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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНДИКАТОР
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬ-

НОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Екологічна безпека діяльності
підприємства є базисом форму-
вання його соціально відпові-
дальності. Безпечна екологічна
діяльність формується шляхом
формування механізмів проти-
дії як макро-, так і мікро загро-
зам. Як наслідок, це позитивно
оцінюється оцінюється соціумом.
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PhD in Economics, Associate
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ECOLOGICAL SECURITY OF
THE ACTIVITY AS INDICATOR
OF THE ENTERPRISE SOCIAL

RESPONSIBILITY

The ecological security of enter-
prise activity is a basis of its so-
cial responsibility formation. The
secure ecological activity is for-
ming in a way of the mecha-
nisms of resistance to the mac-
ro- and microthreats formation.
As a result, it is positively ap-
preciated by the society.

Зважаючи на перспективи входження в світовий економічний
простір, топ-менеджмент найуспішніших українських підпри-
ємств розуміє необхідність формування та реалізації моделей со-
ціально відповідально бізнесу. Сьогодні, незважаючи на економіч-
ну кризу, навіть українські споживачі стають вибагливішими та
соціально зрілими, отже, недостатньо вже виробляти та пропону-
вати споживачам необхідні товари. Украй важливо піклуватись
про екологічні наслідки техногенної діяльності підприємства, ви-
робляти продукцію екологічно безпечну як для споживачів, так і
для суспільства.

Доцільно наголосити, що соціальна відповідальність бізнесу
включає етичний, правовий, екологічний і соціальний контексти
діяльності підприємств, серед яких, на нашу думку, зважаючи на
важливість наслідків відсутності, домінує екологічний. Екологіч-
ний контекст діяльності передбачає, перш за все, оптимальне ви-
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користання невідновлюваних чи вкрай обмежених ресурсів, змен-
шення техногенного навантаження на природне середовище та
поліпшення його екологічного стану, розробку програм рециклін-
гу та утилізації відходів із залученням інноваційних технологій.

Екологічна безпека підприємства означає, що його функціо-
нування прямо або опосередковано не призводить до погіршення
якості навколишнього природного середовища, не наносить пря-
мі або опосередковані збитки державі, споживачам, населенню та
персоналу.

Доцільно зазначити, що забезпечення екологічної безпеки є до-
статньо складно вирішуваною проблемою, оскільки існують як зов-
нішні загрози, дія яких некерована з боку підприємства, так і внут-
рішні загрози, тобто ті, які продукуються переважно виробничою
системою підприємства. Як внутрішні, так і зовнішні загрози уне-
можливлюють реалізацію механізмів екологізації виробництва.

До зовнішніх загроз слід віднести особливості природних ре-
сурсів конкретного регіону, зміни клімату, негативні трансфор-
мації водних ресурсів і біосистем, забруднення довкілля, природ-
ні катаклізми та техногенні аварії. Зрозуміло, що дію зовнішніх
загроз господарюючі суб»єкти не в змозі призупинити, але в коа-
ліції з державою та шляхом прикладання цілеспрямованих зу-
силь, можливим є суттєве зменшення та нівелювання їх дії .

Внутрішні загрози екологічній безпеці підприємства форму-
ють, перш за все, застосовувані (переважно застарілі) технології
та залежні від них інші складові виробничої системи підприємст-
ва — сировина, матеріали, комплектуючі, енергоносії, вироблю-
вана продукція, відходи, викиди тощо. Окремо слід вказати на
таке джерело внутрішньої загрози, як персонал, здатний порушу-
вати технологічні регламенти та правила безпеки.

Вважаємо, що найвагомішою умовою формування екологічної
безпеки є інноваційний розвиток підприємства за рахунок онов-
лення техніко-технологічної бази виробництва. Це впровадження
новітніх ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій,
сучасного виробничого обладнання та установок, досконалих
очисних споруд. Одночасно екологічна безпека забезпечується
шляхом тотальної екологізації виробництва з метою упередження
внутрішніх загроз, продукованих переважно виробничою систе-
мою. Як наслідок зазначеного, позитивно змінюється кваліфіка-
ція і структура персоналу, соціальна складова виробничої систе-
ми підприємства, формується сучасна соціальна інфраструктура,
що відповідає прогресивним екологічним нормативам і законо-
давству.
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З часом підприємство здійснює так зване «відповідальне інвес-
тування», тобто, вкладає інвестиції в проекти, що враховують
екологічні та соціальні фактори і наслідки реалізації проекту. Як
наслідок. поступово формується імідж підприємства, яке здійс-
нює екологічно відповідальну діяльність, що зазвичай позитивно
оцінюється соціумом.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ КОНТРОЛЮ

ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НЕПРИБУТ-
КОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Інформація про неприбуткові
організації та правила їх діяль-
ності має бути доступна держав-
ним органам, донорам, суспіль-
ству та кожному зацікавленому
громадянину. Шляхом досягнен-
ня прозорості та підконтроль-
ності суспільству є система звіт-
ності неприбуткових організа-
цій.
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INFORMATION FOR THE
CONTROL OF ACTIVITY

NONPROFIT ORGANIZATIONS

Information on nonprofit organi-
zations and the rules of their ac-
tivities should be available to
state bodies, donors, the public
and all concerned citizen. Through
transparency and accountability
to society is a system of reporting
of nonprofit organizations.

Кількість і стан розвитку неприбуткових організацій, які ство-
рюються для задовольняння широкого спектру соціальних інте-
ресів громадян і досягнення суспільних благ, свідчить, що вони




