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Сучасний стан навколишнього середовища вимагає формування екологічної свідомості людини та суспільства. Відтак актуалізуються питання 
формування та реалізації екологічної складової потенціалу підприємства. у статті екологічний потенціал розглядається як сукупність техніко-
технологічних, фінансових, інтелектуальних, споживчих можливостей, а також механізмів та інструментів їх реалізації. Досліджено, що реалі-
зація екологічного потенціалу призводить до багатовимірного ефекту, що включає екологічний, економічний, ринковий, фінансовий, техніко-
технологічний та інші результати. 
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Современное состояние окружающей среды требует формирования экологического сознания человека и общества. Поэтому актуализируют-
ся вопросы формирования и реализации экологической составляющей потенциала предприятия. В статье экологический потенциал рассма-
тривается как совокупность технико-технологических, финансовых, интеллектуальных, потребительских возможностей, а также механизмов 
и инструментов их реализации. Доказано, что реализация экологического потенциала приводит к многомерному эффекту, который включает 
экологический, экономический, рыночный, финансовый, технико-технологический и другие результаты.
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Постановка проблеми. В нинішніх умовах загострен-
ня та поглиблення екологічних проблем, деградації потен-
ціалу оточуючого середовища та природних ресурсів зрос-
тає відповідальність суспільства в цілому, кожного суб’єкта 
підприємницької діяльності, кожної людини за способи 
та методи своєї взаємодії з навколишнім середовищем. 
масштабне поглиблення екологічної кризи в усьому світі 
вимагає формування нової парадигми суспільного та еко-
номічного розвитку, формування екологічної свідомості 
людини та суспільства.

Сьогодні в науковому світі набули поширення так зва-
ні інвайронментальні концепції управління, базовим прин-
ципом яких є визначення навколишнього середовища, як 
головної цінності [19]. Атрактором суспільного розвитку 
в цьому аспекті повинно стати формування суспільства 
з  екологічною свідомістю.

Загальновизнано світовою спільнотою, що домінантою 
ХХІ століття є концепція сталого розвитку. Її основу складає 
соціо-еколого-економічна модель, яка враховує не тільки 
обмеженості природно-ресурсного потенціалу, а й можли-
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вості збереження та відтворення навколишнього середо-
вища. «Відтак ця концепція, визначальною складовою якої 
є екологічна, має стати основною парадигмою, особливою 
«філософією» розвитку економіки держави» [10].

Ефективність моделі залежить від системності її ре-
алізації на усіх рівнях: від окремої особистості, окремого 
підприємства до держави та світової спільноти. на рівні 
підприємства зазначені тенденції актуалізують питання 
формування, оцінки, вивчення проявів впливу, механізмів 
дії екологічної складової потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
ням питань формування та ефективного використання по-
тенціалу підприємства присвячені наукові праці багатьох 
вітчизняних та зарубіжних учених. Серед них радянські 
вчені Ю. А. Дорошенко [15],  Є. Іванов [16], В. к. Фальцман 
[21], Е. Фигурнов [22], Т. Хачатуров [23], С. Хейман [24], укра-
їнські науковці Р. З. Берлінг [1], г. Є. Бєляєва [2], О. О. Веклич 
[4], С. С. Залюбовська [5], Є. В. лапін [7], В. О. лук’янихін 
[8], А. В. мала [13], н. г. метеленко [9], л. А. новікова [5], 
О. В. Прокопенко [11], І. В. Юхновський [12], О. О. Юшкевич 
[13], російські дослідники О. О. мінаєва [18], П. В. Аристар-
хов [14] та інші. у їхніх працях досліджено підходи до фор-
мування потенціалу підприємства, класифіковано складові 
потенціалу, запропоновано показники оцінки рівня потен-
ціалу.   Однак лише в деяких наукових працях виокремлю-
ється екологічна складова потенціалу підприємства.

Невирішена раніше частина загальної проблеми. 
Зміна екологічних реалій на сучасному етапі розвитку су-
спільства, погіршення стану навколишнього середовища ак-
туалізують питання поглибленого дослідження екологічної 
складової потенціалу підприємства як окремої економічної 
категорії. Саме в такому контексті екологічна складова по-
тенціалу в наукових працях практично не досліджена, у пра-
цях науковців в основному лише зазначається така складова 
сукупного потенціалу підприємства або ж наводяться окре-
мі показники для його оцінки. не достатньо дослідженими є 
питання щодо умов формування екологічної складової по-
тенціалу, визначення її ресурсної структури, інструментарію 
реалізації та механізмів прояву результату.

Мета статті. метою статті є обґрунтування необхід-
ності виокремлення екологічної складової у складі потен-
ціалу підприємства, формування концептуальних засад її 
формування та визначення напрямів прояву результатів 
від реалізації.

Виклад основного матеріалу. на сучасному етапі 
розвитку економіки функціонування суспільства в цілому 
і окремого підприємства зокрема неможливе без ураху-
вання екологічних чинників. При цьому мова йде не лише 
про боротьбу із забрудненням навколишнього середови-
ща, а й про «комплексний підхід до екологізації економіч-
ного розвитку, який передбачає запровадження системи 
заходів щодо зниження навантаження на довкілля» [10].

Сучасні тенденції, що існують зараз в україні щодо еко-
логічної діяльності суб’єктів господарювання, визначають-
ся такими аспектами [13]:

по-перше, недостатньою увагою до вирішення еко-
логічних проблем та врахування екологічних факторів 

у бізнесі. Фірми і корпорації не зацікавлені в екологізації 
виробництва та продукції;

по-друге, відсутністю організаційної структури еколо-
гічного менеджменту;

по-третє, низьким рівнем підготовки кваліфікованих 
керівників середньої ланки, які б могли швидко реагувати 
на зміни з урахуванням екологічних факторів;

по-четверте, відсутністю належного виховання, еколо-
гічної й технічної культури, відповідального ставлення до 
виконання своїх функціональних обов’язків та інструкцій 
з  раціонального використання природних ресурсів.

Реалії сучасного етапу розвитку людства, з одного 
боку, мотивують, а з іншого – інтенсифікують пошук таких 
форм «взаємодії суспільства та природи, які б не дозво-
лили людству перейти ту фатальну межу, за якою почина-
ються незворотні процеси перетворення біосфери у такий 
стан, який непридатний для життя людей. Біосфера може 
прожити і без людства, а людина не може існувати поза біо-
сферою» [3].

Еволюція суспільних відносин змінила пріоритети вза-
ємодії економічних та екологічних цілей розвитку (рис. 1). 

на рівні держави одним із важливих питань, що потре-
бують негайного вирішення є здійснення продуманої ефек-
тивної структурної політики, направленої на екологічну 
реструктуризацію економіки. мова йде про перерозподіл 
трудових, матеріальних, фінансових ресурсів в народному 
господарстві на користь високотехнологічних, безвідход-
них, ресурсозберігаючих видів економічної діяльності [10].

на рівні підприємства вирішення проблеми екологіза-
ції потребує виокремлення як окремої складової потенціа-
лу підприємства «екологічного потенціалу», теоретичного 
обґрунтування сутності даної дефініції, її складових та ме-
ханізмів дії. 

Загальна сутність та природа поняття «потенціал», як 
зазначає І. В. Юхновський [12], розкривається через три 
взаємопов’язані та взаємозалежні ознаки. Перша – це зміст 
потенціалу: засоби, запаси, ресурси. Друга – це здатність, 
можливість та необхідність мобілізації цих ресурсів, засо-
бів. А третя – це мета, ціль мобілізації і використання ви-
щезазначених ресурсів.

ці ознаки характеризують три підходи, які зазвичай 
виділяються сучасними ученими при формуванні потен-
ціалу: ресурсний, результативний та цільовий [14]. При 
цьому зазначені підходи дослідники використовують при 
визначенні понять та формуванні сукупного, економічно-
го, інноваційного, інноваційно-інвестиційного, конкурент-
ного потенціалу.

Аналіз наукових праць показав, що при виділенні 
складових або елементів потенціалу підприємства вчени-
ми найчастіше використовується ресурсний підхід, і потен-
ціал підприємства переважно трактується як сукупність 
ресурсів, що існують в його розпорядженні для здійснення 
виробничої діяльності [17]. Таку думку поділяли, напри-
клад, радянські вчені Є. Іванов [16, с. 47] і В. к. Фальцман 
[21, с. 3], які відносили до таких ресурсів тільки основні ви-
робничі фонди і потужності. Т. С. Хачатуров до потенціалу 
підприємства зараховує виробничі фонди і кваліфіковані 
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кадри працівників [23]. на думку Е. Б. Фігурнова, до еле-
ментів потенціалу належать ресурси робочої сили, засобів 
і предметів праці і залучені у виробництво запаси корис-
них копалин [22, с. 39]. 

Результати аналізу розглянутих підходів дають змогу 
зробити висновки про те, що ресурсна складова є осно-
вним фундаментальним елементом потенціалу та безпо-
середньо впливає на його формування. Ресурсна складова 

«містить у собі компоненти, що мають різне функціональне 
призначення: фінансові, матеріально-технічні, інформацій-
ні, людські та інші види ресурсів. Відповідно кожен із цих 
компонентів виконує формоутворюючо-ресурсну функцію 
формування потенціалу» [12].

у табл. 1 узагальнено структурні елементи потенціа-
лу підприємства, які виділяють вітчизняні та зарубіжні на-
уковці. 

Економічні цілі без екологічних 
обмежень

Усунення наслідків забруднення навколишнього 
середовища

Пріоритетність цілей Підходи до охорони навколишнього 
середовища

Економічні цілі з екологічними 
обмеженнями

Обмеження забруднення навколишнього 
середовища

Екологічні цілі з економічними 
обмеженнями

Відновлення навколишнього середовища

Екологічні цілі без економічних 
обмежень

Запобігання забруднення навколишнього 
середовища

Рис. 1. Еволюція пріоритетів економічних та екологічних цілей суспільного розвитку 
* складено автором за [11]

Таблиця 1
Структурні елементи потенціалу підприємства

Структурні елементи (складові) потенціалу Автор

 Маркетинговий;  Фінансовий;  Потенціал нематеріальних активів;  Трудовий;  Потенціал 
організаційної структури управління;  Інвестиційний;  Інноваційний;  Техніко-технологічний.

С. С. Залюбовська,
Л. А. Новікова [5]

 Економічна складова;  Соціальна;  Екологічна. Є. В. Лапін [7]

 Природний потенціал;  Потенціал виробництва;  Трудовий потенціал;  Потенціал відтворення;  
 Інфраструктурний потенціал;  Інформаційний потенціал. Н. Г. Метеленко [9]

 Виробничий;  Фінансовий;  Ринковий;  Науково-технічний;  Екологічний;  Трудовий. О. О. Мінаєва [18]

 Маркетинговий;  Фінансовий;  Організаційний;  Кадровий;  Інноваційний;  Творчий;  Ринковий. О. І. Калініченко [6]

 Управлінський;  Матеріально-технічний;  Фінансовий;  Майновий;  Інтелектуальний;  Трудовий;  
 Ресурсний;  Організаційний;  Інтелектуальний;  Професійно-кваліфікаційний;  Творчий. П. В. Аристархов [14]

 Природо-ресурсний потенціал;   Екологічний потенціал;  Матеріально-технічний потенціал;  
 Науково-технічний потенціал;  Інноваційний потенціал;  Трудовий потенціал;  Інвестиційний 
потенціал.

Ю. А. Дорошенко [15] 

 Кадровий;  Виробничий;  Інтелектуальний;  Підприємницький;  Екологічний;  Фінансовий. Р. З. Берлінг [1]

 Виробничий апарат;  Рівень технологій;  Природні ресурси;  Матеріально-сировинний баланс; 
 Наявна система комунікацій;  Техніка;  Організація і система отримання обробки і переміщення 
інформації.

С. А. Хейнман [24]

* складено автором
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як показав аналіз наукових праць, лише окремі на-
уковці виділяють екологічну складову потенціалу. 

Екологічна складова потенціалу (далі – екологічний 
потенціал підприємства) в загальному вигляді являє собою 
можливості підприємства здійснювати господарську діяль-
ність без шкоди для навколишнього середовища.

Аналіз зарубіжного досвіду господарювання показує, 
що охорона довкілля оцінюється як важливе економічне 
завдання підприємства, а природозберігаюча діяльність 
сприяє процвітанню бізнесу і дає сумарний позитивний 
результат для економіки. у розвинутих країнах дедалі біль-
шого практичного втілення на мікро- і макрорівнях госпо-
дарювання набуває екологічно орієнтована стратегія еко-
номічного зростання [4].

необхідність дослідження процесу формування та ре-
алізації екологічного потенціалу, як невід’ємної складової 
потенціалу в цілому, визначається також тим, що фірми, які 
користуються репутацією екологічно чистих виробництв, 
мають більше шансів залучити висококваліфіковану робо-
чу силу, зацікавити потенційних інвесторів. Водночас, для 
зміцнення своїх позицій на ринку підприємці значну увагу 
приділяють випуску екологічно безпечної продукції, яка 
має бути конкурентоспроможною і за якістю, і за ціною. це, 
по-своєму, стимулює науково-дослідні роботи щодо вдо-
сконалення готової продукції, пошуку ефективних техніко-
технологічних методів і засобів виробництва, які б відпові-
дали екологічним параметрам, стандартам і вимогам [5].

на думку автора, виокремлення екологічного потен-
ціалу як складової потенціалу доцільне ще й тому, що від-
сутність його реалізації призводить до зростання та появи 
цілої низки додаткових витрат, що виникають внаслідок за-
бруднення навколишнього середовища, розміщення відхо-
дів, порушення ландшафтів, дії на біологічні об’єкти тощо. 

як зазначає Р. З. Берлінг [1], екологічний потенціал 
впливає практично на всі складові економічного потенці-
алу підприємства. цей вплив проявляється внаслідок його 
дії на процеси відновлення і функціонування усіх скла-
дових економічного потенціалу. Так, забруднення навко-
лишнього середовища впливає на виробничий потенціал 
підприємства внаслідок пришвидшеного зносу і перед-
часного виходу з ладу основних виробничих фондів. Вплив 
екологічного потенціалу на фінансовий потенціал полягає 
у відволіканні інвестиційних ресурсів у природоохоронну 
діяльність, а це виключає можливість їх прибуткового вкла-
дення в інші інвестиційні проекти. кадровий потенціал під-
приємства понижується внаслідок підвищення плинності 
кадрів через незадоволення екологічним станом у місці 
роботи чи проживання, а також через зниження якісного 
стану індивідуального потенціалу робітників у результаті 
підвищення захворюваності, що викликана забрудненням 
навколишнього середовища на підприємстві.

Виходячи з цих міркувань, деякі науковці визначають, 
що кожна складова екологічного потенціалу розглядається 
як наявна можливість підприємства покращити загальний 
фінансовий результат через зменшення витрат підприєм-
ства та підвищення інших доходів.

Так, г. Є. Бєляєва [2] визначає такі напрями формування 
еколого-економічного потенціалу підприємства: «…– пер-

ший: утворення додаткових доходів ... на основі механізму 
ресурсозбереження; – другий: отримання економії мате-
ріальних, інших прямих та накладних витрат за рахунок… 
ресурсозбереження». Тобто еколого-економічний потенці-
ал складається з двох джерел: дохідного джерела та дже-
рела економії витрат. 

на думку автора,  такий підхід до визначення екологіч-
ного потенціалу дещо обмежений фінансовим результатом 
його реалізації. Процес формування екологічного потенці-
алу значно складніший та системніший, а наслідки його ре-
алізації (чи не реалізації, в разі відсутності) формують бага-
тоаспектний ефект, який проявляється через екологічний, 
економічний, ринковий та інші напрями. концептуальна 
схема формування та реалізації екологічного потенціалу, 
сформована за результатами авторських досліджень, на-
ведена на рис. 2. 

як бачимо, екологічний потенціал включає, з одно-
го боку, наявні техніко-технологічні, фінансові, трудові 
ресурси, використання яких сприяє екологізації вироб-
ництва, зменшенню шкідливого впливу на навколишнє 
середовище і проявляються у внутрішньому середовищі 
підприємства. 

З іншого боку, екологічний потенціал включає спожив-
чу складову, яка проявляється в зовнішньому середовищі 
підприємства шляхом формування позитивного екологіч-
ного іміджу підприємства. 

Екологічний потенціал підприємства проявляється 
лише  в процесі його реалізації, тобто як результат вико-
ристання ресурсозберігаючих технологій, проведення 
природоохоронних заходів, розробки та реалізації еколо-
гічної продукції, екологізації логістики тощо. 

Формування екологічного потенціалу як такого не 
може розглядатись як ціль управління потенціалом, оскіль-
ки накопичення його окремих складових, без їх реалізації, 
формує лише сукупність додаткових витрат та замороже-
них інвестицій і не містить в собі потенційного механізму 
формування вигоди.

на думку автора, екологічний потенціал підприєм-
ства – це сукупність техніко-технологічних, фінансових, 
інтелектуальних, споживчих ресурсів, а також механізмів 
та інструментів їх реалізації, які використовуються в про-
цесі екологізації діяльності підприємства з метою мініміза-
ції шкідливого впливу виробництва підприємства та його 
продукції на навколишнє середовище. 

Слід звернути увагу на те, що виділені складові еколо-
гічного потенціалу реалізуються у двох напрямах: з одно-
го боку – це безпосередня діяльність щодо охорони на-
вколишнього середовища (використання обладнання для 
очищення повітря, промислових стоків, екологічного тех-
нологічного обладнання тощо), а з іншого – це опосередко-
ваний захист довкілля через випуск екологічної продукції. 
Сьогодні значення реалізації другого напряму зростає. По-
яснюється це тим, що екологічно відповідальна поведінка 
в цивілізованому світі вже визнана головним фактором 
розвитку та конкурентоспроможності бізнесу.

як зазначається у джерелі [10], екологічний чинник 
враховують міжнародні фінансові інститути при наданні 
кредитів. крім того, низка міжнародних банків прийняла 
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так звані «принципи екватора», які враховують екологічні 
аспекти при кредитуванні бізнесу. Відповідальна еколо-
гічна поведінка підприємства може сприяти розширенню 
кола партнерів та споживачів, зростанню його репутації, що 
в свою чергу позитивно відбивається на розширенні діяль-
ності. Тому витрати на екологізацію виробництва в розви-
нених країнах не сприймаються як тягар для підприємств, 
а  є фактором підвищення конкурентоспроможності.

Мотиватори
 Стан навколишнього середовища
 Формування екологічної відповідальності
 Екологічна освіта
 Посилення вимог до екологізації продукції
 Запровадження екологічного ліцензування
 Інформування 
 Запровадження екологічного маркування
 Рівень розвитку екологічної мотивації в суспільстві

Організаційний інструментарій
 Екологічний менеджмент
 Екологічний контроль
 Екоаутсорсинг
 Екоспонсоринг
 Екотайнмент
 Природоохоронна взаємодія між 

підприємствами
 Екологічна реструктуризація
 Екологічна модернізація

Економічний інструментарій
 Взаємний екологічний фонд
 Торгівля правами на викиди
 Взаємне екострахування
 Еколізинг
 Прискорена амортизація
 Екологічні нормативи та стандарти

Фактори
 Техніко-технологічні можливості екологізації
 Фінансові можливості екологізації

Забезпечення
 Інституційне
 Нормативно-правове

Технічна 
складова

 Наявність природо-
охоронного та 
екологічно 
адаптованого 
обладнання

Технологічна 
складова

 Ресурсозберігаючі 
технології 
 Рециклінг відходів
 Екологічна утилізація

Споживча  
складова

 Екологічний імідж 
 Екологічна 

продукція

Інтелектуальна 
складова

 Екологічні 
знання
 Необхідні кадри 

Технологічний 
інструментарій
 Екологічна 

модернізація 

Фінансова 
складова 

Екологічний потенціал

Інструментарій 
реалізації

Зовнішні
 Інвестиції в захист навколишнього 

середовища

Внутрішні
 Інвестиції в екологізацію товарів та 

послуг
 Забезпечення безпеки виробництва 

для співробітників

Напрями реалізації

Рис. 2. Концептуальна схема формування та реалізації екологічного потенціалу

*складено автором

у розвинутих країнах-членах СОТ широко застосову-
ється комплекс міжнародних екологічних стандартів ISO 
серії 14000 «Системи управління навколишнім природним 
середовищем» (Environmental management Systems – EmS). 
Стандарти ISO серії 14000 орієнтують товаровиробників 
не на окремі норми викидів забруднюючих речовин, а на 
впровадження екологічного менеджменту, що конкретизу-
ється центральним серед документів цієї серії стандартом 
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ISO 14001. Відповідність саме цьому стандарту є предме-
том екологічної сертифікації діяльності товаровиробників 
та їх продукції, а отже, згідно з правилами СОТ і ЄС, «пере-
пусткою» на міжнародні ринки [4]. 

крім того, через впровадження екологоконструктив-
них інновацій, модернізації технологічних процесів й  ме-
тодів виробництва товаровиробники отримують конку-
рентні переваги, що пов’язані з випуском продукції нової 
якості, одержанням доходу завдяки ціновим надбавкам за 
«зелений» товар, а також зі зростанням обсягів продажів 
і  оволодінням вигідними позиціями на ринку або його но-
вими сегментами [4].

Ефект від реалізації екологічного потенціалу має бага-
товимірний прояв для підприємства, який включає не тіль-
ки прямий екологічний ефект, а й також економічний, рин-
ковий, фінансовий, структурний, техніко-технологічний, со-
ціальний. узагальнена схема прояву результатів реалізації 
екологічного потенціалу підприємства наведена на рис. 3.

Таким чином, ефект для підприємства від реалізації 
екологічного потенціалу проявляється в таких напрямах. 
По-перше, це зниження витрат за рахунок: ресурсо- та 
енергозбереження; утилізації, продажу побічних продук-
тів і відходів виробництва; мінімізації витрат на ресурси 
і забруднення навколишнього середовища. По-друге, 
зростання доходів за рахунок більш високих цін на еколо-
гічно чисту продукцію, створення нових видів продукції. 
По-третє, формування позитивного іміджу підприємства та 
підвищення його конкурентоспроможності.

Зарубіжна практика господарювання засвідчила, що 
імплементація екологічних стандартів випуску продукту та 
його впливу на навколишнє природне середовище, з одно-
го боку, спричиняє тиск на компанії, спонукаючи їх підви-
щувати якість товарів завдяки вдосконаленню технології та 
організації виробництва і надавати продукту ті особливості, 
які відповідають споживчому попиту й еколого-соціальним 
потребам, отримуючи нові конкурентні переваги [4].

Результат формування та 
реалізації екологічної складової 

потенціалу підприємства
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Ринковий

Ринковий

Фінансовий

Економічний

Структурний

 Ефективне використання 
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 Скорочення споживання 

сировини, води, енергії на 
одиницю продукції 
 Покращення інвестиційної 

привабливості
 Підвищення інноваційного 

потенціалу

 Зниження усіх видів витрат 
 Відсутність санкцій за екологічні 

порушення
 Зменшення платежів за 

забруднення 
 Зниження страхових виплат
 Одержання  додаткового доходу 

від продажу екологічно чистої 
продукції та надання екологічних 
послуг
 Підвищення платоспроможності

 Зменшення рівня забруднення 
навколишнього середовища

 Оновлення обладнання
 Використання ресурсо- 

зберігаючих технологій

 Залучення високоосвіченого, кваліфікованого 
персоналу
 Покращення умов праці

 Формування нових інноваційних структур управління 
 Запровадження екоменеджменту
 Удосконалення системи мотивації 
 Зміна стилю, принципів та методів управління

 Покращення якості продукції 
 Покращення екологічного іміджу 

продукції та компанії 
 Зміцнення репутації 

фірми-виробника, розширення 
можливостей для реклами
 Завоювання вигідних позицій на 

ринку або його нових сегментів 
 Збільшення конкурентоспро-

можності на ринку

Рис. 3. Напрями прояву результатів формування та реалізації екологічної складової потенціалу підприємства

 *складено автором
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З іншого боку, природоохоронні стандарти ініціюють 
впровадження інновацій, які створюють можливості для 
підприємців більш ефективно використовувати сукупність 
чинників виробництва – від сировини до робочої сили, 
компенсуючи у такий спосіб індивідуальні затрати, зумов-
лені необхідністю виконання законів з охорони навколиш-
нього природного середовища [4]. «у кінцевому підсумку, 
– наголошує м. Портер, – таке підвищення продуктивності 
ресурсів робить компанії більш конкурентоспроможними, 
а не навпаки. З точки зору продуктивності ресурсів, захист 
навколишнього природного середовища і конкуренто-
спроможність – неподільні» [20].

необхідною умовою реалізації формування та реалі-
зації екологічного потенціалу підприємств є формування 
екологічної відповідальності бізнес-середовища в укра-
їні. З одного боку, слід зацікавити бізнес-середовище 
в здійсненні природоохоронних заходів, а з іншого – 
встановити більш жорстку відповідальність за екологічні 
порушення.

Висновки. на сучасному етапі розвитку людство 
здатне переступити ту фатальну межу, за якою почнуться 
незворотні процеси зміни умов його існування. Важливу 
роль в спрямуванні соціо-еколого-економічного розвитку 
суспільства повинні відігравати досконалі важелі еконо-
мічного механізму. Перехід економіки на екологічні рей-
ки повинен здійснюватись в умовах зміни законодавчого 
поля щодо сприяння екологізації економіки [10]. 

на рівні підприємства процес екологізації здійснюється 
шляхом формування екологічного потенціалу, який повинен 
розглядатися як окрема економічна категорія. Від умов фор-
мування екологічного потенціалу, ефективного використан-
ня його ресурсних складових, оптимальності застосування 
інструментарію реалізації залежить рівень зменшення на-
вантаження на навколишнє природнє середовище та фінан-
сова ефективність реалізації екологічного потенціалу. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на дослі-
дження методів оцінки екологічного потенціалу та оптимі-
зації умов його реалізації.
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