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СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Ефективність господарської діяльності підприємства в цілому залежить від багатьох фак-

торів і в першу чергу — від раціонального використання його еколого-економічного потенціалу (ЕЕП), тобто 

це сукупність можливостей з максимізації прибутку на підприємстві та мінімізації негативного впливу 

його діяльності на навколишнє середовище. Вирішенню цих проблем і присвячена ця стаття.

Ключові слова: еколого-економічний потенціал, природно-ресурсний потенціал, валовий внутрішній 

продукт, прибуток, виробничі фонди, матеріальні затрати, національний доход.

Summary. The effectiveness of business enterprise as a whole depends on many factors and primarily on the 

rational use of its ecological-economic potential (EEP), then there is a set of features to maximize profit and minimize 

its negative impact on the environment. The article is devoted to the solution of these problems.

Key words: ecological-economic potential, natural-resource potential, the gross domestic product, income, 

productive assets, material costs, the national income.

Постановка проблеми. Підвищення ефектив-

ності господарської діяльності підприємств обу-

мовлює необхідність к омплексної оцінки можли-

востей раціонального використання усіх наявних 

ресурсів. Особливо це стосується тих ресурсів, які 

протягом тривалого часу не використовувалися у 

господарській діяльності. Підприємства, які ма-

ють задовільний фінансовий стан та є високорен-

табельними, недостатньо зацікавлені у пошуку 

інших напрямків діял ьності, які б вимагали ви-

користання тих ресурсів, що не пов’язані з осно-

вним виробництвом.

У сучасних умовах, коли більшість промис-

лових підприємств є збитковими, прийшов час 
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пошуку резервів подальшого підвищення рента-

бельності виробництва. Одним із таких резервів, 

наприклад, є видобуток та продаж попутної про-

дукції, який розглядаються не тільки як вагомий 

резерв підвищення фінансового результату підпри-

ємств, але і як фактор зменшення техногенного на-

вантаження на навколишнє природне середовище.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-

гомий внесок у дослідження питань еколого-

економічного потенціалу (ЕЕП) належить відо-

мим вітчизняним та зарубіжним вченим, таким 

як Л. І. Повидиш, В. Я. Шевчук, В. М. Кислий, 

В. П. Кандилов, В. А. Барановський, В. А. Лан-

цов, Є. В. Лапін та ін.

У процесі розвитку виробничих відносин 

трактування поняття ЕЕП було введено ще до 

його визначення як складової ЕЕП підприємства, 

території, держави, яке в подальшому удоскона-

лювалося й актуалізувалося. У цей час майже всі 

економічні школи, так чи інакше, зв’язують еко-

номічний розвиток із вирішенням екологічних 

проблем. Теоретичні основи в галузі використан-

ня природних ресурсів, які пов’язані з економі-

кою добробуту і теорією зовнішніх ефектів, дослі-

джувалися у працях [1; 2; 3; 4; 5].

У вітчизняній та закордонній літературі ЕЕП 

досліджується за такими напрямами:

1) аналіз природно-ресурсного потенціалу на 

макро- і мікрорівнях;

2) аналіз та оцінка ЕЕП території;

3) механізм еколого-економічного управлін-

ня підприємством (з позиції системного підходу).

У рамках першого напрямку дослідженню 

присвячені численні роботи вітчизняних і за-

кордонних вчених. До них можна віднести до-

слідження, які здійснені до початку 70-х років 

ХХ ст., коли еколого-економічні проблеми в 

цілому почали інтенсивно досліджуватися в ко-

лишньому СРСР і за кордоном, а найбільших 

масштабів такі дослідження досягли лише остан-

нім часом [6]. А до цього існувало тільки поняття 

«еколого-економічний потенціал території», що 

характеризує максимально можливе антропоген-

не навантаження на територію, технічно доступні 

для використання ресурси і властивості екологіч-

них систем. Тому екологічний потенціал показує 

рівень освоєння території, ступінь забруднення та 

можливості її самовідновлення.

Мета статті — розглянути сутність еколого-

економічного потенціалу підприємства, його скла-

дові та можливості суттєвого економічного впливу 

на кінцевий результат діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Одним із факто-

рів економічного зростання на макро- і мікрорів-

ні є природне середовище, що виступає як сфера 

життєдіяльності в цілому, як першоджерело всіх 

ресурсів. У цей час роль природних факторів на-

буває особливого значення у зв’язку зі збільшен-

ням обсягів ресурсоспоживання, виснаженням 

природних ресурсів, забрудненням навколиш-

нього середовища. Споживання паливно-сиро-

винних ресурсів у світі за останні 50 років зросло у 

30 разів і подвоюється кожні 10 років [7]. У зв’язку 

з цим виняткове значення набувають проблеми 

ресурсозбереження, захисту навколишнього сере-

довища, збалансованого природокористування, 

збереження й збільшення природно-ресурсного 

потенціалу країни й окремих регіонів.

До кінця ХХ ст. (1992 рік) вченими-економіста-

ми під час формування вартості кінцевої продукції 

не враховувалася вартість природних ресурсів, тому 

для користувачів природні ресурси були безкоштов-

ними. Особливо це спостерігалося на підприємствах 

вугледобувної галузі, де вугілля виступало стратегіч-

ною сировиною для розвитку народного господар-

ства і держави. Країни-учасниці конференції ООН 

у Ріо-де-Жанейро дійшли висновку щодо необхід-

ності сталого, збалансованого розвитку виробни-

цтва, і саме тоді природні ресурси почали виділяти 

в окрему економічну категорію. Виникло поняття 

«природний ресурсний потенціал», тобто потенці-

ал, у якому присутні природні ресурси, що викону-

ють дві функції: економічну (будучи сировиною) та 

екологічну (будучи елементом навколишнього се-

редовища). Ці два фактори можна об’єднати в сис-

тему, що потребує свого окремого управління. У цій 

системі існують два рівні управління:

— управління природними системами;

— управління природокористувачами.

Перший рівень базується на використанні 

природних (екологічних) законів, що формують-

ся за допомогою другого (техногенного) рівня, 

який включає в себе управління навколишнім 

середовищем і раціональне використання при-

родних ресурсів. Тому в цей час у науці широкого 

поширення набуло поняття еколого-економічно-

го потенціалу територій, а саме природно-ресурс-

ного потенціалу [8; 9; 10]. Природокористувачами 

виступають окремі суб’єкти господарювання, що 

мають екологічні інтереси, на які необхідно впли-

вати за допомогою економічних методів.

Результати дослідження, що характеризують 

другий напрямок, наведено у роботах таких авторів, 

як: В. А. Барановський, В. П. Руденко, Л. М. Бон-

даренко, З. В. Герасимчук. Вони вважають, що 

еколого-економічний потенціал території — це 

ступінь екологічної рівноваги в інтегрованій гео-

системі «суспільство-природа» та її здатність вико-

нувати антропо-екологічну й виробничу функції. 

Деякі вчені розглядають ці поняття як антропоген-

не навантаження на територію, що не зумовлює 

збільшення зворотного негативного впливу при-

родних систем на господарський розвиток, а також 

не погіршує стан здоров’я населення.

Таким чином, сутність поняття ЕЕП на гло-

бальному рівні, з урахуванням його складового 
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елементу — природно-ресурсного потенціалу, 

полягає у теоретично граничній кількості при-

родних ресурсів, які можуть бути використані 

людством в умовах кінцевого цілого планети й 

найближчого оточення [11].

Поняття еколого-економічного потенціалу 

на державному рівні трактується як теоретично 

доступні для використання ресурсів властивості 

екологічних систем країни. За думкою В. П. Ру-

денка, природно-ресурсний потенціал країни, 

який оцінений економічно, виступає і національ-

ним багатством [12; 13].

Як зазначають автори В. О. Барановський та 

Ю. А. Олішевська, природно-екологічний потен-

ціал території — це екологічний потенціал природ-

них геосистем (ландшафтів), тобто якість середо-

вища існування людей, можливість забезпечення 

населення необхідними харчовими продуктами, 

умовами праці та відпочинку. Природно фактори 

створюють обов’язковий і загальний природний 

екологічний фон. Природно-ресурсний потенціал, 

на їхню думку, складається із здатності природних 

геосистем без шкоди для навколишнього середо-

вища віддавати споживачам продукцію (надавати 

послуги, виконувати роботи). Оскільки практично 

всі елементи природи так чи інакше використову-

ються чи можуть бути використані людиною (по-

тенційні природні ресурси), В. О. Барановський 

запропонував виділяти природні фактори за їх від-

ношенням до виконуваних функцій. Якщо при-

родно фактори розглядаються при їх суспільно-

му виробництві, достатньо застосовувати термін 

«природні ресурси».

Еколого-економічний потенціал на макро-

рівні визначається:

— взаємозв’язком якісного стану навколиш-

нього природного середовища та економічним 

збитком (за нестабільної екологічної ситуації ан-

тропогенне навантаження на природні системи 

не збільшується, але шкода навколишньому сере-

довищу щорічно росте в геометричній прогресії);

— обсягом витрат, які йдуть на екологічні цілі 

та на підтримку стану навколишнього середови-

ща (вважається, що для підтримки стабільного 

екологічного стану необхідно виділяти на раці-

ональне природокористування щорічно 2–3 % 

ВВП, а якщо екологічна ситуація нестабільна, то 

вже буде потрібно 5–6 %) [14].

Поняття ЕЕП з точки зору макросистеми має 

такі ознаки:

— щільність, яка визначається обсягом при-

родних ресурсів (природно-ресурсним потенціа-

лом), обсягом валового регіонального продукту, 

чисельністю населення, кількістю основного ка-

піталу на одиницю площі тощо, що формує галу-

зеву структуру;

— наявність територіальної організації, що 

характеризується диференціацією, концентраці-

єю, структурою зайнятості за сферами діяльності 

та територією;

— погодженість та урегульованість, що зале-

жить від ступеню налагодженості взаємозв’язків 

між підприємствами однієї галузі в регіональному 

масштабі (в умовах регіону);

— збалансованість і пропорційність, які 

включають показники інтенсивності економіч-

них зв’язків між компонентами економічного 

простору, збалансованості регіональних пропо-

рцій, рівня розвитку транспортних систем та ін-

женерних споруджень, якості забезпечення по-

треби в товарах і послугах.

Автори В. А. Барановський та П. Г. Шищен-

ко надають поняття стосовно еколого-економіч-

ного регіону як території, для якої характерний 

приблизно однаковий рівень еколого-економіч-

ного потенціалу, що зумовлює ступінь регіональ-

ного природокористування, охорони природи і 

здоров’я населення. На нашу думку, автори при-

діляють недостатньо уваги економічній складо-

вій проблеми щодо підтримання збалансованого 

розвитку держави шляхом підвищення її еколого-

економічного потенціалу.

У статистиці для характеристики екологічно-

го потенціалу використовується низка показни-

ків, що відображають ступінь екологічного наван-

таження на навколишнє середовище, а саме:

— екологічна ємність території, тобто здат-

ність природного середовища виконувати безвід-

мовно свою функцію з певним ступенем ймовір-

ності [15]. Вона відображає збереження функції 

відтворення ресурсів і необхідних умов існування, 

ступінь забруднення території та інші рекреаційні 

можливості; рівень викидів забруднюючих речо-

вин у навколишнє середовище; обсяг оборотної 

води, що використовується; обсяг утворення ток-

сичних відходів і рівень їх переробки [16].

На макрорівні вчені-економісти: О. Ф. Балаць-

кий, В. П. Руденко, О. М. Царенко, О. О. Несветов 

[17; 18; 19; 20] — виділяють такі види потенціалу:

— еколого-економічний, або в більш широ-

кому змісті — природно-ресурсний, потенціал те-

риторії та рекреаційних можливостей;

— виробничий, що включає в себе основні й 

виробничі фонди;

— інноваційний, що відображає науково-

технічний рівень функціонування господарських 

систем;

— інвестиційний, з огляду на те, що інвес-

тиції спрямовані на розвиток або відновлення 

основних фондів;

— трудовий (кадровий) потенціал, що врахо-

вує масштаби і якісні фактори трудових ресурсів.

Крім того, в економічній літературі викорис-

товуються також такі поняття, як фінансовий, 

податковий, експортний потенціал, потенціал 

інтеграційних зв’язків, що відіграють роль суто 
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специфічних характеристик економічного по-

тенціалу країни [21]. Але в науковій літературі 

еколого-економічний потенціал підприємства не 

визначений, і, відповідно, не розглянуто механізм 

впливу на нього. Ступінь збалансованості сучас-

ного природного, економічного розвитку держа-

ви визначається інтегральним еколого-економіч-

ним потенціалом території [22; 23].

У рамках третього напрямку дослідження еко-

лого-економічного потенціалу наукові розробки 

здійснено вченими: А. А. Садековим, Т. О. Акімо-

вою, О. Ф. Балацьким, Т. П. Галушкиною, В. В. Глу-

ховим, О. Ю. Поповою, Л. С. Гранічем, Д. Ю. Дві-

ніним, С. К. Харічковим, В. Я. Шевчуком.

Ефективність діяльності підприємства бага-

то в чому залежить від правильно обраної стра-

тегії управління, від потенціалу, яким володіє 

підприємство, від конкурентоспроможності про-

дукції, що випускається, від сегменту ринку, 

який займає підприємство. При цьому однією 

з найважливіших проблем розвитку і реалізації 

ефективної екологічної політики стає відсут-

ність забезпечення управління підприємством 

комплексною, достовірною і своєчасною інфор-

мацією щодо природоохоронної діяльності під-

приємства [24; 25; 26; 27].

Системний підхід застосовується як до систе-

ми п ідприємства в цілому, так і до окремих компо-

нентів. Ці методи розвиваються в межах окремих 

наукових дисциплін, міждисциплінарних син-

тезів і загальнонаукових концепцій. Системний 

підхід можна застосовувати на різних рівнях — від 

будь-якого підрозділу до підприємства в цілому. У 

кожному випадку об’єкт управління розглядаєть-

ся як цілісна система. Управління підприємством 

здійснюється тим ефективніше, чим більш опти-

мально підібрані елементи системи і скоордино-

вані дії усіх підрозділів [28; 29; 30; 31].

3 позиції системного підходу підприємство 

під час функціонування приймає участь у трьох 

процесах:

— одержання ресурсів із зовнішнього середо-

вища (вхід);

— перетворення ресурсів у продукт (процес);

— передача продукту в зовнішнє середовище 

(вихід) [32].

На думку деяких вчених [33; 34], теорія систем 

допомагає зрозуміти взаємозалежність між окре-

мими частинами організації і навколишнім сере-

довищем. Будучи цілісною господарчою системою, 

підприємство функціонує, інтегрує, взаємодіє із 

зовнішнім середовищем, здійснює діяльність: еко-

номічну, виробничу, комерційну, інноваційну, мар-

кетингову, екологічну, соціальну тощо.

Найбільш вдало вони наведені науковцями у 

працях [35; 36], однак авторами не було відобра-

жено взаємозв’язок між економічною та екологіч-

ною виробничою діяльністю підприємства.

Еколого-економічна діяльність підприєм-

ства — вид фінансово-господарської діяльності, 

яка пов’язана зі здійсненням заходів, проектів 

природоохоронного призначення та може бути 

спрямована на отримання прибутку [37].

Виробнича діяльність, за обсягом і вирішен-

ням організаційно-технічних завдань, є найбільш 

складним напрямком. Тому обґрунтування обсягу 

виробництва продуктів, формування маркетинго-

вих програм для окремих ринків за видами продук-

ції є запорукою успіху діяльності підприємства.

Економічна діяльність підприємства належить 

до інтегрованого напрямку, яка охоплює конкретні 

види та складові, а саме: ресурсне забезпечення ви-

робництва, стратегічне поточне планування, ціно-

утворення й облік, системи оплати праці, зовніш-

ньоекономічну та фінансову діяльність.

Екологічна діяльність складається із приро-

доохоронних заходів, що запобігають забруднен-

ню навколишнього середовища, та сплати еколо-

гічних податків (плати за забруднення довкілля 

шкідливими речовинами).

Підприємство для здійснення обраного виду 

діяльності повинно виконувати певні специфічні 

функції, які дозволяють установити чіткі зв’язки 

із зовнішнім середовищем, що буде сприяти під-

вищенню конкурентоспроможності підприєм-

ства у довгостроковому періоді.

Можливості підприємства щодо отримання 

фінансового результату передусім характеризу-

ються як потенціал підприємства. Вчені виділяють 

два розрізнених поняття економічного й екологіч-

ного потенціалу, які розподіляються за рівнями. 

Існує окреме поняття економічного потенціалу 

на рівні держави. Економічний потенціал відіграє 

особливу роль у системі організації національ-

ного господарства, регіональній та виробничій 

організації, виступаючи як її матеріальна основа. 

Тому економічний потенціал на державному рівні 

можна розглядати як здатність економіки країни, 

її галузей і підприємств здійснювати виробни-

чу діяльність та надавати послуги, задовольняти 

суспільні потреби населення, забезпечувати роз-

виток виробництва та споживання. Економічний 

потенціал країни також визначається наявністю 

природних ресурсів, забезпеченістю засобами 

виробництва, трудовим і науковим потенціалом. 

Тому гостро стоять питання щодо формування 

конкурентоспроможного економічного потенці-

алу господарських систем, здатного забезпечити 

більш високі конкурентні переваги на світовому 

ринку та ефективність господарювання в цілому 

[38; 39; 40]. Крім того, економічний потенціал 

країни розглядається як сукупність накопичених 

ресурсів та їх використаних і невикористаних по-

тенційних можливостей у сфері виробництва ма-

теріальних благ і послуг з метою більш повного 

задоволення потреб суспільства [41].
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Таким чином, економічний потенціал (ЕП) 

країни може бути наведений таким чином:

 ЕП = ВФ + МВ + НД + ПР,

де ЕП — економічний потенціал;

ВФ, МВ — виробничі фонди і матеріальні ви-

трати, що входять до складу валового внутрішньо-

го продукту;

НД — національний доход, що враховує ви-

трати живої праці;

ПР — природні ресурси у вартісній оцінці [42].

Але, досліджуючи наведену формулу, можна 

стверджувати, що вона не є остаточною та доско-

налою. У свою чергу, складності, спричинені кіль-

кісним визначенням розміру економічного потен-

ціалу за формулою, викликані такими причинами:

— у наведеному визначенні економічного по-

тенціалу не надано обмеження в часі, що не дозво-

ляє визначити обсяг сукупності накопичених ре-

сурсів на кожний аналізований період, часову точку 

відліку і період часу для встановлення потенційно 

можливого результату суспільного виробництва за 

умов максимального використання цих ресурсів;

— недовикористання потенційних можли-

востей накопичених ресурсів формує не потенці-

ал, а фактичний результат виробництва;

— у визначенні економічного потенціалу не 

відображений якісний аспект накопичених ресур-

сів, особливо тієї його частини, яка стосується до 

витрат, що значною мірою, як зазначалося рані-

ше, визначається часовим чинником.

Окрім перерахованих причин, що ускладню-

ють кількісний вираз потенціалу, можна зазна-

чити, що у формулі завуальовано витрати живої 

праці на виробництво матеріальних благ і послуг, 

в конкретному (аналізованому) періоді фактично 

не відображено працю, що зумовлює суб’єктивний 

зміст потенціалу. Це в основному стосується тієї 

частки сукупних витрат праці, яка була сформова-

на за рахунок розумової роботи людини у сферах 

управління і науково-технічної діяльності.

Так, у вартості виробничих фондів і мате-

ріальних витрат відображено розумову працю 

управлінців і конструкторів, яка визначила тех-

нічний рівень засобів і предметів праці в дано-

му періоді, але не відображено витрати праці у 

сфері управління і планування, що впливають 

на реальну потужність потенціалу. Наприклад, 

неоптимальний план розподілу, розміщення, за-

вантаження обладнання не збільшує розрив між 

фактичними і можливими результатами роботи, а 

недоврахування у планах розвитку галузей народ-

ного господарства або промисловості досягнень 

науки і техніки за одних і тих самих витрат може 

знизити потенційний результат минулої праці, 

відтвореної в основних фондах і матеріалах [43].

Все ж таки, використовуючи потенціал як 

суму певних складових (можливостей), ця форму-

ла в деяких випадках може бути застосована і для 

оцінки економічного потенціалу на мікрорівнях 

(наприклад, на підприємстві).

Висновки. Таким чином, під екологічним по-

тенціалом країни розуміють здатність природних 

систем без шкоди для себе віддавати людству про-

дукцію. В узагальненому виді еколого-економіч-

ний потенціал характеризує максимально можли-

ве (припустиме) антропогенне навантаження на 

територію, технічно доступні для використання 

ресурси і властивості екологічних систем. У менш 

поширеному сенсі екологічний потенціал відо-

бражає рівень освоєння території, ступінь забруд-

нення та її рекреаційні можливості.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВНЗ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ: 
ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Анотація. У статті наведено аналіз основних теоретичних положень формування конкурентної переваги 

сучасного вищого навчального закладу. У центрі уваги — проблема інноваційного потенціалу. Відзначається, що 

специфіка сучасної економіки вимагає перетворення ВНЗ у центри інноваційної активності, здатних поєдну-

вати освітню та науково-дослідну діяльність з конкурентоспроможними розробками комерційного характеру.

Ключові слова: потенціал, інновація, інноваційний потенціал, ресурси, структура потенціалу.

Summary. In the article the analysis of the major theoretical positions of competitive advantages of a modern 

university is introduced. In the center of attention there is a problem of innovation potential. It is noted that the specific 

nature of the modern economy requires a transformation of universities into centers of innovation activity that can 

combine education and scientific research with a competitive commercial developments.

Key words: potential, innovative capacity, resources, structure of potential.

Постановка проблеми. Сучасна ринкова еко-

номіка характеризується переважанням ринку 

знань та інформації над ринком матеріально-речо-

вих товарів і ресурсів і значним зростанням обсягу 

витрат на розвиток первинного базового сектору, 

в якому створюються і поширюються знання. Тип 

економіки, в якому виробництво знань є джерелом 

її зростання, в літературі називають економікою 

знань, або інноваційною економікою.

Система освіти в цілому і вищої освіти зо-

крема є одним із секторів національної еконо-

міки, в якому формується підвищений попит на 

нові знання та технологій. Тому вищі навчальні 

заклади сьогодні мають всі можливості, щоб ста-

ти центрами інноваційної активності регіональ-

них економік і держави в цілому — адже ВНЗ у 

промислово розвинених країнах традиційно є 

базовими інституційними елементами для про-

ведення наукових досліджень і розробок.

Система вищої освіти переживає процес 

кардинальних перетворень, викликаних новими 

потребами суспільного розвитку, побудовою ін-

формаційного суспільства, жорсткою конкурен-

цією на ринку освітніх послуг, що вимагає реа-

лізації нової ролі вищих навчальних закладів не 

тільки як центрів науки і освіти, але і як основ-

них суб’єктів інноваційної діяльності. У зв’язку з 

цим актуальними стають завдання проектування 

методів оцінки та управління розвитком іннова-

ційного потенціалу ВНЗ.

Аналіз останніх досліджень. Питання визна-

чення сутності, формування, розвитку та оцінки 

інноваційного потенціалу знаходять своє відо-

браження в багатьох роботах як зарубіжних, так 

і вітчизняних авторів. Серед зарубіжних дослід-

ників можна виділити І. Ансоффа, П. Друкера, 

М. Портера, Б. Твісса, Дж. Томпсона, К. Фрімена, 

Й. Шумпетера та ін.
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