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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність теми. Українська економіка характеризується складністю умов 

господарювання, спричиненою багатьма чинниками. Серед останніх зростає роль 

екологічних, які набувають стратегічного значення практично в усіх сферах еконо-

мічної діяльності, у тому числі в лісовому господарстві. Раціональна його організа-

ція передбачає зорієнтованість на мінімізацію екологічних ризиків і втрат та макси-

мізацію суспільних вигод. Ефективне використання наявних лісових ресурсів на рів-

ні окремих лісогосподарських підприємств можливе лише за умови дотримання ни-

ми еколого-економічної безпеки (ЕЕБ).  

Теоретико-методологічні аспекти управління екологічною та економічною 

безпекою підприємств відображені в працях Н. Андрєєвої, І. Баланюка, І. Бланка,    

В. Бойка, Б. Буркинського, О. Васильєва, Т. Васильціва, В. Геєця, Н. Гічової, О. Гна-

ткович, Б. Данилишина, С. Довбні, К. Дяченко, А. Єпіфанова, С. Ілляшенка, І. Ілля-

шенко, О. Ілляшенко, С. Каламбета, А. Козаченка, П. Кравчука, О. Ляшенко, Г. Мі-

шеніної, В. Мунтіяна, І. Нагорної, О. Нусінової, М. Петрушенка, В. Припотня,        

О. Прокопенко, Т. Радевич, Н. Реверчук, С. Смірної, В. Степанова, І. Хоми, Л. Хро-

мушиної, С. Шкарлета, В. Шпильового, А. Штангрета, В. Ячменьова та інших.  

Вклад у розробку теорії, методології та прикладних аспектів функціонування 

лісогосподарських підприємства зробили І. Антоненко, В. Артюшок, А. Бабич,       

О. Врублевська, О. Дзюбенко, О. Дребот, А. Карпук, Я. Коваль, І. Лицур, Є. Міше-

нін, І. Синякевич, І. Соловій, М. Степаненко, А. Суска, О. Ульянченко, О. Фурдичко, 

М. Шершун, О. Шубалий, І. Ярова та інші дослідники.  

Попри вагомі напрацювання вчених, динамічність розвитку еколого-економіч-

них систем, якими є лісогосподарські підприємства, обумовлює необхідність уза-

гальнення та поглиблення теоретико-методичних положень управління їх еколого-

економічною безпекою, що визначає актуальність теми, мету та завдання дослі-

дження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до тематики наукових досліджень Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки «Управління соціоекологоекономі-

чною безпекою» (номер державної реєстрації 0117U002302) та «Розвиток підприєм-

ства як соціо-еколого-економічної системи» (номер державної реєстрації 

0115U002351). Внесок автора у виконання зазначених тем відображено в актах 

впровадження, інформація про які наведена далі.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є формування 

теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо управління 

еколого-економічною безпекою лісогосподарських підприємств.  

Для досягнення цієї мети в дисертації поставлені такі завдання: 

- розглянути сутність еколого-економічної безпеки підприємства; 

- розкрити зміст управління еколого-економічною безпекою підприємства; 

- систематизувати й узагальнити методологічний інструментарій дослідження 

еколого-економічної безпеки підприємства;  

- розробити методичні підходи до оцінки еколого-економічної безпеки лісо-

господарських підприємств, методику оцінки потенціалу цієї безпеки; 
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- здійснити оцінку еколого-економічної безпеки лісогосподарських підпри-

ємств та визначити вплив основних чинників на формування її рівня; 

 - оцінити потенціал еколого-економічної безпеки лісогосподарських підпри-

ємств; 

- розкрити сутність та обґрунтувати складові механізму забезпечення еколого-

економічної безпеки лісогосподарських підприємств; 

- обґрунтувати стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки лісогоспо-

дарських підприємств. 

Об’єктом дослідження є процес управління еколого-економічною безпекою 

лісогосподарських підприємств.  

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні положення та прикладні 

аспекти управління еколого-економічною безпекою лісогосподарських підприємств.  

Методи дослідження. В роботі використано діалектичний метод пізнання, си-

стемний підхід до дослідження процесів управління еколого-економічною безпекою 

лісогосподарських підприємств. Реалізацію цього підходу забезпечила  сукупність 

загальних і спеціальних методів, а саме: абстрактно-логічний і системного аналізу – 

для теоретичних узагальнень, систематизації підходів до визначення сутності еколо-

го-економічної безпеки підприємства та управління нею (розділ 1); розрахунково-

конструктивний, економіко-статистичний, індексний та порівняння – для аналізу 

стану, оцінки еколого-економічної безпеки лісогосподарських підприємств та її по-

тенціалу (розділ 2, п. 2.3; розділ 3, п. 3.2); синтезу – при розробці концептуальних та 

організаційних засад формування механізму управління еколого-економічною безпе-

кою підприємства (п. 3.1); прогнозування – для визначення потенціалу еколого-

економічної безпеки лісогосподарських підприємств на стратегічну перспективу     

(п. 3.2); структурно-функціональний метод – при формуванні матриці вибору стра-

тегій забезпечення еколого-економічної безпеки лісових господарств (п. 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці теоретико-

методологічних і науково-прикладних засад формування та розвитку управління 

еколого-економічною безпекою лісогосподарських підприємств. Найвагомішими на-

уковими результатами, які виносяться на захист, є такі: 

удосконалено: 

- концептуальні основи управління еколого-економічною безпекою лісогоспо-

дарського підприємства, що розглядається як інтегрована система, яка забезпечує 

стійкість, цілісність, захищеність та своєчасне реагування на зміну середовища під-

приємства для захисту його інтересів, стабільного екологічно безпечного та еконо-

мічно ефективного розвитку з урахуванням загроз, можливостей та обмежень. Уто-

чнено підходи, принципи, ознаки, критерії ефективності, об’єкт, суб’єкт, мету, цілі, 

завдання, функції, методи та інструменти управління еколого-економічною безпе-

кою лісогосподарського підприємства;  

- процесний підхід до обґрунтування сутності управління еколого-еконо-

мічною безпекою підприємства як сукупності послідовних етапів управлінської ді-

яльності щодо забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства, які дають 

змогу сформувати та підтримувати його стійкість як системи, а при необхідності – 

вносити корективи для виживання, а потім – нарощення потенціалу стійкості під-

приємства в нових умовах; обґрунтовано етапи процесу управління еколого-
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економічною безпекою підприємства (формування інституційного середовища за-

безпечення еколого-економічної безпеки підприємства, моніторинг внутрішнього та 

зовнішнього середовища підприємства, аналіз показників стану цього середовища, 

оцінка рівня ЕЕБ, прогнозування впливу чинників на рівень ЕЕБ, визначення мож-

ливостей і обмежень у діяльності підприємства щодо забезпечення ЕЕБ, розробка та 

реалізація заходів щодо забезпечення ЕЕБ, контроль за реалізацією заходів, оцінка 

ефективності управлінських рішень); 

- методологічні аспекти дослідження еколого-економічної безпеки підприєм-

ства, а саме, уточнено принципи, критерії та підходи, які, на відміну від існуючих, 

передбачають максимальне врахування специфіки функціонування лісових госпо-

дарств, визначальної ролі екологічної та лісоресурсної компонент, необхідність оці-

нки еколого-економічної безпеки в коротко- та довгостроковому періоді; 

- змістовне наповнення потенціалу еколого-економічної безпеки лісогосподар-

ського підприємства як сукупності усіх його можливостей (ресурсів, компетенцій, 

прав) забезпечити захист власних інтересів, стійкість до загроз, стабільність розвит-

ку, досягнення поточних та стратегічних цілей без нанесення шкоди оточуючому 

середовищу, збереження природно-ресурсного потенціалу в тих економічних, полі-

тичних, соціальних умовах, які склались; 

набули подальшого розвитку: 

- понятійний апарат дослідження, зокрема розкрито сутність еколого-еконо-

мічної безпеки підприємства як стану його захищеності від негативних впливів за-

вдяки внутрішній стійкості, самоідентичності, цілісності, гнучкості та адаптивності, 

що забезпечує здатність до стабільного розвитку, реалізації поставлених цілей, до-

сягнення бажаних результатів без нанесення шкоди оточенню, збереження природ-

но-ресурсного та асиміляційного потенціалу довкілля. Обґрунтовано основні ознаки 

еколого-економічної безпеки підприємств лісогосподарської сфери; 

- методичні підходи до оцінки еколого-економічної безпеки лісогосподарсько-

го підприємства, що, на відміну від існуючих, передбачають визначення її рівня в 

поточному періоді з урахуванням економічної та екологічної складових та прогно-

зування на стратегічний період потенціалу еколого-економічної безпеки підприєм-

ства за параметрами економічної й екологічної стійкості, управлінського потенціалу 

безпеки суб’єкта господарювання, що слугуватиме основою для обґрунтування 

стратегії забезпечення ЕЕБ лісогосподарського підприємства;  

- визначення сутності механізму забезпечення ЕЕБ лісогосподарських підпри-

ємств як сукупності взаємопов’язаних норм, правил, методів і прийомів управлінсь-

кого впливу на різні сфери, процеси та ресурси підприємства для досягнення стійко-

сті, захищеності, адаптивності, швидкого та гнучкого реагування на зміни у його 

внутрішньому та зовнішньому середовищі, спрямованих на виявлення, попереджен-

ня загроз, усунення їх негативних наслідків, забезпечення стабільного розвитку, ре-

алізації поставлених цілей без нанесення шкоди навколишньому середовищу;  

- стратегічні набори забезпечення еколого-економічної безпеки лісогосподар-

ських підприємств, які, на відміну від існуючих, базуються на результатах оцінки 

потенціалу ЕЕБ і передбачають використання стратегічних альтернатив 2-х рівнів 

(стратегії 1-го рівня визначають напрям руху підприємства на стратегічну перспек-

тиву для забезпечення бажаного рівня ЕЕБ, кожна з них має уточнення стратегіями 
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2-го рівня, які мають бути застосовані у певному випадку і дають змогу отримати 

бажані результати в довгостроковому періоді).  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблені 

науково-прикладні положення управління еколого-економічною безпекою лісогос-

подарських підприємств, які стосуються методик оцінки ЕЕБ та потенціалу ЕЕБ, 

механізму та стратегічних наборів забезпечення ЕЕБ цих підприємств, можуть бути 

використані в діяльності відповідних суб’єктів господарювання. 

Одержані результати знайшли відображення у фундаментальних науково-

дослідних темах: «Управління соціоекологоекономічною безпекою», внесок автора 

в її виконання полягає в розвитку теоретико-методологічних положень управління 

еколого-економічною безпекою лісогосподарських підприємств, розробці механізму 

та стратегії забезпечення їхньої еколого-економічної безпеки (акт впровадження     

№ 03-28/01/1293 від 10.05.2018 р.); «Розвиток підприємства як соціо-еколого-

економічної системи», де автором розроблено наукові підходи до визначення сутно-

сті безпеки загалом, економічної та екологічної безпеки підприємства; концептуаль-

ні основи управління еколого-економічною безпекою підприємства (акт впрова-

дження № 03-28/02/853 від 16.03.2017 р.). Напрацювання автора використані при  

розробці науково-дослідної теми «Загрози та ризики екологобезпечному розвитку 

секторів економіки Українського Причорномор’я» Інституту проблем ринку та еко-

номіко-екологічних досліджень НАН України (акт впровадження № 15/І-10 від 

18.04.2017 р.). 

У роботі ДП «Любомльське лісове господарство» використано напрацювання 

автора, які стосуються методики та результатів оцінки еколого-економічної безпеки 

підприємства, обґрунтування стратегії його розвитку, результатів оцінки фінансово-

го стану та прогнозування ймовірності банкрутства (довідка про впровадження 

№ 15л від 19.09.2017 р.). ДП «Клесівське лісове господарство» використало резуль-

тати оцінки еколого-економічної безпеки підприємства, пропозиції щодо обґрунту-

вання стратегії забезпечення його еколого-економічної безпеки (довідка про впрова-

дження № 24 від 10.04.2018 р.). ДП «Соснівське лісове господарство» використано: 

результати аналізу чинників забезпечення еколого-економічної безпеки; систему 

показників для моніторингу еколого-економічної стійкості; набір стратегій забезпе-

чення еколого-економічної безпеки (акт впровадження № 454 від 11.10.2018 р.). 

Теоретичні та методичні розробки дисертанта використовуються при викла-

данні дисциплін «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки» та «Ін-

формаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки» на кафедрі економіки, 

безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національно-

го університету імені Лесі Українки (акт впровадження № 03-28/03/148а від 

21.05.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, які виносяться на захист, 

одержано дисертантом особисто. Вони відображають авторський підхід до визна-

чення сутності еколого-економічної безпеки та управління нею, полягають в уза-

гальненні та розвитку методологічного інструментарію дослідження еколого-

економічної безпеки підприємства, обґрунтуванні механізму забезпечення еколого-

економічної безпеки лісогосподарських підприємств. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисер-

тації доповідались та отримали позитивну оцінку на міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференціях: «Теорія та практика менеджменту безпеки»      

(м. Луцьк, 2016-2018 рр.); «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки 

України» (м. Луцьк, 2013-2014 рр.); «Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений 

туризм» (м. Одеса, 2014 р.); «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами» (м. Луцьк, 2015 р.); «Сучасні підходи до креативного 

управління економічними процесами» (м. Київ, 2016 р.); «Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2015, 2016, 2018)» (м. Хар-

ків, 2015, 2016, 2018 рр.); «Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-

економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні» (м. Луцьк, 2016 р.);  «Регіона-

льна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції» (м. Хар-

ків, 2017 р.); «Менеджмент розвитку соціально-економічних систем в новій еконо-

міці» (м. Полтава, 2017 р.); «Європейський вектор модернізації економіки: креатив-

ність, прозорість та сталий розвиток» (м. Харків, 2018 р.). 

Публікації. Результати дослідження опубліковано в 9 статтях у наукових фа-

хових виданнях України, з яких 6 статей у виданнях, зареєстрованих у міжнародних 

наукометричних базах, у т.ч. одна – у базі Web of Science, а також у 12 публікаціях у 

матеріалах і тезах конференцій. Загальний обсяг наукових публікацій складає      

8,24 д.а., усі публікації одноосібні.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи стано-

вить 310 сторінок, з яких основного тексту – 187 сторінок. Робота містить 39 таб-

лиць, 9 рисунків, 6 додатків на 85 сторінках, список використаних джерел з 192 на-

йменувань, викладених на 21 сторінці.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено ме-

ту, об’єкт і предмет дослідження, сформульовано основні завдання, наукову новизну 

та практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі – «Теоретичні та методичні основи управління еколого-

економічною безпекою лісогосподарських підприємств» – розкрито сутність та 

визначено чинники забезпечення еколого-економічної безпеки лісогосподарських 

підприємств, обґрунтовано сутність та складові управління нею, узагальнено науко-

ві підходи та удосконалено методологічні аспекти дослідження ЕЕБ лісогоспо-

дарських підприємств. 

Необхідність вивчення еколого-економічної безпеки підприємств обумовлено: 

зростанням еколого-економічних суперечностей їхнього розвитку; погіршенням 

еколого-економічної ситуації через недосконале екологічне законодавство; недієвіс-

тю екологічного контролю за діяльністю підприємств та недотриманням екологіч-

них вимог при проектуванні підприємств, технологій, технічного устаткування; не-

обхідністю імплементації міжнародних вимог у сфері екологізації діяльності як 

умови євроінтеграції. Розглянуто наукові підходи до визначення сутності безпеки 

загалом, економічної й екологічної безпеки зокрема. Встановлено, що найчастіше 
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безпека розглядається як: стан захищеності підприємства, результат ефективної дія-

льності його менеджменту, умова стабільного розвитку суб’єкта підприємницької 

діяльності. Виявлено, що трактування економічної та екологічної безпеки неодно-

значні, остання найчастіше розглядається як складова економічної.  

Обґрунтовано специфічні ознаки еколого-економічної безпеки підприємства, 

на основі яких дано її визначення як стану захищеності відповідного суб’єкта від не-

гативних впливів. Цю захищеність визначають такі характеристики підприємства як 

його внутрішня стійкість, самоідентичність, цілісність, гнучкість, адаптивність. Во-

ни забезпечують здатність підприємства до стабільного розвитку, реалізації постав-

лених цілей без нанесення шкоди оточенню, збереження природно-ресурсного та 

асиміляційного потенціалу довкілля. 

Опрацьовано наукові підходи до визначення та класифікації чинників еконо-

мічної та екологічної безпеки, розглянуто й узагальнено їх поділ на внутрішні та зо-

внішні. Деталізовано перелік внутрішніх чинників ЕЕБ, виходячи з авторського ви-

значення сутності останньої. У їх сукупності виокремлено чинники, які: забезпечу-

ють стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від можливих за-

гроз; забезпечують стійкість до негативних впливів; визначають здатність підприєм-

ства до стабільного розвитку, реалізації поставлених цілей, досягнення бажаних ре-

зультатів без нанесення шкоди навколишньому природному середовищу.  

Визначено сутність управління еколого-економічною безпекою підприємства 

як сукупність взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів, взаємодія яких перед-

бачає цілеспрямований вплив на забезпечення стійкості, цілісності, захищеності та 

реагування на зміну середовища відповідного суб’єкта для захисту його інтересів, 

стабільного екологічно безпечного та економічно ефективного розвитку з урахуван-

ням зовнішніх умов (загроз і можливостей) та обмежень. 

Уточнено об’єкт управління ЕЕБ підприємства (сукупність внутрішніх чинни-

ків – умови, ресурси, елементи системи менеджменту, які формують стійкість під-

приємства до негативних впливів зовнішнього та внутрішнього середовищ), суб’єкт 

(окремі особи, підрозділи, служби підприємства, які мають забезпечити його захи-

щеність від внутрішніх та зовнішніх загроз, досягнення ЕЕБ), принципи (системнос-

ті, збалансованості, узгодженості, єдності та оптимального співвідношення в системі 

«суспільство – природа»; екологічної орієнтованості; комплексності використання 

природно-ресурсного потенціалу лісових екосистем у межах їх стійкості, непору-

шення та самовідновлення; пріоритету екологічних і суспільних інтересів над еко-

номічними; недопущення деградації лісових екосистем і ландшафтів), предмет (ЕЕБ 

загалом, її складові та чинники, які на неї впливають), мету (забезпечення ЕЕБ підп-

риємства шляхом імплементації в систему його менеджменту екологічних пріорите-

тів, принципів сталого розвитку, переорієнтації на довгострокові економічні, соціа-

льні та екологічні ефекти, реалізація не лише економічних, а й природозберігаючих, 

ландшафтоформуючих, кліматорегулюючих, рекреаційних, естетичних, соціально-

культурних функцій лісу), функції (визначення місії, образ і кредо якої позиціону-

ють підприємство як екологобезпечного та екологовідповідального суб’єкта госпо-

дарювання; екологоорієнтоване цілепокладання; обґрунтування стратегії забезпе-

чення ЕЕБ; планування заходів щодо її реалізації; організація діяльності відповідно 

до основних положень політики забезпечення ЕЕБ; контроль за дотриманням ЕЕБ; 
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мотивація персоналу щодо забезпечення ЕЕБ), цілі та завдання, методи й інструмен-

ти, що використовуються на певних етапах процесу управління ЕЕБ, критерій ефек-

тивності управління ЕЕБ підприємства (стан суб’єкта господарювання, який дає 

змогу досягти заданого рівня економічної ефективності за умов раціонального вико-

ристання природних ресурсів лісу, збереження якості екосистеми, в якій функціонує 

підприємство). 

Обґрунтовано доцільність використання процесного підходу до управління 

ЕЕБ підприємства як сукупності послідовних етапів управлінської діяльності щодо 

її забезпечення, які дають змогу сформувати та підтримувати стійкість підприємства 

як системи, а при необхідності – вносити корективи для його виживання, нарощення 

потенціалу стійкості в мінливих умовах. Визначено основні етапи процесу управ-

ління ЕЕБ з урахуванням специфіки діяльності лісових господарств. Ними є: форму-

вання інституційного середовища забезпечення ЕЕБ підприємства; моніторинг вну-

трішнього та зовнішнього середовища підприємства; аналіз показників стану сере-

довища підприємства; оцінка рівня ЕЕБ; прогнозування впливу чинників на рівень 

ЕЕБ; визначення можливостей і обмежень в діяльності підприємства щодо забезпе-

чення його ЕЕБ; розробка та реалізація заходів щодо забезпечення ЕЕБ; контроль; 

оцінка ефективності управлінських рішень. 

Набули подальшого розвитку методологічні положення оцінки ЕЕБ підприєм-

ства. Зокрема, уточнено принципи (розвитку, цілеспрямованості, науковості, сис-

темності, несуперечності, стохастичності), критерії (окремо для оцінки ЕЕБ у корот-

котерміновому та довготерміновому періоді) та підходи (ресурсний, індикаторний, 

результативний, системний) такої оцінки. Вони враховують специфіку функціону-

вання лісових господарств, наявність конфлікту економічних та екологічних інте-

ресів у коротко- та довгостроковому періоді, визначальну роль екологічної та лісо-

ресурсної компонент для забезпечення ЕЕБ лісогосподарського підприємства. Оха-

рактеризовано основні методи, які можуть бути використані для цієї оцінки. 

У другому розділі – «Аналіз складових та оцінка еколого-економічної без-

пеки лісогосподарських підприємств» – розроблено методику оцінки рівня та по-

тенціалу ЕЕБ лісогосподарських підприємств, дано загальну характеристику лісово-

го фонду та діяльності підприємств сфери лісового господарства України, здійснено 

аналіз чинників забезпечення та оцінку рівня ЕЕБ підприємств лісогосподарської 

сфери зони Полісся. 

Критичне осмислення та узагальнення існуючих напрацювань і власного під-

ходу до визначення сутності еколого-економічної безпеки підприємства, методоло-

гічних позицій її дослідження дали змогу розробити методику поточної оцінки ЕЕБ 

та потенціалу ЕЕБ на довготермінову (стратегічну) перспективу.  

Методика поточної оцінки ЕЕБ ґрунтується на використанні ресурсного, сис-

темного та індексного підходів і передбачає застосування багаторівневої системи 

індексів (локальних, які стандартизуються, підгрупових, групових, інтегрального), 

які розраховуються таким чином: 

- підгрупові індекси визначаються як сума одиничних, поділена на їх кіль-

кість; 

- групові індекси визначаються як сума підгрупових, поділена на їх кількість, а 

саме:  
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- груповий індекс економічної безпеки: 

Іекон = (Іф + Ітт + Ік ) / 3                                                    (1) 

де Іф  – підгруповий індекс фінансової безпеки; Ітт  – підгруповий індекс техніко-

технологічної безпеки; Ік  – підгруповий індекс кадрової безпеки. 

- груповий індекс екологічної безпеки: 

Іекол = (Івідн + Івикор + Ілод )  / 3                                               (2) 

де Івідн  – підгруповий індекс відновлення лісових ресурсів; Івикор  – підгруповий ін-

декс використання лісових ресурсів; Ілод  – підгруповий індекс лісоохоронної діяль-

ності. 

Інтегральний індекс ЕЕБ підприємства визначається як сума групових: 

ІЕЕБ = Іекон + Іекол                                                         (3) 

де Іекон  – груповий індекс економічної безпеки; Іекол  – груповий індекс екологічної 

безпеки. 

Запропонована методика дає змогу встановити рівень ЕЕБ підприємства від-

повідно до прийнятої шкали (високий, достатній, низький, критичний) і виявити 

чинники, які можуть призвести до проблем у поточному періоді.  

Оцінка потенціалу ЕЕБ лісогосподарського підприємства на стратегічну перс-

пективу передбачає ідентифікацію його рівня та виявлення сильних і слабких сторін 

у контексті функціонально-ресурсних складових – економічної та екологічної стій-

кості підприємства, управлінського потенціалу безпеки, що слугуватиме основою 

для обґрунтування стратегії забезпечення ЕЕБ лісогосподарського підприємства. 

Принципова схема визначення інтегрального показника потенціалу ЕЕБ аналогічна 

вище наведеній схемі оцінки рівня ЕЕБ. 

Відповідно до розроблених методичних підходів у роботі здійснено аналіз ос-

новних показників функціонування лісогосподарської сфери України, яка, з одного 

боку є важливим напрямом економічної діяльності з високим рівнем зайнятості та 

експортного потенціалу, а з другого – забезпечує збереження та розведення лісів, 

охорону цінних екосистем. Згідно зі статистичними даними, відбувається щорічне 

зростання обсягів виробництва продукції, робіт та послуг лісового господарства. 

Зберігається невисока, але стійка тенденція до збільшення обсягів заготівлі дереви-

ни. Частка підприємств, які отримали позитивний фінансовий результат, була доволі 

високою – більше 82 %, рентабельність операційної діяльності найвищою була у 

2015 році – 9,3 %, як і рентабельність загальної діяльності – 7,5 %. 

Аналіз розвитку лісогосподарської сфери Поліської зони за період 2012-2016 

років показав таке: динаміка відтворення лісів позитивна, причому більше половини 

площ їхнього відтворення відбувалося шляхом садіння і висівання лісу; у площах 

рубок переважають рубки догляду лісів, експлуатаційні ліси займають невисоку   

частку лісового фонду; за породним складом деревостанів переважає сосна (70 %) та 

дуб (від 4,4 % у Волинському до 16,7 % у Житомирському обласному управлінні лі-

сового та мисливського господарства). Обсяги заготівлі ліквідної деревини збільшу-

вались до 2015 р. У структурі продукції із заготовлених круглих лісоматеріалів пе-

реважають: пиломатеріали і заготовки – більше 70 %, клеєна фанера і шпон – більше 

10 %, целюлоза і деревна маса – більше 10 %.  

Апробація авторських методик оцінки ЕЕБ здійснена на матеріалах лісових 

господарств Поліської зони, де найвищий рівень лісистості, порівняно з іншими ре-
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гіонами України, лісовим господарствам характерні однакові об’єктивні (природо-

ресурсні) чинники формування ЕЕБ. Обсяги заготівлі ними деревини та основні по-

казники лісогосподарської діяльності стабільно високі й найвищі в Україні. Про-

блеми функціонування та забезпечення ЕЕБ у цих господарствах подібні. 

Результати оцінки рівня ЕЕБ лісових господарств Поліської зони відображені 

в табл. 1. Вони вказують на високий та достатній рівень ЕЕБ підприємств.   

Таблиця 1 

Індекси еколого-економічної безпеки лісових господарств, 2017 р. 
Лісгосп ІФБ ІТТБ ІКБ ГІЕнБ ІВЛР ІВкЛР ІЛОД ГІЕкБ ІІЕЕБ 

Камінь-Каширське 0,152 0,816 0,855 0,608 0,574 0,555 1,000 0,710 1,318 

Маневицьке 0,737 0,776 0,918 0,810 0,574 0,824 0,982 0,793 1,603 

Білокоровицьке 0,343 0,738 0,820 0,634 0,590 0,828 0,919 0,779 1,413 

Олевське 0,214 0,685 0,773 0,557 0,721 0,747 0,847 0,772 1,329 

Клесівське 0,610 0,709 0,883 0,734 0,793 0,799 0,938 0,843 1,577 

Соснівське 0,351 0,793 0,858 0,667 0,702 0,797 0,917 0,805 1,472 

Добрянське 0,510 0,755 0,986 0,750 0,525 0,933 0,925 0,794 1,544 

Ніжинське 0,352 0,682 0,960 0,665 0,352 0,774 0,996 0,707 1,372 

Примітка. ІФБ – індекс фінансової безпеки, ІТТБ – індекс техніко-технологічної безпеки, ІКБ – 
індекс кадрової безпеки, ГІЕнБ – груповий індекс економічної безпеки, ІВЛР – індекс відновлення 
лісових ресурсів, ІВкЛР – індекс використання лісових ресурсів, ІЛОД – індекс лісоохоронної дія-
льності, ГІЕкБ – груповий індекс екологічної безпеки, ІІЕЕБ – інтегральний індекс ЕЕБ. 

Шкала інтервалів для групових індексів рівня ЕЕБ: високий – 1-0,75; достатній – менше 
0,75 до 0,5; низький – менше 0,5 до 0,25; критичний – менше 0,25. 

Шкала інтервалів для інтегрального індексу рівня ЕЕБ: високий – 2-1,5; достатній – менше 
1,5 до 1,0; низький – менше 1,0 до 0,5; критичний – менше 0,5. 

 

Застосування запропонованої методики оцінки рівня ЕЕБ підприємств загалом 

і в розрізі її складових дає змогу виявити сильні та слабкі сторони функціонування 

суб’єктів господарювання, визначити дієві інструменти управління їхньою ЕЕБ. 

У третьому розділі – «Механізм забезпечення еколого-економічної безпеки 

лісогосподарських підприємств» – розроблено механізм забезпечення ЕЕБ лісо-

господарських підприємств, здійснено оцінку потенціалу ЕЕБ підприємств лісогос-

подарської сфери та прогнозування його зміни на перспективу, обґрунтовано стра-

тегії забезпечення ЕЕБ лісогосподарських підприємств. 

Одним із завдань менеджменту лісогосподарських підприємств є забезпечення 

ЕЕБ завдяки впровадженню механізму, інструменти якого (норми, правила, методи і 

прийоми впливу на різні сфери, процеси та ресурси підприємства) дають змогу зба-

лансувати часто антагоністичні економічні та екологічні інтереси у довго- та корот-

котерміновій перспективі. Використання таких інструментів покликане забезпечува-

ти: досягнення стійкості, захищеності, адаптивності, швидкого та гнучкого реагу-

вання на зміни у середовищі підприємства; виявлення, попередження загроз, усу-

нення їх негативних наслідків; стабільний розвиток і реалізацію поставлених цілей 

на засадах невиснажливого лісокористування; лісоохоронну діяльність і відтворення 

лісових ресурсів, недопущення деградації лісових масивів.  

Структура механізму забезпечення ЕЕБ підприємств лісогосподарської сфери 

передбачає такі блоки: формування інституційних умов управління ЕЕБ; оцінка 
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ЕЕБ; забезпечення поточної стійкості підприємства до зовнішніх та внутрішніх за-

гроз; формування потенціалу безпеки (рис. 1). Для кожного блоку запропоновано 

певні інструменти залежно від отриманих результатів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Механізм забезпечення еколого-економічної безпеки  

лісогосподарських підприємств  
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Доведено, що стратегічне управління підприємствами передбачає обґрунту-

вання певного набору стратегій, які відображають специфіку суб’єкта господарю-

вання та його системи управління. Тому формування стратегічних наборів забезпе-

чення еколого-економічної безпеки підприємства здійснюється на основі: стратегіч-

них цілей розвитку підприємства; узгодження стратегії забезпечення ЕЕБ із загаль-

ною стратегією розвитку підприємства; результатах оцінки потенціалу ЕЕБ, що дає 

змогу виявити проблеми і перспективи досягнення бажаного стану. 

Оцінку потенціалу ЕЕБ здійснено за такими підгрупами показників: економіч-

ної складової – фінансового, ресурсного, техніко-технологічного, інноваційно-

інвестиційного, кадрового потенціалу безпеки; екологічної складової – потенціалу 

відновлення та використання лісових ресурсів, потенціалу лісоохоронної діяльності; 

управлінського потенціалу – результативності діяльності. Встановлені за 2013-    

2017 роки показники стали основою для визначення прогнозних значень потенціалу 

ЕЕБ на трирічну перспективу (табл. 2). Розрахунки показали, що прогнозований рі-

вень потенціалу ЕЕБ залишатиметься достатнім, проте у більшості лісгоспів він по-

гіршиться. Результати прогнозу використані для обґрунтування стратегій забезпе-

чення ЕЕБ лісогосподарських підприємств. 

Таблиця 2 

Прогнозні значення групових та  інтегрального індексів потенціалу  

еколого-економічної безпеки лісових господарств  
Показник  2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1 2 3 4 

Камінь-Каширське  

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,639 0,629 0,627 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,658 0,654 0,657 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,721 0,763 0,631 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 2,018 2,047 1,915 

Маневицьке 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,729 0,730 0,723 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,732 0,733 0,743 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,951 0,979 0,910 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 2,413 2,442 2,376 

Білокоровицьке  

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,599 0,588 0,588 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,770 0,770 0,777 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,735 0,697 0,636 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 2,105 2,055 2,001 

Олевське 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,585 0,570 0,574 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,697 0,693 0,699 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,410 0,407 0,425 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 1,692 1,670 1,698 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 

Клесівське 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,715 0,713 0,717 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,623 0,622 0,635 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,458 0,484 0,446 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 1,796 1,819 1,799 

Соснівське 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,722 0,703 0,698 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,692 0,680 0,680 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,466 0,488 0,511 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 1,880 1,871 1,888 

Добрянське 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,620 0,615 0,620 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,667 0,670 0,654 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,9998 0,9881 0,9978 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 2,287 2,273 2,272 

Ніжинське 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,689 0,695 0,705 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,593 0,594 0,599 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,679 0,745 0,771 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 1,962 2,034 2,075 

Примітка. Шкала інтервалів для: групових індексів потенціалу ЕЕБ: високий – 1-0,75; достатній – 

менше 0,75 до 0,5; низький – менше 0,5 до 0,25; критичний – менше 0,25;  інтегрального індексу 

потенціалу ЕЕБ: високий – 3-2,25; достатній – менше 2,25 до 1,5; низький – менше 1,5 до 0,75; 

критичний – менше 0,75. 

 

Визначено сутність стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки лісо-

господарських підприємств як моделі їхньої поведінки та способу діяльності на дов-

готермінову перспективу, які дадуть змогу отримати бажані економічні результати, 

забезпечити достатній рівень стійкості підприємства до зовнішніх загроз, локалізу-

вавши потенційні дестабілізуючі чинники та забезпечивши збалансованість між 

економічним розвитком, станом довкілля та якістю лісових екосистем.  

Встановлено основні стани, які можуть бути виявлені при оцінці потенціалу 

ЕЕБ, та обґрунтовано стратегії, рекомендовані для кожного з них. Можливі такі ва-

ріанти: 1) високий рівень стійкості, гарантія збереження цілісності та ідентичності 

підприємства, при цьому якщо: 1.1) цілі та стан середовища не змінюються, рекоме-

ндуються стратегії збереження та зміцнення отриманих позицій, екологічно неви-

снажливого лісокористування, нарощення лісоресурсного потенціалу; 1.2) цілі та 

стан середовища змінюються – слід орієнтуватися на нарощення існуючих конкуре-

нтних переваг та формування нових, комплексне використання потенціалу лісових 

екосистем; 2) ризик втрати поточних вигод, проте потенціал безпеки, рівень стійкос-

ті підприємства до загроз достатній, при цьому якщо: 2.1) рівень власних ресурсів 
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достатній – рекомендується стратегія стабілізації, 2.2) недостатній – стратегія адап-

тації; 3) тенденція до зростання загроз, ризик втрати ідентичності та цілісності підп-

риємства, стратегічних вигод: 3.1) нижче критичного рівня – слід орієнтуватися на 

формування потенціалу безпеки, 3.2) вище критичного рівня – антикризові стратегії. 

Для кожної ситуації запропоновано схему формування стратегічних альтерна-

тив двох рівнів. На основі викладених підходів сформовано матрицю стратегічного 

позиціонування лісових господарств (табл. 3).  

Таблиця 3 

Матриця стратегічного позиціонування лісових господарств за підходом  

«прогнозований рівень потенціалу еколого-економічної безпеки – стратегія» 
Госпо-

дарство 

Рівень   

потенціалу ЕЕБ 

Стратегія  

1-го рівня 

Стратегія  

2-го рівня 

Камінь-

Каширське 

2.1 – достатній 

Зниження фінансового потенціалу 

Низький потенціал відновлення  

лісових ресурсів 

Стабілізації Забезпечення поточної стійкості. 

Невиснажливого  

лісокористування. 

Мане-

вицьке 

1.1 – високий 

Зниження потенціалу економічної 

безпеки  

Збереження 

та зміцнен-

ня позицій 

Збільшення частки ринку. 

Диверсифікації. 

Білокоро-

вицьке 

2.1 – достатній 

Знижуються показники економічної 

безпеки та управлінського  

потенціалу 

Стабілізації Забезпечення поточної стійкості. 

Невиснажливого  

лісокористування. 

Олевське 2.2 – достатній 

Низький рівень управлінського  

потенціалу безпеки  

Адаптації Забезпечення достатніх фінансо-

вих ресурсів. Оновлення техніко-

технологічної бази. Відтворення 

лісових ресурсів. 

Клесівське 2.2 – достатній 

Низький рівень управлінського  

потенціалу безпеки  

Адаптації Забезпечення достатніх  

фінансових ресурсів.  

Відтворення лісових ресурсів 

Соснівське 2.2 – достатній 

Низький рівень управлінського  

потенціалу безпеки  

Адаптації Забезпечення достатніх  

фінансових ресурсів.  

Відтворення лісових ресурсів. 

Добрянське 1.1 – високий 

Зниження потенціалу економічної 

безпеки найвищий і стабільний  

рівень управлінського потенціалу 

безпеки  

Збереження 

та зміцнен-

ня отрима-

них пози-

цій 

Збільшення частки ринку. 

Диверсифікації. 

Ніжинське 2.1 – достатній 

Потенціал економічної безпеки 

знижується 

Знижуються показники  

управлінського потенціалу 

Стабілізації Забезпечення поточної стійкості. 

Невиснажливого  

лісокористування. 

 

Стратегії першого рівня визначають загальний напрям розвитку підприємства 

на стратегічну перспективу для забезпечення бажаного рівня безпеки. Кожна з них 

конкретизується стратегіями другого рівня, які мають бути застосовані у певному 

випадку і дадуть змогу отримати бажані результати в наступному стратегічному   

періоді.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та подано нове ви-

рішення наукової задачі – обґрунтування теоретико-методичних основ та розроб-

лення прикладних пропозицій щодо формування та розвитку управління еколого-

економічною безпекою лісогосподарських підприємств. У процесі дослідження 

зроблено такі висновки. 

1. Реалізація принципів сталого розвитку вимагає реформування діючих сис-

тем менеджменту підприємств шляхом імплементації в їхню структуру еколого-

орієнтованих інструментів. Значною мірою ці інструменти застосовуються з метою 

виявлення і прогнозування екологічних ризиків та загроз у процесі функціонування 

підприємства, обґрунтування заходів для недопущення або зниження негативного 

впливу результатів діяльності підприємства на довкілля. Тому еколого-економічна 

безпека стає одним із базових критеріїв оцінки ефективності менеджменту підпри-

ємства. Особливої актуальності такий підхід набуває для підприємств-

природокористувачів, зокрема, лісових господарств, які варто розглядати як складні 

динамічні екосистеми, економічна ефективність яких у довгостроковій перспективі 

значною мірою визначається екологічною політикою суб’єкта господарювання, реа-

лізацією ним принципів невиснажливого та відтворюваного лісокористування.  

2. Еколого-економічна безпека лісогосподарського підприємства є станом за-

хищеності від негативних впливів оточення, оскільки досягається при достатньому 

потенціалі його стійкості, самоідентичності, цілісності, гнучкості та адаптивності. 

Це дає змогу забезпечити стабільний розвиток, реалізацію поставлених цілей, отри-

мання бажаних результатів без нанесення шкоди оточенню, збереження природно-

ресурсного та асиміляційного потенціалу екосистеми лісу. 

3. Управління еколого-економічною безпекою є складовою загальної системи 

управління підприємства і повинне базуватись на низці екологоорієнтованих підхо-

дів (біотичному, інтеграційному, системному, цільовому, функціональному) та 

принципів (збалансованості, узгодженості, оптимального співвідношення в системі 

«суспільство – природа»; комплексності використання природно-ресурсного потен-

ціалу лісових екосистем у межах їх стійкості, непорушення та самовідновлення; 

пріоритету екологічних і суспільних інтересів над приватними; недопущення дегра-

дації лісових екосистем). Це дало змогу уточнити ознаки, критерії ефективності, 

об’єкт, суб’єкт, мету, цілі, завдання, функції, методи та інструменти управління еко-

лого-економічною безпекою лісогосподарського підприємства, змістовне наповнен-

ня яких націлене на забезпечення стійкості, цілісності, захищеності та своєчасного 

реагування на зміну середовища підприємства для захисту його інтересів, стабільно-

го екологічно безпечного та економічно ефективного розвитку. Практичне застосу-

вання має процесний підхід до визначення сутності управління еколого-економічною 

безпекою підприємства як послідовності певних етапів управлінської діяльності.  

4. Результативність наукового дослідження визначається коректно сформу-

льованою методологічною основою. Це обумовило необхідність уточнення принци-

пів, критеріїв, підходів та методів оцінки еколого-економічної безпеки лісових під-

приємств з урахуванням особливостей їхнього функціонування як складних еколого-

економічних систем. Ці особливості полягають в існуванні конфлікту економічних 
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та екологічних інтересів при прийнятті управлінських рішень, різних пріоритетів  

розвитку в коротко- та довгостроковому періодах.  

5. Запропонована методика оцінки рівня еколого-економічної безпеки лісогос-

подарського підприємства, яка забезпечує визначення відповідності поточного стану 

суб’єкта господарювання цілям розвитку (бажаному стану), поєднує екологічну та 

економічну складові, передбачає використання традиційних показників, що охоп-

люють основні напрями діяльності лісових господарств (лісорозведення, лісозбере-

ження, лісозаготівля, переробка деревини та інших ресурсів лісу). Апробацію мето-

дики здійснено на матеріалах діяльності лісових господарств зони Полісся. На осно-

ві проведених розрахунків інтегрального індексу еколого-економічної безпеки вияв-

лено, що в більшості лісових господарств рівень еколого-економічної безпеки дос-

татній, у трьох – високий. Найбільшою мірою на такий результат вплинули високі 

індекси техніко-технологічної, кадрової безпеки та лісоохоронної діяльності.  

6. Сфера лісового господарства представляє не лише важливий напрям еконо-

мічної діяльності з високим рівнем зайнятості та експортним потенціалом, а й забез-

печує збереження та розведення лісів, формування життєвого простору багатьох 

представників тваринного світу, охорону цінних екосистем, тому загалом має висо-

ку екологічну, соціальну та економічну значимість. Упродовж 2012-2016 років в 

Україні зростали вартісні показники результатів діяльності, обсяги заготівлі дереви-

ни. Частка підприємств, які отримали позитивний фінансовий результат та чистий 

прибуток  перевищувала 82 %. Основні показники діяльності підприємств за видом 

економічної діяльності  «Лісове господарство та лісозаготівля» свідчать про позити-

вну динаміку в період 2012-2015 років та зменшення окремих із них у 2016 році. 

7. Забезпечення еколого-економічної безпеки лісогосподарських підприємств 

можливе завдяки підбору ефективних інструментів управлінського впливу на різні 

сфери діяльності, процеси та ресурси підприємства, які спрямовані на виявлення, 

попередження загроз, усунення їх негативних наслідків, швидкого та гнучкого реа-

гування на зміни в оточенні підприємства, а отже, націлені на забезпечення стійкос-

ті, захищеності, адаптивності, реалізації поставлених цілей, досягнення бажаних ре-

зультатів економічної діяльності без нанесення шкоди навколишньому середовищу. 

Ці позиції знайшли відображення в розробленому механізмі забезпечення еколого-

економічної безпеки лісогосподарських підприємств. 

8. Обґрунтування стратегічних напрямів розвитку лісогосподарських підпри-

ємств передбачає оцінку потенціалу еколого-економічної безпеки для ідентифікації 

його рівня в контексті прогнозованих на стратегічну перспективу функціонально-

ресурсних складових – економічної та екологічної стійкості підприємства, управлін-

ського потенціалу безпеки. За прогнозами на 2018-2020 роки лісові господарства 

Поліської зони утримуватимуть достатній та високий рівень потенціалу еколого-

економічної безпеки.  

9. Системним засобом забезпечення еколого-економічної безпеки лісових гос-

подарств є набори альтернативних стратегій, сформовані відповідно до результатів 

оцінювання потенціалу еколого-економічної безпеки. На їхній основі розроблена 

матриця стратегічного позиціонування лісових господарств, в якій здійснено вибір 

стратегій для кожного з них. Реалізація запропонованих заходів дасть змогу забез-

печити бажаний рівень еколого-економічної безпеки лісових господарств. 
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АНОТАЦІЯ 

Черчик А. О. Управління еколого-економічною безпекою лісо господар-

ських підприємств. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами еко-

номічної діяльності). – Львівський національний аграрний університет Міністерства 

освіти і науки України, Львів, 2018. 

У дисертації розроблено теоретичні та методологічні основи управління еко-

лого-економічною безпекою лісогосподарських підприємств, розкрито сутність та 

визначено чинники забезпечення еколого-економічної безпеки,  обґрунтовано сут-

ність та складові управління еколого-економічною безпекою лісогосподарського пі-

дприємства, узагальнено наукові підходи та удосконалено методологічні аспекти 

дослідження еколого-економічної безпеки лісогосподарських підприємств. Розроб-

лено методику оцінки рівня та потенціалу еколого-економічної безпеки лісогоспо-

дарських підприємств, дано загальну характеристику лісового фонду та діяльності 

підприємств сфери лісового господарства, здійснено аналіз чинників забезпечення 

еколого-економічної безпеки підприємств лісогосподарської сфери зони Полісся та 

оцінку рівня еколого-економічної безпеки лісогосподарських підприємств.  

Розроблено механізм забезпечення еколого-економічної безпеки лісогосподар-

ських підприємств, здійснено оцінку потенціалу еколого-економічної безпеки підп-

риємств лісогосподарської сфери та прогнозування його зміни на довготермінову 

перспективу, обґрунтовано стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки лі-

согосподарських підприємств. 

Ключові слова: лісогосподарське підприємство, безпека підприємства, еколо-

го-економічна безпека, фінансова безпека, техніко-технологічна безпека, кадрова 

безпека, управління безпекою, стратегія.  

 

АННОТАЦИЯ 

Черчик А. О. Управление эколого-экономической безопасностью лесохо-

зяйственных предприятий. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам эконо-

мической деятельности). – Львовский национальный аграрный университет Мини-

стерства образования и науки Украины, Львов, 2018.  

В диссертации разработаны теоретические и методологические основы управ-

ления эколого-экономической безопасностью лесохозяйственных предприятий, рас-

крыта сущность и определены факторы обеспечения эколого-экономической без-

опасности, обоснованы сущность и составляющие управления эколого-

экономической безопасностью лесохозяйственного предприятия, обобщены науч-

ные подходы и усовершенствованы методологические аспекты исследования эколо-

го-экономической безопасности лесохозяйственных предприятий. 

Эколого-экономическая безопасность предприятия рассматривается как состо-

яние его защищенности от негативных воздействий, благодаря внутренней устойчи-

вости, сохранению самоидентичности и целостности, гибкости и адаптивности, что 
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обеспечивает способность к стабильному развитию, реализации поставленных це-

лей, достижение желаемых результатов без нанесения вреда окружающей среде, со-

хранение ее природно-ресурсного и ассимиляционного потенциала. Обоснованы 

условия обеспечения и основные признаки эколого-экономической безопасности 

предприятий лесохозяйственной сферы. 

Управление эколого-экономической безопасностью является частью общей 

системы управления предприятия, должно базироваться на ряде экологически ори-

ентированных подходов (биотическом, интеграционном, системном, целевом, 

иерархическом и функциональном) и принципов. Это позволило уточнить признаки, 

критерии эффективности, объект, субъект, цели, задачи, функции, методы и инстру-

менты управления эколого-экономической безопасностью лесохозяйственного 

предприятия, содержательное наполнение которых нацелено на обеспечение устой-

чивости, целостности, защищенности и своевременного реагирования на смену сре-

ды предприятия для защиты его интересов, стабильного экологически безопасного и 

экономически эффективного развития. Практическое применение имеет процессный 

подход к определению сущности управления эколого-экономической безопасностью 

предприятия как последовательности определенных этапов управленческой дея-

тельности. 

Разработана методика оценки уровня и потенциала эколого-экономической 

безопасности лесохозяйственных предприятий. Дана общая характеристика лесного 

фонда и деятельности предприятий сферы лесного хозяйства. Осуществлен анализ 

факторов обеспечения эколого-экономической безопасности предприятий лесохо-

зяйственной сферы зоны Полесья, произведена оценка уровня эколого-

экономической безопасности лесохозяйственных предприятий. Доказано, что для 

функционирования предприятий лесохозяйственной сферы присущ конфликт инте-

ресов долго- и краткосрочного, экологического и экономического характера. Мето-

дика оценки эколого-экономической безопасности на краткосрочную перспективу 

предусматривает оценку экономической и экологической составляющих, а оценка ее 

потенциала предполагает идентификацию его уровня в контексте функционально-

ресурсных составляющих – экономической и экологической устойчивости предпри-

ятия, управленческого потенциала безопасности. 

Обеспечение эколого-экономической безопасности лесохозяйственных пред-

приятий возможно благодаря подбору эффективных инструментов управленческого 

воздействия на различные сферы деятельности, процессы и ресурсы предприятия, 

направленных на выявление, предупреждение угроз, устранение их негативных по-

следствий, быстрое и гибкое реагирование на изменения в окружении предприятия, 

а следовательно, нацелены на достижение устойчивости, защищенности, адаптивно-

сти, обеспечение стабильного развития, реализации поставленных целей, достиже-

ние желаемых результатов без ущерба окружающей среде. Эти позиции нашли от-

ражение в разработанном механизме обеспечения эколого-экономической безопас-

ности лесохозяйственных предприятий. 

Обоснование стратегических направлений развития лесохозяйственных пред-

приятий предполагает оценку потенциала эколого-экономической безопасности для 

идентификации его уровня. По прогнозам на 2018-2020 годы лесные хозяйства По-
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лесской зоны способны удержать достаточный и высокий уровень потенциала эко-

лого-экономической безопасности. 

Системным средством обеспечения эколого-экономической безопасности лес-

ных хозяйств есть наборы альтернативных стратегий, сформированные в соответ-

ствии с результатами оценки потенциала эколого-экономической безопасности. На 

их основе разработана матрица стратегического позиционирования, в которой осу-

ществлен выбор стратегий для каждого лесного хозяйства. Реализация предложен-

ных мероприятий позволит обеспечить желаемый уровень эколого-экономической 

безопасности лесных хозяйств. 

Ключевые слова: лесохозяйственное предприятие, безопасность предприя-

тия, эколого-экономическая безопасность, финансовая безопасность, технико-

технологическая безопасность, кадровая безопасность, управление безопасностью, 

стратегия. 

 

ANNOTATION 

Cherchyk A. O. Management of ecological and economic security of forest en-

terprises. – Manuscript. 

A thesis for a Candidate Degree in Economics (PhD) by specialty 08.00.04 – Eco-

nomics and Management of Enterprises (According to the Types of Economic Activities). 

– Lviv National Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Lviv, 2018.  

In the dissertation the theoretical and methodological bases of management of eco-

logical and economic security of forest enterprises are developed, the essence and certain 

factors of ecological and economic security are determined, the essence and components 

of the management of ecological and economic security of the forestry enterprise are sub-

stantiated, scientific approaches are generalized and methodological aspects of the re-

search of ecological and economic security of forest enterprises are improved. 

The methodology for assessing the level and potential of ecological and economic 

security of forest enterprises is developed. The general characteristics of the forest fund 

and activities of forestry enterprises are given, the analysis of the factors of providing eco-

logical and economic security of the enterprises of the forestry sector of the Polissya area 

and assessing the level of ecological and economic security of forest enterprises are car-

ried out. 

The mechanism of ensuring ecological and economic security of forest enterprises, 

the potential of ecological and economic security of enterprises in the forestry sector and 

forecasting of its change in the long-term perspective are evaluated. The strategies for en-

suring ecological and economic security of forest enterprises have been substantiated. 

Key words: forest enterprise, enterprise security, ecological and economic security, 

financial security, technical and technological security, personnel security, security man-

agement, strategy. 

 

 


