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Сучасний стан економіки України характеризуєть-
ся явищами системної кризи, відсутністю єдиної 
ідеології та стратегії ринкового реформування 

[11, с. 224]. Ускладнює ситуацію зростаюча екологічна 
криза, яка є результатом неефективного використання 
природних ресурсів. Отже, надзвичайно актуальною 
залишається проблема пошуку нових шляхів виходу з 
кризи. Теоретичною базою становлення сталої економі-
ки може стати принципово нова концепція екологічної 

відповідальності розвитку торгівлі, яка передбачає гар-
монізацію соціально-економічного життя суспільства.

Вітчизняними й закордонними вченими проведе-
не багато досліджень з питань соціальної відповідаль-
ності торгівлі – Н. Ю. Возіянова [3], В. В. Апопій [7], до-
слідження екологічного імперативу суспільного розвит-
ку – Ю. М. Скалецький [4], методології сталого розвитку 
національної економіки – О. М. Кулініч [5], торговель-
них механізмів національного екологічного захисту –  
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Л. Г. Мірошник [6], екологічні стратегії підприємств – 
Ю. Є. Петруня [8], аналіз питань екологічної відпові-
дальності бізнесу і методів економічного регулювання 
екологічних проектів – Потравний І. М. [10].

У той же час багато науковців під час досліджен-
ня аспектів управління торгівлею оминають питання її 
еколого-економічної ефективності, а проблематиці ста-
лого розвитку суб’єктів торговельної діяльності приді-
лено недостатньо уваги.

Мета статті – розкрити теоретичні основи 
формування парадигми екологічно відповідального 
споживання на основі посилення загальнодержавного 
імперативу екологічно відповідального розвитку торгів-
лі, розробки і впровадження нової методологічної сис-
теми екологічно відповідального виховання і освіти та 
екологізації попиту.

Торгівля – це сфера, яка, незважаючи на кризо-
вий стан економіки та стагнацію багатьох галу-
зей, продовжує показувати щорічний приріст.  

У період з 2000 р. темпи зростання обсягів роздрібного 
товарообороту підприємств скорочувались лише у 2009 р. 
(79 % до 2008 р.), у середньому за 12 років темп зрос-
тання обсягів роздрібного товарообороту підприємств 
склав 114,85 % [1]. Велике соціальне значення торгівлі 
підкреслюється кількістю працевлаштованих в цій галу-
зі. За цим показником торгівля займає одне з провідних 
місць, адже є одним з найкрупніших в країні роботодав-
ців. У 2011 р. у торговельній сфері були працевлаштовані 
152,2 тис. осіб (19,9 % усіх працевлаштованих громадян 
України) [2]. Торгівля є соціально-економічною систе-
мою, що виконує масштабні завдання, пов'язані з реа-
лізацією, властивих їй функцій: обміну, товарного обігу, 
зв'язки між галузями народного господарства й регіона-
ми країни, впливу на виробництво та споживання, задо-
волення потреб, що обумовлює її соціально-економічну 
роль у суспільстві [3, с. 196]. 

Кожний громадянин України має право на безпеч-
не для життя та здорове навколишнє середовище, що 
відповідає міжнародним принципам і нормам. Але сьо-
годні екологічна ситуація не лише не покращується, а й 
стрімко погіршується [4, с. 44]. Починаючи зі Все світнього 
економічного форуму 1999 р., потім після конференцій 
ООН у м. Ріо-де-Жанейро у 1992 р. і м. Йо ганнезбурзі у 
2002 р., світова наукова спільнота обговорює проблеми 
сталого розвитку. Реакцією на усвідомлення екологічної 
загрози було створення у різних країнах світу державних 
структур, пов’язаних з охороною природи. У світі швид-
кого розвитку набула законодавча діяльність, пов’язана 
з прийняттям законів і актів, регламентуючих норми, 
процедури природокористування. За 20 років деяким 
розвиненим країнам удалося домогтися певної еколо-
гічної стабілізації, однак якісного поліпшення стану 
природних ресурсів не відбулося. Це пояснюється тим, 
що не встигла змінитися загальна ідеологія розвит ку 
держав, яка на перше місце ставить інтереси економіки: 
максимальне нарощування темпів виробництва, широ-
ке використання досягнень науково-технічного прогре-
су з метою більш повного задоволення потреб людства. 

Значно гіршими є умови формування сталого розвитку 
економіки України [5, 12 – 15].

Видатний український дослідник проблем сталого 
розвитку економіки Л. Г.  Мельник виділяє велике зна-
чення впливу торгівлі на стан екосистеми країни [6, с. 
390]. Ми згодні з цим твердженням, але вважаємо за 
необхідне додати, що торгівля має бути стимулятором 
реструктуризації інших, більше інерційних галузей еко-
номіки [16, с. 47]. Однак процеси торговельного обміну 
та проблеми збереження довкілля розглядаються окре-
мо, так, немов між ними зовсім немає функціонального 
зв'язку. Насамперед торговельні процеси відіграють ак-
тивну роль економічного регулятора у сфері екологічної 
діяльності, а самі процеси торгівлі спричиняють істот-
ний вплив на довкілля [6, с. 391].

Зараз екологічно і соціально відповідальне під-
приємництво означає [10, с. 180]: 
 вихід бізнесу з мінімальних рамок самозабез-

печення і вклад власних ресурсів в довгостро-
ковий розвиток внутрішнього і зовнішнього 
середовища; 

 реалізація заходів екологічної та соціальної спря-
мованості – збереження добре оплачуваних ро-
бочих місць, виробництво якісних товарів і по-
слуг, охорона довкілля, чесна ділова поведінка; 

 врахування громадських очікувань, що змінюють-
ся, у відношенні не лише своєї продукції та підви-
щення прибутковості, але і своєї участі у форму-
ванні національної і регіональної економіки. 

Велике соціальне значення торгівлі обумовлює її 
соціальну відповідальність перед суспільством,  
а зростаюча екологічна криза ще й екологічну від-

повідальність. На нашу думку, необхідно сформулюва-
ти поняття екологічно відповідального розвитку тор-
гівлі, який розкриває зміст реструктуризації суб’єктів 
торговельної діяльності, а також сформулювати голо-
вні принципи, на яких повинні ґрунтуватися ці зміни. 
Отже, екологічно відповідальний розвиток торгівлі – це 
необо ротна, спрямована, закономірна зміна інтелекту-
ального і матеріального капіталів суб’єктів торговельної 
діяльності, що приносить економічні вигоди та не спри-
чиняє негативних екологічних наслідків. У результаті 
розвитку виникає новий якісний стан об'єкта. 

Важливим є той факт, що основою фінансово-
еко номічного розвитку та стабілізації економічної ді-
яльності суб’єктів торговельної діяльності за наявності 
конкуренції є збереження фінансової незалежності, яку 
забезпечує позитивний фінансовий результат – прибу-
ток. А отже, завдання екологічно відповідального роз-
витку збиткових суб’єктів торговельної діяльності зали-
шається зовсім не вирішеним.

Під час реструктуризації суб’єктам торговельної 
діяльності бажано дотримуватись таких принципів еко-
логічно відповідального розвитку торгівлі: економічна 
ефективність; екологічна безпека; екологічна інтелекту-
алізація всіх елементів ринкового середовища (спожива-
чів, виробників і всіх суб’єктів торговельної діяльно сті); 
екологізація попиту – як динамічної характеристики 
ставлення споживачів – суб’єктів попиту до пріоритет-
ності певних властивостей товарів [8, с. 187].
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Кожен із запропонованих вище принципів по-
требує детальнішого розгляду. Звичайно, для суб’єктів 
торговельної діяльності основним критерієм, який ви-
значає, чи будуть вони залучені до цього процесу, на 
сьогодні лишається економічна вигідність. Торговельна 
діяльність повинна приносити підприємству відчутний 
економічний ефект.

Для того, щоб запровадити екологічно відпові-
дальний розвиток торгівлі, необхідно залучати до цього 
процесу всі зацікавлені сторони – тобто досягти вза-
ємодії екологічних інтересів усіх елементів ринкового 
середовища. 

Передумовою залучення споживачів у процес від-
повідального споживання має стати їх навчання та ін-
формування. Частково це може здійснюватися через 
різні програми та тренінги, частково – за рахунок серти-
фікації та екологічного маркування, частково – за допо-
могою спеціально створених організацій, які просували 
б відповідну продукцію. Усе це повинно стати основою 
екологізації попиту (формування попиту у споживачів 
на продукцію, яка є екологічно нешкідливою для довкіл-
ля як під час виготовлення і використання, так і в разі її 
утилізації), і в цілому формування парадигми екологіч-
но відповідального споживання. 

Таким чином, парадигма екологічно відповідально-
го споживання – це система методологічних і ак-
сіологічних установок, форм, уявлень і цінно стей 

реформування поняття споживання, які відображають 
його зміну при переході до концепції сталої економіки 
та поділяють всі члени ринкового середовища, тобто 
суб’єкти торговельної діяльності, товаровиробники і 
споживачі заради досягнення ідеального екологічно від-
повідального, ощадливого по відношенню до навколиш-
нього середовища поняття споживання.

Формування парадигми екологічно відповідаль-
ного споживання в Україні повинно пройти три етапи. 
По-перше, спочатку необхідно посилити загальнодер-
жавний імператив екологічно відповідального розвитку 
торгівлі, а саме: контроль дотримання державної еколо-
гічної політики як на регіональному рівні, так і на рівні 
членів ринкового середовища; слідкувати за сумлінним 
виконанням існуючих нормативно-законодавчих розпо-
ряджень і постанов і розробити нові для забезпечення 
впровадження концепції сталого розвитку торгівлі; роз-

робити екологічно відповідальні стандарти і нормати-
ви розвитку торгівлі. По-друге, переходу до екологічно 
відповідального споживання сприятиме розробка нової 
методологічної системи екологічно відповідального ви-
ховання, освіти, формування екологічно відповідальних 
звичок у населення та спілкування у екологічно відпо-
відальному оточенні. 

Таким чином, укріплення загальнодержавного ім-
перативу екологічно відповідального розвитку торгівлі 
повинно створити фундамент для сталого розвитку тор-
гівлі, а розробка і впровадження нової методологічної 
системи екологічно відповідального виховання і освіти 
на цій основі створить умови для поступового форму-
вання екологічно відповідальної свідомості та звичок у 
населення. Також відповідальне споживання полягає не 
тільки в розумному використанні природних ресурсів, 
але й у формуванні певної екологічної культури поведін-
ки особистості, родини, нації.

Виконання завдань першого і другого етапів ство-
рить передумови для реалізації третього етапу форму-
вання парадигми екологічно відповідального споживан-
ня – розробки економічних механізмів реструктуризації 
підприємств торгівлі на основі екологічно відповідаль-
ного розвитку. Взагалі економічні механізми склада-
ються з цілого ряду інструментів впливу на матеріальні 
інтереси суб’єктів управління.

Одним із важливих методів економічного управ-
ління є фінансування, тобто надання грошових 
коштів на чітко визначені заходи. Створення еко-

логічного фонду на підприємстві також є одним з еконо-
мічних методів управління. В екологічний фонд надходять 
платежі як відсоток від обсягу реалізації неекологічних 
товарів, або товарів у штучному пакуванні. А потім ці ко-
шти використовуються на вирішення екологічних завдань 
підприємства, у тому числі екологічне страхування.

Важливим економічним методом управління є 
правильне застосування матеріального стимулювання – 
забезпечення зацікавленості, вигідності для підприєм-
ства та його працівників екологічно відповідальної ді-
яльності. При цьому передбачається застосування не 
лише заохочувальних заходів, але й покарань (рис. 1). 

До заохочувальних заходів належать: встановлен-
ня податкових пільг; звільнення від оподаткування 
еко логічних фондів і природоохоронного майна; засто-

Економічні механізми реструктуризації торгівлі  

Заохочення:  
 податкові пільги;  
 пільгові умови кредитування;  
 пільгові тарифи на лімітування 
   розміщення відходів;  
 звільнення під оподаткування 
   екофонду підприємства  

Покарання:
 штрафи;  
 додаткове оподаткування  

Рис. 1. Економічні механізми реструктуризації підприємств торгівлі на основі екологічно відповідального розвитку
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сування заохочувальних цін і надвишок на екологічно 
чисту продукцію; застосування пільгового кредитуван-
ня підприємств, які ефективно здійснюють охорону 
нав колишнього природного середовища (зниження 
процента за кредит або безпроцентне кредитування); 
запровадження спеціального додаткового оподатку-
вання екологічно шкідливої продукції та продукції, що 
випускається із застосуванням екологічно небезпечних 
технологій; штрафи за екологічні правопорушення [9].

Після реструктуризації та переходу до екологіч-
но відповідального розвитку суб’єкти торговельної ді-
яльності збільшують свій сукупний капітал за рахунок 
зростання частки його екологічного капіталу. Під еколо-
гічним капіталом слід розуміти загальну вартість кош-
тів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, 
інвестованих у формування екологічно відповідального 
статусу суб’єктів торговельної діяльності.

Таким чином, екологічний капітал – це умовна 
складова вартості підприємства, яка складається з оцін-
ки шкідливості дій або протидій охорони навколишньо-
го середовища та впливає на рентабельність сукупного 
капіталу і співвідношення прибутковості й ризику в 
процесі розвитку підприємства (рис. 2).

Спрогнозувати, скільки часу потрібно на виконан-
ня кожного з етапів формування парадигми екологічно 
відповідального споживання вкрай складно. 

ВИСНОВКИ

Отже, укріплення загальнодержавного імперативу 
екологічно відповідального розвитку торгівлі повинно 
створити сприятливі умови для розробки і впроваджен-
ня нової методологічної системи екологічно відпові-
дального виховання і освіти, тобто поступового форму-
вання екологічно відповідальної свідомості та звичок у 
населення. Суворий контроль виконання економічних 
механізмів реструктуризації підприємств торгівлі на 
основі екологічно відповідального розвитку завершить 
формування парадигми екологічно відповідального 
споживання. 

У подальших наукових дослідженнях планується 
дослідити методологію оцінки й використання екологіч-
ного капіталу суб’єктів торговельної діяльності й вплив 
чинників на забезпечення потенціалу сталості розвитку 
торгівлі.                      

 
Контактні аудиторії

екологічно-відповідальних
суб’єктів торговельної

діяльності (СТД)

 

  

ЕКОЛОГІЧНИЙ КАПІТАЛ
суб’єктів торговельної діяльності (СТД)

 
   

 матеріальна частина
капіталу  

нематеріальна
частина капіталу  

споживачі  
збільшення обсягів

товарообороту екотоварів  
задоволення екологічних

вимог споживачів  

інвестори, фінансово-
кредитні установи  

притік фінансових ресурсів  
прискорення прийняття
рішення при інвестуванні

та кредитуванні
 

постачальники та інші
партнери  

стабільність збуту
екотоварів  

підвищення репутації
за рахунок співпраці 

з ековідповідальним СТД  

конкуренти  

втрата доходу від
прихильності споживачів

до екологічно-
відповідальних конкурентів  

погіршення іміджу
екологічно-

невідповідального
конкурента  

муніципалітет  
збільшення надходження
податків і платежів від
ековідповідальних СТД  

підвищення статусу
екологічно-відповідального 

міста, області  

Рис. 2. Структура екологічного капіталу суб’єктів торговельної діяльності

Для збільшення екологічного капіталу суб’єкти 
торговельної діяльності самостійно формують асорти-
мент товарів з точки зору його екологічності та шкідли-
вості по відношенню до довкілля. 

Таким чином, графічне представлення схеми 
фор мування парадигми екологічно відповідального 
споживання, що складається з трьох етапів, причому 
ефективність кожного етапу залежить від повноти ви-
конання і результативності попереднього етапу, пред-
ставлено на рис. 3.
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Рис. 3. Структурна схема формування парадигми екологічно відповідального споживання
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