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У дослідженні проаналізовано наукові роботи останніх років з екологічною компонентою в еконоQ

мічних сферах діяльності. Аналіз здійснено на основі дослідження наукових праць вітчизняних вчених. У

низці розглянутих робіт виявлено те, що науковцями пропонуються рішення проблеми саме ефективноQ

го використання рекреаційного потенціалу. Доведено, що рекреаційна сфера поєднує у собі природний,

трудовий та інтелектуальний потенціали, передбачає їх ефективне використання, що пов'язане з еконоQ

мічним зростанням, інноваційноQінвестиційним розвитком виробництва, підвищенням якості життя та

умов відпочинку населення. Наголошено, що можливості українських рекреаційних зон є недостатньо

розкритими. Актуальним напрямом досліджень є й модернізація підприємств для використання біопаQ

лива та переробки органічних відходів. Наголошено на впровадженні та підвищенні рівня ефективності

використання альтернативних джерел енергії на підприємствах. У дослідженнях цього напряму розкриQ

ваються й питання досвіду вирощування енергетичних культур, використання і розвитку твердого біоQ

палива в енергетичному секторі України. Особливу увагу в дослідженнях приділено інтелектуальній склаQ

довій екологічного сталого розвитку, міжнародному трансферу технологій. Поглиблення ролі розумової

праці та її результатів у розвитку та взаємодії природних, виробничих і соціальних підсистем є важлиQ

вою складовою інтелектуалізації екологічно сталого розвитку. Виявлено, який з двох типів інтелектуаQ

лізації — імпорт у країну інтелектуальної власності або власні інтелектуальні розробки всередині країQ

ни, є суттєвішім чинником впливу на економічне зростання та одночасно зменшує навантаження на приQ

родне середовище. Наголошено про те, що інтелектуалізація економіки, продукування інноваційних розQ

робок всередині країни та трансфер технологій сприяють швидкому економічному зростанню та покраQ

щують рівень життя населення. Іншим напрямом досліджень є проблеми екологічних ризиків та еколоQ

гічної відповідальності промислових підприємств. Заявлено про необхідність знаходження балансу між

економічним розвитком і зменшенням негативних екологічних наслідків. Поширення напрацювань з

екологічною складовою в економічній сфері акцентує увагу на більш глибокому вивченні зазначеної пробQ

лематики та особливої актуальності аналізу останніх наукових праць.

The scientific researches of recent years on the environmental component in economic spheres are analyzed.

The analysis is based on the research of scientific methods of native scientists. The problems of effective use of

recreational potential are proposed to solve in the few of studies. It is proved that the recreational sphere combines

natural, labor and intellectual potentials, provides for their effective use, which is associated with economic
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зниження потенціалу навколишнього середовища та

природних ресурсів в Україні значною мірою поглиб$
люють і загострюють екологічні проблеми. Це відбу$
вається на фоні зменшення обсягів виробництва та зни$
ження економічної ефективності підприємств. Саме
екологічний фактор потребує особливої уваги при мо$
дернізації підприємств, утилізації та використання
відходів виробництв, впровадженні новітніх технологій.
Все це спонукає до підвищення уваги вчених до пробле$
ми екологізації економіки та знаходження нових
підходів і результативного рішення, а також підкреслює
актуальність досліджень. Тому саме проблематика еко$
логізації в економічних сферах діяльності відображена
у цілій низці кандидатських і докторських дисертацій,
захищених в останні роки. Автори намагаються знайти
баланс між природокористуванням і відтворенням при$
родних ресурсів, впровадити новітні технології на ви$
робництвах, залучити інтелектуальні складові для ви$
рішення проблеми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у дослідженні концепції екологізації

економіки або так званої "зеленої економіки", зробили
провідні закордонні та українські вчені,  а саме: Д. Піарс,
А. Маркандіа, Є. Барбієр, А. Камерон [1; 2] та І.К. Бист$
ряков, Ю.С. Бережна, О.А. Веклич, А. Мартинюк,
Я.П. Квач,  Т.П. Галушкіна [3—8] та інші. Питання еко$
логізації економіки є на часі та потребують подальшо$
го дослідження і вдосконалення теоретичних, а також
методологічних засад.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є критичний аналіз напрацю$

вань українських вчених у різних сферах економіки та
доведення актуальності проблематики екологізації еко$
номіки у сучасних ринкових умовах, необхідність раці$
онального використання і збереження основних природ$
них ресурсів для прийдешніх поколінь, утилізації та пере$
робки відходів, а також екологізації світової торгівлі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У науковому дослідженні автора Ю.В. Шабардіної

розкриті особливості використання рекреаційного по$
тенціалу природної складової у розвитку продуктивних

growth, innovation and investment development of production, improving the quality of life and recreation

conditions. It is emphasized that the possibilities of Ukrainian recreational areas are insufficiently disclosed. A

topical area of research is the modernization of industrial enterprises for the use of biofuels and remaking organic

waste products. The implantation and increasing the efficiency through using the alternative energy sources in

industrial enterprises are emphasized. The researches in this area also reveal the experience of growing energy

crops, use and development of solid biofuels in the energy sector of Ukraine. Particular attention in the studies

paid to the intellectual component of environmental sustainable development, international transfer technology.

Deepening the role of mental work and its results in the development and interaction of natural, industrial and

social subsystems is an important component of the intellectualization of environmentally sustainable

development. It is revealed which of the two types of intellectualization — import to the country of intellectual

property or own intellectual developments within the country, is a more significant factor of influencing economic

growth and at the same time reduces the burden on the environment. The intellectualization of the economy, the

production of innovative developments within the country contribute to rapid economic growth and improve

living standards. Another area of research is the problems of environmental risks and environmental responsibility

of industrial enterprises. Scientists focus on the necessity to find a balance between economic development and

reducing the negative environmental consequences. Considering that the scientific studies with the environmental

component in the economic system are widely disseminated, it is to emphasize on the deeper studies of this issue

and the particular relevance of the analysis of recent scientific papers in this field.

Ключові слова: екологізація економіки, рекреаційний потенціал, еколого�економічна ефективність, еко�
логічний ризик, еколого�економічні збитки, плата за природний ресурс.

Key words: green of economy, recreational potential, ecological and economic efficiency, ecological risk,
ecological and economic losses, payment for natural resource.

сил регіонів України в контексті сталого розвитку [9].
У своїй книзі автор О.І.  Шаблій наголошує, що рекреа$
ційний потенціал — це система природних, історичних і
культурних об'єктів та їх властивостей, які використо$
вуються (або можуть бути використані) для проведен$
ня дозвілля та рекреаційній діяльності [10, с. 273]. На
думку У. Горбаля, оцінка рекреаційного потенціалу те$
риторії показує, що її якісні та кількісні параметри в
поєднанні з соціально$географічними факторами є
об'єктивними та важливими  передумовами для розвит$
ку рекреаційної частини регіону [11, c. 52—55]. У цьому
контексті рекреаційна сфера набуває особливого зна$
чення як територія, що інтегрує фізичний потенціал при$
родних, трудових, виробничих, науково$технічних, інте$
лектуальних ресурсів для ефективного впровадження
інноваційного та інвестиційного розвитку, розвитку
інфраструктури на території, поліпшення житлових
умов, здоров'я та відпочинку населення, збереження та
збагачення біорізноманіття і культурної спадщини. Пер$
спективи розвитку та розкриття можливостей українсь$
кої рекреаційної зони є прихованим потенціалом ре$
гіонів і має ефективно використовуватися [9]. На думку
автора Ю.В. Шабардіної, яка вбачає необхідність роз$
поділення регіонів на групи залежно від рівня рекреа$
ційного потенціалу та параметрів рекреаційної актив$
ності, особливої привабливості для туристів і відпочи$
ваючих є наявність потенціалу історико$культурних
ресурсів у сукупності з розвиненою інфраструктурою.
Проте нею виокремлюється "прірва між тими, що відпо$
відають середньому рівню, та тими, що мають найниж$
чий потенціал". Такий погляд показує розшарування
регіонів за потенціалом і опосередковано вказує на на$
явність кластерів. Саме кластерну структуру предмету
дослідження варто досліджувати з метою глибокого
дослідження цієї сфери [9].

Автором Ю.О. Копецькою розроблено модель енер$
гетичної модернізації підприємств, яка пропонує впро$
ваджувати виробництво теплової енергії з біомаси [12].
Організаційні та економічні інструменти, які включені
у модель, спрямовані на створення міжгалузевих, ло$
гістично$збутових, фінансових і науково$інформацій$
них потоків для реалізації на локальних і регіональних
рівнях. У дослідженні основна увага зосереджена на
такому: розкрито ефективність використання енерге$
тичних ресурсів; здійснено їх класифікацію з урахуван$
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ням особливостей їх використання на підприємствах;
визначено структурно$логічну схему аналізу за центра$
ми відповідальності на підприємствах. Варто зробити
наголос на встановленні чинників впливу та формуванні
напрямів підвищення рівня ефективності використання
енергетичних ресурсів на підприємствах. Для визначен$
ня більш значимих перешкод і недоліків щодо викорис$
тання біомаси для виробництва теплової енергії на
підприємствах у 2019 р. автор провів експертне опиту$
вання фахівців галузі.

У роботі автора А.Г. Цибуляк розкрито основні риси
еволюційного розвитку рушійних чинників екологізації
світової торгівлі, як$от: побудова безпечних економічних,
правових, технічних, організаційних і соціальних прин$
ципів управління природокористування [13]. Автор вва$
жає, що суть екологізації світової торгівлі полягає у все$
бічному використанні різноманітних методів та інстру$
ментів, заснованих на здатності досягати цілей зовніш$
ньої торгівлі та економічної співпраці, та зменшення зав$
дяки цьому потенційного навантаження на природне се$
редовище світу. У роботі автор визначає передумови еко$
логізації, пропонує нові підходи щодо екологізації світо$
вої торгівлі. Серед нововведень пропонується виставля$
ти нові вимоги до якісних характеристик продукції, фор$
мувати та розширювати екологічну свідомість спожи$
вачів. Це потребує від провідних світових виробників то$
варів і послуг враховувати екологічну складову при роз$
витку торговельного співробітництва з метою збільшен$
ня попиту на екологічно чисті та безпечні товари та по$
слуги. Автор зазначає необхідність повної реалізації еко$
логічних підходів і принципів у процесі міжнародної тор$
говельної співпраці. Дослідження екологічного сліду на
життєвому циклі продукції, екологізація виробництва та,
як результат, екологізація світової торгівлі є на часі та
спонукає до подальшої роботи у цьому напрямі.

У дисертаційній роботі В.М. Шугало наведено резуль$
тати дослідження можливих варіантів підвищення еко$
лого$економічної ефективності виробництва та виготов$
лення біогазу з відходів різних галузей промисловості
[14]. Сформовано критерії еколого$економічної ефек$
тивності одержання біогазу з продуктів утилізації різних
галузей виробництва, як$от: термін окупності проєктів з
утилізації органічних відходів, зменшення податкового
навантаження на діяльність біогазової установки, залу$
чення закордонних венчурних фондів запуску та нала$
годження роботи таких установок. Актуальною пробле$
мою є процес рекультивації та можливість вирощування
енергетичних культур на пошкоджених, опромінених і
радіаційно забруднених районах. Досліджено, що завдя$
ки біогазовим установкам можна переробляти рослини
та інші біовідходи, які вирощені на радіаційно забрудне$
них територіях, вносити отримані добрива та зменшува$
ти коефіцієнт переходу радіонуклідів у рослини.

У дослідженні автора Д.М. Костенко проведено
структурну декомпозицію балансу твердого біопали$
ва в енергетичних течіях національного господарства,
а саме: визначено специфіку нормативно$правового ре$
гулювання у сфері виробництва та використання твер$
дого біопалива в Україні, проведено оцінювання енер$
гетичного потенціалу органічного палива за видами та
регіонами [15].  Аналітичне забезпечення, що запро$
поновано автором, включає в себе аналіз і розбиття на
підсистеми національного енергобалансу за потоками
органічного палива та розподілом твердого палива на
дві течії: тверде традиційне паливо та тверде біопали$
во. Для кожного енергопотоку окреслені джерела його
постачання (власне виробництво й імпорт) і напрями
застосування (перероблення, кінцеве споживання, ек$
спорт), та у підсумку визначається ступінь проникнен$
ня твердого біопалива до кожної балансової складо$
вої. У роботі доведено, що структурна декомпозиція
балансу твердого біопалива є недооцінена та відіграє
важливу роль в енергетичних течіях національного гос$
подарства.

У роботі автора П.А. Денисенко акцент зроблений
на інтелектуальну складову екологічно сталого розвит$
ку [16]. Доведено, що стимулятором економічного зро$
стання є ендогенні фактори впливу, як$от: інтелекту$
алізація економіки, продукування інноваційних розро$
бок всередині країни. У той же час екзогенні фактори
впливу, наприклад імпорт знань, технологій та, є
інгібітором. Саме інтелектуальна активність, на відміну
від традиційних факторів економічного зростання (ек$
стенсивного, інтенсивного та інноваційного), є джерелом
інновацій та покращання якості життя населення.

У докторській дисертації автора С.М. Лутковської
акцент зроблено на дослідженні процесів модернізації
системи еколого$безпечного сталого розвитку в умовах
глобальної економіки [17]. Як результат, з позиції еко$
логічної модернізації, визначено механізми, показники,
фактори, критерії та індикатори безпеки. До широко$
відомих механізмів автор відносить організаційно$еко$
номічну групу, зокрема, науковець робить акцент на
платі за природний ресурс. З точки зору модернізацій$
них заходів ця група механізмів має переваги, оскільки
винуватець може приймати рішення — продовжувати
забруднювати та платити, призупинити виробництво,
інвестувати в очисне обладнання або вдосконалити ви$
робничу технологію, змінити місце розташування ви$
робництва тощо. Автор рекомендує не обмежується
тільки примусовими методами, а й економічно стиму$
лювати природоохоронну діяльність, надавати пільги та
економічну допомогу підприємствам, що прагнуть до
зменшення шкідливих викидів у навколишнє середови$
ще. Одним з дієвих світових економічних механізмів
модернізації природоохоронної діяльності є і сфера
кредитування. Важелями впливу є більша відсоткова
ставка на позики, що використовуються для проєктів,
які завдають шкоди навколишньому середовищі, та, на$
впаки, надання пільгових умов кредитування на еколо$
гічно$чисті проєкти.  Доцільним є введення квот на ви$
киди шкідливих речовин для підприємств. У результаті
дослідження визначено, що окремі податки, збори та
штрафи за недотримання норм викидів забруднюваль$
них речовин можуть буди джерелом фінансових коштів,
які спрямовуються на охорону навколишнього середо$
вища. Штрафи та збори призначаються і обчислюються
залежно від рівня фактичного забруднення. У пере$
важній більшості країн ці кошти накопичуються у спе$
ціальних природоохоронних фондах і використовують$
ся лише для фінансування екологічних досліджень і роз$
робок, компенсації збитків, підготовки та реалізації еко$
логічних планів. На основі проведеного дослідження
можна стверджувати, що важливе значення для реалізації
намічених природоохоронних заходів мають фінансово$
інвестиційні та бюджетні механізми управління.

У роботі М.В. Белобородової здійснено спробу ви$
рішення  проблеми знаходження балансу між еконо$
мічним розвитком і зменшенням негативних екологіч$
них наслідків, які виникають під час економічної діяль$
ності [18]. Цей автор виокремлює такі компоненти еко$
логічної відповідальності промислових підприємств: на$
явність обов'язкової компоненти, яка регулюється на$
ціональним і міжнародним законодавством; наявність
добровільної компоненти, що є складовими екологічно
чистого управління промисловими підприємствами.
Перший компонент — це екологічна відповідальність
виробництв, яка містить сплату штрафів за екологічну
шкоду. На екологічну відповідальність підприємства
діють також чинники екологічної ініціативи, що підда$
ються кількісній оцінці, а саме: склад екологічних ви$
трат, величина еколого$економічних збитків, екологічні
капітальні інвестиції.

Другий компонент — добровільна компонента, це,
на думку автора — природоохоронний захід, який вхо$
дить до комплексу заходів охорони навколишнього
середовища, що перевищує нормативні вимоги та відпо$
відає вимогам об'єднаних територіальних громад. До
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чинників першої компоненти екологічної відповідаль$
ності промислових підприємств належать такі види заб$
руднень: відходи, скиди та викиди; ступінь утилізації
усіх видів забруднень  та енергоємність продукції. До
добровільної компоненти цей автор відносить екологі$
чну ініціативу. Вона характеризується відображенням
у діяльності промислових підприємств виплати компен$
сацій щодо збитків від забруднення довкілля, проведен$
ням екологічних кампанії та інформаційних заходів,
оптимізацією утилізації відходів й зменшення забруд$
нення атмосферного повітря, охороною водних об'єктів,
спілкування з громадою, доступністю та якістю звіт$
ності; станом території; ефективністю системи екологіч$
ного менеджменту, а також ефективністю та якістю
внутрішніх екологічних аудитів.

Е.М. Коробець присвятила дисертаційну роботу
розробці теорії та методологічних принципів ефектив$
ного функціонування системи управління екологічни$
ми ризиками підприємства в умовах ринку [19]. У ро$
боті автор поглибила методологічні засади теорії управ$
ління екологічними ризиками, сформувала концеп$
туальні основи для формування системи управління еко$
логічними ризиками підприємства, поглибила типоло$
гію та інтеграцію наукових методів для оцінювання
ефективної роботи підприємства. Методика оцінюван$
ня ефективності системи управління екологічними ри$
зиками, яка розроблена автором,  грунтується на спри$
ятливому впливі такої системи на рівень прибутковості
підприємства. Автор також вдосконалила методику
оцінювання запасу стійкості системи управління еколо$
гічними ризиками та визначила, що найбільш вагомою
складовою забезпечення запасу міцності необхідно вва$
жати стратегічні цілі.

О.І. Карінцева у своїй роботі обгрунтувала та розро$
била науково$методичні засади для формування оптимі$
зованої структури національної економіки, та пропонує
реалізацію ефективної реструктуризації національної
економіки України з урахуванням сьогоденних економі$
ко$екологічних змін [20]. Автор встановила логіко$струк$
турну взаємозалежність між категоріями "структурна
політика" та "реструктуризація економіки".

У розумінні цього автора структурна політика — це
неперервна система ринкових і національних заходів
регулювання, спрямованих на попередження руйнуван$
ня міжгалузевих і міжсекторальних зв'язків. Реструк$
туризація економіки — це система реактивних заходів,
що усуває невідповідність елементів громадського ви$
робництва та систематично реорганізовує застарілі та
неефективні фактори існуючої економічної структури.

Сутність реструктуризації національної економіки
О.І. Карінцева розглядає як результат державного ре$
гулювання, з чітким закріпленням цільових напрямів і
механізмів реалізації у відповідних державних докумен$
тах, повернення структури національної економіки в
умовно стабільний стан. Особлива увага приділяється
автором еколого$економічному критерію типологізації
структури національної економіки та його впливу на
реструктуризацію, а саме: еволюційній циклічності та
її системі обмежень.

У дослідженні М.В. Когут висвітлює розвиток і фор$
мування теоретичних понять міжнародного трансферу
технологій та його вплив на економічне зростання на$
ціональної економіки [21]. Використання передових тех$
нологій є визначальним чинником такого зростання, це
призводить до підвищення рівня конкурентоспромож$
ності продукції національних виробників, продуктив$
ності та економічної ефективності виробництв.

Автором розроблено модель оптимізації рішень у
сфері міжнародного трансферу технологій та запропо$
новані практичні рекомендації застосування їх у дер$
жавній політиці України. Також автор запропонував
"поетапну модель точкового запозичення інновацій для
технологічної трансформації національної економіки та
забезпечення сталого економічного зростання".

За визначенням автора сутність ефективності про$
цесу трансферу технологій полягає в передачі сьогочас$
них технологій, сучасних розробок, ноу$хау, науково$
технічних знань і технологічного обладнання для вироб$
ництва. Це суттєво впливає та визначає інноваційний
розвиток економіки будь$якої країни. Трансфер техно$
логій з однієї країни в іншу охоплює інженерні, еко$
номічні, історичні та політичні сфери діяльності.

Автор Д.В. Булишева у дослідженні вдосконалила
теорію та методологічної засади екологізації економі$
чних взаємозв'язків рекреаційного землекористування
міських агломерацій [22]. Водночас автор врахувала
принципи, стандарти та функції економічного та еко$
логічного зонування. Поняття агломерації, міської аг$
ломерації  введено у інституційне середовище Указом
Президента України "Про заходи щодо впровадження
Концепції адміністративної реформи в Україні". Міська
агломерація — це організаційне утворення, яке скла$
дається з кількох територіальних громад, що мають на
меті спільну реалізацію функцій місцевого самовряду$
вання [23].

Автор вважає, що екологізація рекреаційного про$
стору в міських агломераціях — це процес впроваджен$
ня екологічно орієнтованої інноваційної системи за$
ходів. Завдяки балансу між екологією та економічним
розвитком рекреаційних зон останні можуть бути ви$
користані для отримання туристичних послуг, відпо$
відних розваг і повноцінного відпочинку. При цьому ви$
користання та відновлення земель з потенційними при$
родними ресурсами відбувається без шкоди для потреб
майбутніх поколінь.

ВИСНОВКИ
Критичному аналізові піддано напрацювання украї$

нських вчених, присвячених напряму еколого$еконо$
мічного моделювання і вирішенню проблем екології в
економічній сфері. Оскільки в Україні фактично не існує
єдиної національної політики зеленої економіки, яка б
впроваджувала принципи управління навколишнім се$
редовищем і мінімізувала негативний вплив на екологічні
об'єкти під час їх використання,  тема екологізації еко$
номіки все ще є недостатньо дослідженою та досить
актуальною, що відображується у розглянутих напра$
цюваннях.

Основні напрями досліджень такі:
— Розкриття особливостей використання рекреа$

ційного потенціалу природної складової у розвитку
продуктивних сил регіонів України в контексті сталого
розвитку. Рекреаційного потенціалу є прихованим у ба$
гатьох регіонах і має ефективно використовуватися
(Ю.В. Шабардіна).

— Розкриття ефективності використання енергетич$
них ресурсів і модернізації підприємств з виробництвом
теплової енергії з біомаси (Ю.О. Копецька).

— Підвищення економічної ефективності під$
приємств завдяки впровадженню використання біога$
зових установок. Можливість переробки рослин та іншіх
біовідходів, що вирощені на радіаційно забруднених
територіях (В.М. Шугало).

— Проведення структурної декомпозиції балансу
твердого біопалива в енергетичних течіях національно$
го господарства, автор показує наскільки вона є важ$
ливою і недооціненою нині в Україні (Д.М. Костенко).

— Розкриття основних рис еволюційного розвитку
рушійних чинників екологізації світової торгівлі, автор
пропонує виставляти нові вимоги до якісних характе$
ристик продукції, формувати та розширювати еколо$
гічну свідомість споживачів (А.Г. Цибуляк).

— Дослідження інтелектуальної складової екологічно
сталого розвитку. Стимулятором економічного зростан$
ня є: інтелектуалізація економіки, продукування іннова$
ційних розробок всередині країни (П.А. Денисенко).

— Дослідження процесів модернізації системи еко$
лого$безпечного сталого розвитку. Основні механізми
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модернізації: плата за природний ресурс, стимулюван$
ня природоохоронної діяльності, збори та штрафи за
недотримання норм викидів забруднювальних речовин
(С.М. Лутковська).

— Вирішення  проблеми знаходження балансу між
економічним розвитком і зменшенням негативних еко$
логічних наслідків, які виникають під час економічної
діяльності. Автор наголошує на введенні екологічної
відповідальності виробництв і природоохоронних за$
ходів (М.В. Белобородова).

— Розробка принципів ефективного функціонуван$
ня системи управління екологічними ризиками підприє$
мства в ринкових умовах (Е.М. Коробець).

— Формування оптимізованої структури національ$
ної економіки, реалізація ефективної реструктуризації
національної економіки України з урахуванням сього$
денних економіко$екологічних змін (О.І. Карінцева).

— Розвиток міжнародного трансферу технологій та
його вплив на економічне зростання національної еко$
номіки. Це призводить до підвищення рівня конкурен$
тоспроможності продукції національних виробників,
продуктивності та економічної ефективності вироб$
ництв (М.В. Когут).

— Екологізація економічних взаємозв'язків рекре$
аційного землекористування міських агломерацій.
Впровадження екологічно орієнтованої інноваційної
системи заходів, при цьому користування потенційни$
ми природними ресурсами відбувається без шкоди для
потреб майбутніх поколінь (Д.В. Булишева).

Отже, маємо загальне бачення виокремленої про$
блематики науковцями, що надає нам підстави виділити
свої узагальнені міркування.

Проаналізувавши працю науковця Ю.В. Шабардіної
маємо зазначити своє бачення стосовно окремих
підходів до змісту рекреаційного потенціалу, а саме зу$
пинимося на визначенні цього потенціалу. На відміну від
думки автора О.І.  Шаблія, за визначенням якого  рек$
реаційний потенціал — це система різних оздоровчих
об'єктів та їх властивостей, ми вважаємо, термін "рек$
реаційний потенціал" може бути пов'язаний з "систе$
мою" опосередковано. Більшою мірою до потенціалу
може належати сукупність складових, а от "система" —
це набір взаємопов'язаних елементів. Тобто існує взає$
мозв'язок між ними. Сам "потенціал" може містити су$
купність ресурсів, які можуть існувати самостійно і не
впливати жодним чином один на одного.

На підставі аналізу різних тлумачень терміну "еко$
логічний ризик" пропонуємо таке формулювання для
визначення його поняття: екологічний ризик — це
ймовірність того, що один або декілька чинників еколо$
гічної небезпеки завдасть шкоди людям, навколишньо$
му середовищу та загальній діяльності підприємства (на
підставі дослідження Е.М. Коробець).

На нашу думку, екологічне зонування — це розподіл
земель за адміністративно$територіальним принципом
відповідно до категорій, у яких обов'язково зберігаєть$
ся природною$ресурсний потенціал і соціально$еконо$
мічний розвиток здійснюється більшою частиною за
рахунок наявних у ній природних багатств (на підставі
дослідження Д.В. Булишевої).
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