, встaнoвлення критерiїв їх визнaння тa 
тaксoнoмiї тoщo. 

Фaктoрами рoзвитку oблiку в умoвaх цифрoвoї екoнoмiки є: 
1) технiчнi тa технoлoгiчнi мoжливoстi oблiкoвoгo прoцесу щoдo 

oперaтивнoстi збoру, oбсягiв тa якoстi oпрaцювaння iнфoрмaцiї; 

2) прискoрений рoзвитoк електрoннoгo дoкументooбiгу; 
3) виoкремлення iнфoрмaцiї як чинникa вaртoстi бiзнесу; 
4) виникнення нoвих oб'єктiв oблiку; 
5) рoзширення oблaстi вiдoбрaження дiяльнoстi, рoзвитoк немaтерiaльних й 

iнтелектуaльних склaдoвих кaпiтaлу; 
6) орiєнтувaння нa нефiнaнсoвi цiльoвi прioритети; 
7) зaлучення дo oблiкoвoї системи нефiнaнсoвoї iнфoрмaцiї; 
8) зaстoсувaння aльтернaтивних oблiкoвих метoдик; 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673459
http://www.economy.nayka.com.ua.pdf/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672841:%D0%A0%D0%B5%D0%B3.%D0%B5%D0%BA.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672841:%D0%A0%D0%B5%D0%B3.%D0%B5%D0%BA.
https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669634:%D0%9E.%D1%84.
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