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Постановка проблеми. Сучасний період розвитку сус-
пільства характеризується глибокими і багатоплановими 
еколого-економічними перетвореннями. Всі вони супрово-
джуються кардинальними змінами екологічних стереотипів 
у свідомості, діяльності та способі життя людей. Світ ставить 
перед нами безліч екологічних виборів, проблем, ситуацій, в 
яких необхідно прийняти «правильне» екологічне рішення, 
спираючись на сформовану в ході особистісно-професійного 
розвитку систему внутрішніх екологічних принципів, еколо-
гічних переконань і цінностей. На сучасному етапі розвитку 
суспільства зростає значущість формування екологічно орі-
єнтованої особистості, що в свою чергу передбачає підвищен-
ня рівня екологічної складової у суб'єктивно-професійній 
діяльності підприємців. У цьому сенсі, необхідним та акту-
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альним у вирішенні проблем екологічного саморозвитку, 
екологічного самовдосконалення, орієнтації на екологічні 
способи виробництва у сфері підприємництва, ми вбачаємо 
вивчення екологічного потенціалу особистості підприємця.

Важливість вивчення проблеми екологічного потенціалу 
суб’єкта підприємницької діяльності визначається:

по-перше, невідповідністю  взаємовідношення у систе-- 
мі «підприємець-навколишнє середовище», що актуалі-
зує необхідність розвитку у підприємця високого рівня 
екологічної мотивації та екологічної відповідальності 
при виконанні професійних обов’язків; 
по-друге, необхідністю співвіднесення підприємниць-- 
ких рішень та дій з загальнолюдськими цінностями та 
принципами; 
по-третє, багатоаспектністю екологічної кризи, яка в - 
значній мірі викликана невмінням та небажанням під-
приємців передбачати наслідки своєї діяльності. 

Аналіз попередніх досліджень. 
Проведений аналіз психологічної літератури показав, що 

на сьогоднішній день досліджень, присвячених вивченню фе-
номену екологічного потенціалу суб’єктів підприємницької 
діяльності, досить мало; не розроблена структура і динамі-
ка розвитку основних компонентів екологічного потенціалу. 
Привертає увагу майже повна відсутність концептуально-
методологічних підходів, що дозволяли б різнобічно досліди-
ти даний феномен; мала кількість експериментальних робіт, 
які розкривають роль екологічного потенціалу в різних ви-
дах діяль ності  [4; 6]. 

Можна констатувати, що дослідження поняття «потен-
ціал» не вийшли за межі постановки проблеми [7]. У науко-
вій літературі існує два близьких за змістом поняття «осо-
бистісний потенціал» і «людський потенціал», причому часто 
вони використовуються як синоніми, незважаючи на те, що 
друге значно ширше першого.  

Н. М. Байков [1] та В. Н. Марков [5]  у поняття «людський 
потенціал» включають поняття «особистісного потенціалу», 
що представляє ступінь розвиненості здібностей особистості 
і можливостей їх реалізації. Важливою складовою особис-
тісного потенціалу вони вбачають екологічний потенціал. 
У психології концепцію екологічного потенціалу необхідно 
розвивати в рамках формування у суб’єктів підприємниць-
кої діяльності екологізму, особистісних екологічно важливих 
якостей, високого рівня екологічної самосвідомості.

Паламарчук О.М.
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Виклад основного матеріалу. В рамках вивчення роз-
витку екологічного потенціалу особистості суб’єкта підпри-
ємницької діяльності доцільним є з'ясування суті екологіч-
ного потенціалу у найзагальнішому його значенні. Термін 
«потенціал» використовується у психології для позначення 
сукупності наявних засобів і можливостей у певній галузі ді-
яльності. Це можливості окремої особи, групи, держави або 
всього людства, які можуть бути використані для вирішення 
конкретного завдання (комплексу задач). Поняття «потен-
ціал» як психологічний феномен, інтегрально описує фено-
мени мотивів і здібностей. Здібності індивіда відображають 
в цьому випадку вже реалізований потенціал, а мотивація 
особистості визначає подальші перспективи розвитку потен-
ціалу (нереалізована частина потенціалу).

Структура екологічного потенціалу суб'єктів під приєм-
ництва визначається, по-перше, екологічними здіб ностями 
людини, по-друге, набором суб'єктивних еко логічних можли-
востей і об'єктивних екологічних умов для реалі зації конкрет-
ного виду діяльності, по-третє, практичними еко логічними 
навичками особистості. Екологічний потен ціал реалізуєть-
ся за допомогою певних еколо гічних стра тегій і технологій 
їх здійснення. Екологічні стратегії при пускають системне 
екологічне конструювання та еко логічне моделювання під-
приємцем власного життя. Вони пов'язані з екологічними 
цінностями, екологічними установками, екологічною спря-
мованістю, смисложиттєвими екологічними орієнтаціями, 
життєво-екологічними планами і служать керівництвом до 
екологічних дій. Технології реалізації екологічного потен-
ціалу є апробованими схемами практично-екологічних дій, 
спрямованими на задоволення базових потреб суб'єкта під-
приємництва  відповідно до його життєвих планів. 

Таким чином, в структурі особистості підприємця, еко-
логічний потенціал постає як індивідуальна система, в якій 
особливим чином організовані внутрішні та зовнішні еко-
логічні ресурси, що забезпечують різноманіття можливих 
векторів екологічного розвитку і екологічної трансформації 
особистості в процесі її життєвого шляху. Під екологічними 
ресурсами розуміється набір екологічних засобів, які можуть 
бути задіяні підприємцем для досягнення певної екологіч-
ної мети або отримання певних екологічних результатів. 
Змістовна сторона екологічного потенціалу включає в себе 
такі складові як ступінь екологічної активності, рівень за-
своєної екологічної культури, сукупність екологічних знань, 
умінь, навичок професійного і побутового характеру, сукуп-
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ність особистісних екологічних якостей, і, найголовніше, рі-
вень духовно – екологічного розвитку особистості підприємця.

Розвиток екологічного потенціалу, як і розвиток осо-
бистості в цілому не може розглядатися поза конкретним 
соціально-економічним контекстом, тобто розвиток еколо-
гічного потен ціалу суб’єктів підприємницької діяльності на-
пряму пов'язаний із врахуванням специфіки розвитку під-
приємництва, як важливого соціально-економічного інсти-
туту. А оскільки особистість зрілого підприємця включена у 
сферу професійних відносин, то необхідно говорити про ін-
тегральний взаємозв’язок екологічного потенціалу з профе-
сійним потенціалом. Отже, екологічний потенціал необхідно 
розглядати як важливу складову особистісного потенціалу, 
яка здатна забезпечити прогресивний еко ло гічний розвиток 
особистості підприємця в процесі його про фесійної діяльності 
та є основою еколого-професійного становлення особистості 
підприємця. Екологічний потенціал розглядається як сукуп-
ність внутрішніх екологічних ресурсів особистості підприєм-
ця, що визначають його еколого-професійні можливості. 

Він включає в себе три підсистеми, що відповідають трьом 
функціям екологічної саморегуляції:

перша з них, функція екологічної реалізації, забезпе-- 
чує успішну реалізацію суб’єктами підприємницької ді-
яльності поставлених екологічних цілей; 
друга, функція екологічної орієнтації, забезпечує вибір - 
суб’єктами підприємницької діяльності екологічних ці-
лей, гнучке переключення з одних на інші і своєчасну 
відмову від екологічних цілей, які себе вичерпали, тоб-
то екологічний саморозвиток, екологічне самовдоскона-
лення; 
третя функція забезпечує екологічну стійкість суб’єктів - 
підприємницької діяльності під тиском несприятливих 
обставин. 

На підставі визначення цих функцій, з урахуванням 
результатів аналізу літературних даних, можна виділити 
такі критерії екологічного потенціалу суб’єктів підприєм-
ницької діяльності: екологічна життєстійкість як система 
переконань у власних екологічних можливостях долати 
екологічно-важливі життєві ситуації; екологічна цілеспря-
мованість як здатність ставити екологічні цілі і досягати їх; 
еколого-особистісний ріст як прогресивна динаміка внутріш-
нього світу підприємця; екологічна автономія як прагнення 
до екологічного самоврядування, а також здатність до еколо-
гічного управління життєвими подіями. 

Паламарчук О.М.
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Беручи до уваги дослідження Д.А. Леонтьєва, який за-
значає, що найкраще поняттю потенціалу відповідає понят-
тя «життєстійкість» (hardiness) [3], необхідно зазначити, що 
еколого-професійна життєстійкість є тією базовою характе-
ристикою особистості, яка опосередковує вплив на свідомість 
суб’єкта підприємницької діяльності та його поведінку різно-
го роду сприятливих і несприятливих чинників, від соматич-
них проблем та захворювань до соціальних умов. В основі 
еколого-професійної життєстійкості лежить система еколого-
професійних переконань суб’єкта підприємництва щодо мож-
ливості власного ефективного еколого-професійного функці-
онування у широкому спектрі життєвих обставин. Еколого-
професійна життєстійкість включає в себе три порівняно 
автономних компоненти – еколого-професійну включеність, 
еколого-професійний контроль і еколого-професійний ризик. 
Еколого-професійна включеність виз начається як перекона-
ність суб’єкта підприємницької діяль ності у тому, що еколого-
професійна активність у системі взаємовідносин «людина-
природне середовище» дає максимальний шанс знайти щось 
вартісне, нове та цікаве у сфері підприємництва. Еколого-
професійний контроль являє собою переконаність у тому, що 
еколого-професійна боротьба дозволяє позитивно вплинути 
на результат того, що відбувається, нехай навіть цей вплив 
неабсолютний і успіх негарантований. Прийняття еколого-
професійного ризику засноване на переконаності підпри-
ємця у тому, що все те, що з ним трапляється, сприяє його 
еколого-професійному розвитку за рахунок знань, отрима-
них з досвіду, - неважливо, позитивного чи негативного.   

Розвиток екологічного потенціалу особистості підприємця 
пов'язаний з його потребою в еколого-професійному само-
розвиткові, в еколого-професійному рості, тобто еколо гічний 
потенціал з'явиться тоді, коли підприємець буде прагнути 
до наповнення своєї діяльності екологічним змістом. В осно-
ві розвитку екологічного потенціалу особистості підприємця 
має лежати формування екоцентричного типу екологічної 
свідомості у сфері підприємництва,  тобто система уявлень 
про світ та професію, для якої характерні: орієнтація на 
екологічну доцільність, відсутність протиставлення людини 
і природи; сприйняття природних об'єктів як рівноправних 
суб'єктів; баланс прагматичної і  непрагматичної  взаємодії  
з природою. Взаємодія підприємця зі світом природи у проце-
сі професійної діяльності має значний психолого-екологічний 
потенціал, який охоплює психофізіологічні, психотерапев-
тичні, реабілітаційні, естетичні, когнітивні, комунікативні, 
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вчинкові і самореалізаційні функції. Такий діапазон впливу 
перетворює цей потенціал на фактор загального екологічного 
формування і розвитку особистості, екологічного становлення 
особистості підприємця.

Екологічний потенціал особистості підприємця є скла-
довою особистості в цілому, і виявляється у його провідній 
діяльності, тобто у вирішенні фахових завдань підприєм-
ницької діяль ності. Оскільки особистість підприємця здат-
на одночасно брати участь у кількох подіях, то це означає, 
що всередині події екологічний потенціал особистості під-
приємця може проявлятися в екологічній спрямованості та 
характері еколо гічних відношень у сфері підприємництва, 
а може і не проявлятися, тобто він є динамічним, а не ста-
тичним. Важливо з'ясувати, які фактори визначають якісну 
своєрідність прояву екологічного потенціалу підприємців. 
Специфіка прояву екологічного потенціалу підприємців 
визначається його місцем в загальній моделі суб’єктивно-
професійного відношення до природи: з одного боку, він є 
попередньою умовою, яка визначає подальше формування 
екологічного відношення  на конкретному етапі розвитку 
професійної діяльності, а з іншої, є результатом формування 
відношення на даному етапі і необхідною умовою для наступ-
ного етапу професійної діяльності. Це обумовлено тим, що 
розвиток екологічного потенціалу суб’єкта підприємницької 
діяльності є багатоетапним, циклічним процесом, який мож-
на порівняти із спіраллю: на кожному етапі відбувається по-
вернення до тієї ж точки, але на більш високому рівні [3]. 

З метою визначення ключових стимулів впливу на роз-
виток екологічного потенціалу суб’єкта підприємниць-
кої діяльності необхідно розглянути специфічні стимули, 
пов’я зані з природними об’єктами, що визначають напрям 
і характер суб’єктивно-професійного ставлення до при-
роди. Суб'єктивно-професійне ставлення до природи – це 
суб'єктивно-професійне відображення особистістю підприєм-
ця взаємозв'язків своїх потреб з об'єктами і явищами при-
роди, що є фактором, який обумовлює поведінку у сфері 
підприємництва. Суб'єктивно-професійне ставлення харак-
теризують такі базові параметри, як модальність, стійкість, 
широта, інтенсивність, усвідомленість, а також параметри 
другого порядку: емоційність, домінантність, узагальненість, 
конгруентність, принциповість і свідомість. 

Для позначення специфічних стимулів, пов’язаних з 
природними об’єктами, що визначають напрям і характер 
суб’єктивно-професійного ставлення до природи С.Д. Дерябо 
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запропонував використовувати термін “психологічний ре-
лізер” (від англ. release – звільняти, відпускати) [2, с. 25]. 
Психологічні релізери різні за своїм характером і можуть 
впливати за всіма трьома каналами формування ставлення: 
перцептивним, когнітивним та практичним.

У межах перцептивного ставлення до природного об'єкта 
проявляються так звані природні психологічні релізери. 
Природні психологічні релізери виникають безпосередньо у 
процесі сприйняття підприємцями природного об’єкта, тобто 
пов’язані з першою сигнальною системою. Результатом дії 
механізмів когнітивного каналу є інтерес суб’єктів підпри-
ємницької діяльності до природних об’єктів у межах профе-
сійної діяльності. Взаємодія з природними об’єктами у меж-
ах професійної діяльності стимулює підприємців до аналізу 
своїх особистісних відмінностей, емоційних реакцій, поведін-
ки, відповідного ставлення до певного природного об’єкта. 
Подібний рефлексивний аналіз у рамках професійної діяль-
ності як наслідок взаємодії з природою обумовлює мораль-
ний самоконтроль особистості підприємця.

Механізмами обробки психологічних релізерів афективно-
го каналу є: рефлексія, совість і раціоналізація. Результатом 
дії механізмів афективного каналу є схильність особистос-
ті підприємця до взаємодії з природним об’єктом. Розвиток 
перцептивно-афективного компоненту у ставленні до при-
роди вимагає певного рівня сформованості як пізнавальної, 
так і емоційної сфер особистості, що є можливим у суб’єктів 
підприємницької діяльності в процесі їх фахової підготов-
ки  [8]. 

Конативний компонент екологічної свідомості характери-
зує прагнення до практичної взаємодії з об’єктами природи, 
володіння необхідними для цього технологіями (уміннями, 
навичками). Він характеризує рівень активності особистос-
ті підприємця, спрямований на внесення змін у довкілля 
відповідно до свого суб’єктивно-професійного ставлення до 
природи. Модальність ставлення суб’єктів підприємниць-
кої діяльності до природи задається суспільною екологічною 
свідомістю. Характер ставлення визначається індивідуаль-
ними відмінностями особистості, котра сприймає природний 
об’єкт, та особливостями самого об’єкту. Від афективного до 
конативного каналу зростає усвідомленість підприємцем 
зміни власного ставлення до природи. 

Отже, ще до початку взаємодії з природним об'єктом 
у суб’єкта підприємницької діяльності може існувати ви-
значене суб'єктивно-професійне відношення модальності. 
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Модальність цього відношення складається під впливом сус-
пільної екологічної свідомості, яка є контекстом, своєрідним 
«фоном» формування індивідуальної екологічної свідомості 
та розвитку екологічного потенціалу суб’єкта підприємниць-
кої діяльності. 

Екологічні установки, які виробилися в суспільній еколо-
гічній свідомості, можуть бути як адекватними (тобто відпо-
відати адекватним уявленням про процеси, що відбуваються 
в екосистемі), так і неадекватними (в цьому випадку форму-
ється упередженість проти природного об'єкта). Через засо-
би масової інформації, систему освіти, повсякденне спілку-
вання з іншими людьми установки, які існують у суспільній 
екологічній свідомості, транслюються підприємцю, закла-
даючи модальність його відношення до природи у рамках 
професійної діяльності. Якщо в суспільстві домінує прагма-
тичне відношення до природи, то і модальність суб'єктивно-
професійного відношення суб’єктів підприємницької діяль-
ності з більшою імовірністю буде носити саме прагматичний 
характер. Модальність відношення особистості підприємця 
робить істотний вплив на дію всіх механізмів формування 
суб'єктивно-професійного відношення до природи, висту-
паючи в ролі своєрідного «каталізатору» розвитку екологіч-
ного потенціалу або навпаки «інгібітору» розвитку еколого-
професійного потенціалу.

Наприклад, якщо у суб’єкта підприємницької діяльності 
існує об'єктно-прагматична модальність, то він буде несприй-
нятливим до позитивних поведінкових і соціальних релізе-
рів, пов'язаних з природними об'єктами. У такому випадку, 
позитивні екологічні факти практично не зможуть здійсню-
вати лабілізуючий впливу на систему уявлень підприємця 
про світ. Відповідні прояви природного об'єкта в процесі вза-
ємодії будуть розглядатися тільки як «реакція». У випадку 
негативної емоційної оцінки в процесі рефлексії своїх від-
чуттів, суб’єкт підприємницької діяльності буде схильний до 
їх раціоналізації. 

Іншими словами, формування позитивного відношення 
до природного об'єкта уповільниться. Практично тільки одна 
група позитивних психологічних релізерів перцептивного ка-
налу (візуальні, аудіальні, тактильні і нюхово-смакові) може 
в цьому випадку впливати на формування відношення. Це 
пов'язано з тим, що психологічні релізери цієї групи є власне 
релізерами в етологічному значені слова, їх дія еволюційно, 
генетично обумовлена, і мало залежить від опосередкування 
внутрішнім світом особистості підприємця.
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І навпаки, суб'єктно-непрагматична модальність інтен-
сифікує дію механізмів розвитку еколого-професійного по-
тен ціалу у суб’єктів підприємницької діяльності. Характер 
праг матичної та непрагматичної модальності визначається 
характером діяльності з природним об'єктом, до якої залуче-
ний суб’єкт підприємницької діяльності: в прагматичній ді-
яльності формується прагматична модальність відношення, 
у непрагматичній – непрагматична. 

Проте існує загальна закономірність: якщо процес фор-
мування суб'єктивно-професійного відношення суб’єкта під-
приємницької діяль ності до природного об'єкта відбувається 
в напрямку виникнення позитивного «знака» відношення, 
то це сприяє розвиткові екологічного потенціалу, якщо в 
напрямку негативного, то перешкоджає розвиткові еколо-
гічного потенціалу. Характер модальності, яка формується, 
за шкалою - «об'єктна - суб'єктна» визначається можливістю 
або неможливістю виникнення суб'єктифікації природного 
об'єкта. 

Висновки. Узагальнюючи механізми розвитку екологіч-
ного потенціалу суб’єкта підприємницької діяльності можна 
виділити декілька положень, які характеризують цей про-
цес як систему: 

Від перцептивного до практичного каналу зростає сту-1. 
пінь усвідомленості суб’єктом підприємницької діяль-
ності процесу формування екологічного потенціалу. 
Якщо в рамках перцептивного каналу вплив релізерів 
відбувається на несвідомому рівні, то в когнітивному 
каналі розвиток екологічного потенціалу пов'язаний з 
другою сигнальною системою, процесами мислення, а в 
практичному – головну роль починає відігравати свідо-
ма регуляція підприємцем своєї діяльності: постановка 
мети, визначення стратегій, вибір технологій. 
Від перцептивного до практичного каналу розвитку 2. 
екологічного потенціалу суб’єкта підприємницької ді-
яльності вплив психологічних релізерів в більшій мірі 
визначається рівнем надситуативної активності особис-
тості. При формуванні відношення по перцептивному 
каналу, наявність надситуативної активності суб’єкта 
підприємницької діяльності не є принциповою: пси-
хологічні релізери впливають на відношення до при-
родного об'єкта. Когнітивний канал формування відно-
шення припускає вплив на суб’єкта підприємницької 
діяльності інформації про природні об'єкти і власну 
надситуативну активність у пошуку та переробці ін-



335

формації. У рамках практичного каналу наявність над-
ситуативної активності є обов'язковою умовою для того, 
щоб психологічні релізери могли зробити вплив на 
суб’єкта підприємницької діяльності. Більш того, така 
активність «породжує» психологічні релізери даного 
каналу: без неї відповідні прояви природного об'єкта 
суб'єктивно є просто «реакціями».
Розвиток екологічного потенціалу суб’єкта підприєм-3. 
ницької діяльності – це нерівномірний, циклічний, сту-
пеневий процес, який протікає протягом значного про-
міжку часу. Розвиток екологічного потенціалу суб’єкта 
підприємницької діяльності не починається з якогось 
певного моменту і не закінчується до якоїсь певної 
дати, еколого–професійний потенціал ніколи не буває 
сформованим остаточно. Процес розвиток екологічно-
го потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності не 
має нічого спільного з прямолінійнім сходженням по 
сходах нагору. Розвиток екологічного потенціалу може 
поперемінно йти в різних напрямах: позитивне відно-
шення переходить в негативне, об'єктно–прагматична 
модальність зміняється суб'єктно–непрагматичною, 
узагальненість зростає, а емоційність падає, широта 
збіль шується, а принциповість знижується. Крім  того,  
цей процес носить циклічний  характер: відношення, 
що є результатом попереднього етапу, стає необхідною 
умовою для наступного, активізує або гальмує вплив 
на подальшу дію механізмів формування відношення.
 Механізми розвитку екологічного потенціалу суб’єкта 4. 
підприємницької діяльності є єдиним комплексом, 
який характеризується внутрішньою цілісністю. Одні 
елементи системи механізмів формування відношення 
можуть робити коригуючий вплив на інші, їхня ієрар-
хія не є постійною, і домінуюче положення можуть за-
ймати то одні з них, то інші.
 Особистість людини є системоутворюючим фактором 5. 
розвитку екологічного потенціалу суб’єкта підприєм-
ницької діяльності. Особливості особистості суб’єкта 
підприємницької діяльності роблять визначальний 
вплив на хід процесу розвитку екологічного потенціалу. 
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