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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА – ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 

БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА 

Сучасна екологічна ситуація призводить до передумов 

створення нової виваженої парадигми, згідно якої результати 

антропогенної діяльності повинні корегуватися критеріями 

екологічної доцільності. Екологічна безпека природних об’єктів 

пов’язана з безпекою громадян у сфері екології, що є передумовою 

гарантування права людини на безпечне довкілля, де вагому роль 

відіграє екологічне виховання. Саме екологічне виховання сприяє 

формуванню відповідної свідомості громадян з метою збереження 

суспільства. 

Таким чином, екологічне виховання і формування 

підприємницької свідомості є основою забезпечення етики ведення 

бізнесу товаровиробниками на локальному рівні, як однієї з 

найголовніших складових екологічної безпеки країни. 

До основних важелів стимулювання екологічної свідомості й 

соціальної відповідальності щодо навколишнього природного 

середовища відносять екологічне страхування, екологічний аудит, 

удосконалення системи ефективного користування природними 

ресурсами за видами (рис. 1). 

Практична реалізація представлених основних важелів 

стимулювання екологічної свідомості поліпшує не лише результати 

діяльності підприємства, а й формує позитивний імідж, сприятливий 

інвестиційний клімат та підвищує рівень конкурентоспроможності 

товаровиробника. 

Автори доповідей «Римського клубу» визначили, що у масовій 

свідомості більшості людей переважають мотиви діяльності, пов’язані 

лише безпосередньо з короткостроковими цілями (день, тиждень, 

місяць, рік), що є недостатнім, оскільки виключається об’єктивна 

оцінка не тільки тих тенденцій розвитку суспільства, що вже 

склалися, але і кінцевих результатів довгострокової сумісної 

життєдіяльності. Занурений в метушню поточних справ і розваг, 

індивід часто не бажає розлучатися з укоріненими звичками, тому не 

сприймає будь-яке знання, що виводить його за коло звичної 
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діяльності. Але вчора це було ще прийнятно, сьогодні — небезпечно, 

а завтра вже може стати неприпустимим [1]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основні важелі стимулювання екологічної 

свідомості 
Джерело: побудовано за власною розробкою авторів з використанням [2, 

3] 
 

Отже, щоб вирішити екологічну проблему, необхідно 

переходити зі споживацького до альтернативного типу існування 

цивілізації, що базується на самообмеженні, яке з метою дієвості 

повинно ґрунтуватись не на примусі, а на свідомому волевиявленні. 

Тому сучасній людині потрібно усвідомити єдність з усім іншим 

світом, щоб подолати протиріччя, що виникають у сфері взаємодії з 

природою. Адже глибоке вивчення системної організації біосфери та 

її функцій, визначення ролі людини стосовно неї, сприяє формуванню 

ВАЖЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ 

Екологічне страхування (страхування 

відповідальності підприємств за 

заподіяні збитки у зв’язку з аварією, 

технологічним збоєм або стихійним 

лихом, що призводять до забруднення 

довкілля) 
 

Екологічний аудит (екологічна незалежна 

перевірка господарської діяльності 

підприємства з метою оцінки її 

відповідальності природоохоронному 

законодавству та розроблення 

рекомендацій щодо зниження фактичного 

або потенційного екологічного, фінансового 

та інших збитків і витрат) 
ЗАВДАННЯ 

забезпечення системи противаг між 

інтересами держави та 

підприємницькими структурами з 

метою формування сприятливого 

базису для ефективного розвитку 

національної економіки та сфери 

природокористування зокрема 
 

 

ЗАВДАННЯ 

контроль за формуванням екологічних 

витрат за місцем їх виникнення з 

виявленням відхилень від нормативів, які 

регламентують збалансоване 

природокористування, а також виявлення 

екстенсивних та інтенсивних факторів і 

резервів екологічної діяльності первинних 

підрозділів 
МЕТА 

забезпечення екологічної стійкості 

процесів виробництва на 

підприємствах та зниження ризиків 

господарської діяльності 
МЕТА 

вдосконалення виробничо-економічної 

діяльності підприємств з урахуванням та 

вдосконаленням економічної, фінансової, 

технологічної стратегії з метою підвищення 

рівня екологічності підприємства 
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стратегії безконфліктного збалансованого розвитку природи та 

людини. 

Нове ставлення людини по відношенню до природного 

середовища, зростання технічної потужності останнього потребує 

істотної модифікації екологічної свідомості, що допоможе вивести 

суспільство з теперішнього стану екологічної кризи. На даному етапі 

для екологічної свідомості стає характерною її переорієнтація, що є 

тенденцією екологізації. Дана тенденція — необхідна потреба нашого 

часу, розвиток якої призвано до вирішення екологічної проблеми як 

на глобальному, так і на регіональному і локальному рівнях. 

Отже, екологічна свідомість, як цілісне культурологічне явище, 

що включає процеси навчання, виховання розвитку особистості, 

повинна спрямовуватись на формування екологічної свідомості, 

підприємницької свідомості зокрема, та екологічної освіти, як 

складової системи національного виховання населення, екологізацію 

навчальних дисциплін та програм підготовки. 
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНА БАЗА ІНФОРМАЦІЙНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

Багато викладачів все з більшою готовністю включають 

інформаційні технології в свою методичну систему, так як розуміють, 

що це дозволить їм якісно змінити зміст, методи і організаційні 

форми навчання. Інформатизація в освіті виділяє особистості 

викладача важливе місце в освітньому процесі та в системі розвитку 
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