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МОРФОЛОГІЧНИЙ ТА КОНТЕНТ-АНАЛІЗ  

ПОНЯТТЯ «ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО» 
 

Розкрито сутність поняття «екологічне підприємництво», проведено його аналіз та сформульовано 
визначення, як діяльність суб’єктів господарювання з виробництва товарів, виконання робіт та надання 
послуг  для забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, підви-
щення рівня охорони навколишнього середовища з метою отримання позитивного екологічного та еко-
номічного ефекту..  
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Titenko G., Havryushova O. MORPHOLOGICAL AND CONTENT-ANALYSIS CONCEPT «EN-

VIRONMENTAL BUSINESS» 
The essence of the concept of «environmental business» conducted its analysis and formulated a definition 

as business entities for the production of goods, works and services to ensure ecological safety and rational use 
of natural resources, improving environmental protection in order to obtain a positive environmental and eco-
nomic effect .. 
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Титенко Г. В., Гаврюшова О. Е. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 
Раскрыта сущность понятия «экологическое предпринимательство», проведен его анализ и сформу-

лировано определение, как деятельность субъектов хозяйствования по производству товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг для обеспечения экологической безопасности, рационального использования 
природных ресурсов, повышения уровня охраны окружающей среды с целью получения положительного 
экологического и экономического эффекта. 

  Ключевые слова: экологическое предпринимательство, контент-анализ, морфологический анализ 

ВСТУП 

Вітчизняне законодавство діяльність, 

пов’язану із впливом на навколишнє приро-

дне середовище з метою його відновлення 

або збереження, визначає як природоохо-

ронну. Однак для процесу господарювання, 

спрямованого на отримання такого позитив-

ного на навколишнє середовище ефекту на 

основах підприємництва, українське законо-

давство прямого трактування не дає, що по-

роджує ланцюг непорозумінь з органами 

контролю і гальмує загальний процес стано-

влення екологічного підприємництва та по-

долання екологічного стану. 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Доцільним буде пошук існуючи визна-

чень екологічного підприємництва, аналіз 

цих понять за допомогою морфологічного 

аналізу та контент-аналізу. Це необхідно для 

з’ясування ключових слів даного поняття та 

розробки власного визначення поняття 

«екологічне підприємництво» за допомогою 

вказаних вище методів. 

Для визначення сутності даного поняття 

необхідно розглянути  його трактування в 

роботах різних авторів. Науково-практична 

база напрацювала такі визначення екологіч-

ного підприємництва (табл. 1. ). У таблиці 2 

проведено морфологічний аналіз знайдених 

визначень з встановленням ключових слів та 

словосполучень. На основі ключових слів 

сформоване власне визначення. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

У результаті проведеного морфологічно-

го аналізу було виявлено, що екологічне пі-

дприємництво більшість авторів розглядає 

як діяльність господарську, самостійну, іні- 

____________________________ 

@ Тітенко Г. В., Гаврюшова О. Є., 2012 

ціативну, виробничу, науково-дослідну, кре-

дитно-фінансову з виробництва і реалізації  

товарів, здійснення робіт та послуг спрямо-

ваної на забезпечення екологічної безпеки, 

раціональне використання природних ресур-

сів, підвищення рівня охорони навколиш-  
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Таблиця 1  

Інтерпретація поняття «екологічне підприємництво» 

№ 

з/п 
Автор / Джерело Визначення 

1 Жаров Л. В.  Екологічне  підприємництво – галузь економіки країни, що по-
лягає як у безпосередній участі в реалізації природоохоронних і 
ресурсозберігаючих програм різного рівня, так і в механізмі 
компенсації збитків та втрат, понесених внаслідок техногенних і 
природних надзвичайних ситуацій, а також під час ліквідації їх 
наслідків 

2 Шоган В. І. Екологічне  підприємництво – достатньо специфічна сфера гос-
подарської діяльності, спрямована на вирішення комплексних 
проблем за різними напрямками – економічним, екологічним і 
соціальним  

3 Коренюк П. І., 
Лук’янчикова О. В. 

ЕП це вид економічної діяльності, що базується на принципах 
безпосередньої, самостійної, систематичної, на власний ризик 
діяльності, спрямованої на отримання позитивного екологічного 
ефекту за рахунок використання фінансових ресурсів 

4 Законопроект  
Російської Федерації 
Модельний закон «Про 
основи екологічного пі-
дприємництва» 

ЕП визначається як виробнича, науково-дослідна, кредитно-
фінансова діяльність з виробництва товарів, виконання робіт та 
надання послуг, що має цільовим призначенням забезпечення 
збереження та відновлення навколишнього середовища та охо-
рону природних ресурсів. 

5 За визначенням Євро-
пейської  комісії  ЄС 

ЕП – це виробництво товарів та надання послуг по вимірюван-
ню, попередженню, обмеженню або усуненню екологічної шко-
ди, ліквідації відходів та зниженню рівня шуму, а також еколо-
гічно чисті технології, застосування яких мінімізує використан-
ня сировини та забруднення довкілля. 

6 Господарський кодекс 
України   
Стаття 42 
 

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на 
власний ризик господарська діяльність, що здійснюється  
суб'єктами  господарювання  (підприємцями) з метою досягнен-
ня економічних і соціальних результатів та одержання прибутку  

7 Хісамутдінова Е. Н. ЕП – діяльність з виробництва і реалізації  товарів, здійснення 

робіт та послуг, направлених на попередження негативного 

впливу на навколишнє середовище 

8 «Оцінка національного 
потенціалу в сфері гло-
бального екологічного 
управління в Україні» 
(Стратегічний еко-
логічний документ)  

Екологічне підприємництво це багатогалузева сфера  підприєм-

ницької діяльності, яка може забезпечувати не тільки екологіч-

ний, але й значний економічний ефект у загальнодержавному 

масштабі 

9 Бобкова А.  

 

ЕП – інноваційна діяльность суб’єктів господарювання з вироб-

ництва продукції, виконання робіт і надання послуг спеціально-

го (природоохоронного) призначення, спрямованої на забезпе-

чення екологічної безпеки, раціональне використання природ-

них ресурсів, підвищення рівня охорони навколишнього середо-

вища з метою отримання прибутку  

10 Законопроект Респуб-
ліки Башкортостан  «Про 
підприємницьку діяль-
ність, що здійснюється з 
метою охорони навко-
лишнього середовища»  

ЕП – підприємницька діяльність, що здійснюється з метою охо-
рони навколишнього середовища і цільовим призначенням якої 
є виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг 
природоохоронного призначення, включаючи конкретні види 
діяльності у відповідності з переліком затвердженим Правитель-
ством Республики Башкортостан в установленому порядку   
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Таблиця 2  

Морфологічна класифікація сутності поняття «екологічне підприємництво» 

Ключове 

слово 

Визначення  

в межах  

ключового слова 

Конкретизація  

визначення 
Мета в межах поняття 

галузь 

економіки країни полягає реалізація природоохоронних і ре-
сурсозберігаючих програм різного 
рівня, забезпечення механізму ком-
пенсації збитків/втрат, понесених 
внаслідок техногенних і природних 
НС та під час ліквідації їх наслідків 
[1] 

діяльність 

господарська,  
самостійна, 
 ініціативна,  
систематична,  
на власний ризик 

 спрямована на вирішення комплек-
сних проблем за різними напрямка-
ми – економічним, екологічним і 
соціальним [2] 

здійснюється суб'єктами  
господарювання  (підп-
риємцями) 

з метою досягнення економічних і 
соціальних результатів та одержан-
ня прибутку [6] 

економічна базується на принципах 
безпосередньої, самос-
тійної, систематичної, на 
власний ризик діяльності 

спрямованої на отримання позитив-
ного екологічного ефекту за раху-
нок використання фінансових ресу-
рсів [3] 

підприємницька 
 

багатогалузева забезпечувати екологічний і 
значний економічний ефект у за-
гальнодержавному масштабі [8] 

 цільовим призначення – 
виробництво продукції, 
виконання робіт та на-
дання послуг природоо-
хоронного призначення 

здійснюється з метою охорони на-
вколишнього середовища [10] 

діяльність 

виробнича,  
науково-дослідна, 
кредитно-
фінансова 

з виробництва товарів, 
виконання робіт та на-
дання послуг 

має цільовим призначенням забез-
печення збереження та відновлення 
навколишнього середовища та охо-
рону природних ресурсів [4] 

з виробництва і 
реалізації  товарів, 
здійснення робіт та 
послуг 

 направлених на попередження нега-
тивного впливу на навколишнє се-
редовище [7] 

інновацйна 
суб’єктів господа-
рювання 

з виробництва продукції, 
виконання робіт і надан-
ня послуг спеціального 
(природоохоронного) 
призначення 

спрямованої на забезпечення еко-
логічної безпеки, раціональне вико-
ристання природних ресурсів, 
підвищення рівня охорони навко-
лишнього середовища з метою от-
римання прибутку  [9] 

виробництво 

товарів та 

надання пос-

луг 

вимірювання попе-
редження,  
усунення екологіч-
ної шкоди,  
ліквідації відходів 
та зниженню рівня 
шуму 

екологічно чисті техно-
логії 

мінімізує використання сировини та 
забруднення довкілля [5] 

 

нього середовища з метою досягнення еко-

номічних і соціальних результатів та одер-

жання прибутку. 

З морфологічного аналізу можна запро- 

 

понувати наступне визначення екологічного  

підприємництва: «Екологічне підприємниц- 

тво» – це самостійна, господарська ініціати-

вна діяльність з виробництва продукції, ви-
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конання робіт і надання послуг природоохо-

ронного призначення, яка здійснюється су-

б'єктами  господарювання, спрямована на 

раціональне використання природних ресур-

сів, забезпечення екологічної безпеки та 

збереження навколишнього середовища з 

метою досягнення позитивного економічно-

го, соціального та екологічного ефекту. 

Іншим способом аналізу визначення є 

контент-аналіз поняття, де отримується чис-

ловий вираз значення ключових слів в по-

нятті. Для початку виділимо значимі слова 

(словосполучення) у визначеннях поняття 

«екологічне піприємництво» (табл. 3).  
 

Таблиця 3  

Значимі слова (словосполучення) у поняттях «екологічне підприємництво» 

№ 

з/п 
Визначення 

Навантаженість 

на кожне  

словосполучення 

1 Галузь 0,25 

економіки країни 0,25 

реалізації природоохоронних і ресурсозберігаючих програм 0,25 

механізм компенсації збитків та втрат 0,25 

2 Сфера господарської  діяльності  0,5 

вирішення комплексних проблем 0,5 

3 вид економічної діяльності 0,25 

принципи діяльності 0,25 

отримання позитивного екологічного ефекту 0,25 

використання фінансових ресурсів 0,25 

4 діяльність 0,33 

виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг 0,33 

забезпечення збереження та відновлення навколишнього середовища 

та охорону природних ресурсів 

0,33 

5 це виробництво товарів та надання послуг 0,25 

вимірювання, попередження, обмеження або усунення екологічної 

шкоди, ліквідація відходів та зниженню рівня шуму 

0,25 

екологічно чисті технології 0,25 

мінімізує  використання  сировини  та  забруднення  довкілля 0,25 

6 діяльність 0,25 

здійснюється суб'єктами  господарювання   0,25 

досягнення економічних і соціальних результатів 0,25 

одержання прибутку 0,25 

7 діяльність 0,33 

виробництво і реалізація товарів, здійснення робіт та послуг 0,33 

попередження негативного впливу на НС 0,33 

8 сфера підприємницької діяльності  0,33 

 забезпечення екологічного та економічного ефекту 0,33 

 у загальнодержавному масштабі 0,33 

9 діяльність  0,2 

суб’єктів господарювання 0,2 

виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг спеціального 

(природоохоронного) призначення 

0,2 

забезпечення екологічної безпеки, раціональне використання природ-

них ресурсів, підвищення рівня охорони навколишнього середовища 

0,2 

отримання прибутку  0,2 

10 діяльність 0,33 

 з метою охорони навколишнього середовища 0,33 

 виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг природоо-

хоронного призначення 

0,33 
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У таблиці 4 підсумуємо оцінки подібних 

ключових слів, ті що матимуть найвищі по-

казники вважаються найбільш значимими 

ключовими словами та словосполученнями. 

На їх основі запропонуємо власне визначен-

ня. 
 

Таблиця 4  

Загальне навантаження на значимі слова (словосполучення) 

№ 
з/п 

Значимі слова (словосполучення) Загальне навантаження 

1 діяльність 0,33+0,25+0,33+0,2+0,33+0,5+0,25+0,33=2,52 
2 забезпечення екологічної безпеки, раціо-

нальне використання природних ресурсів, 
підвищення рівня охорони навколишнього 
середовища 

0,25+0,33+0,33+0,33+0,2+0,25=1,69 

3 виробництво товарів, виконання робіт та 
надання послуг 

0,33+0,25+0,33+0,2+0,33=1,44 

7 отримання позитивного екологічного та 
економічного ефекту 

0,25+33=0,58 

3 суб’єкти господарювання 0,25+0,2=0,45 
6 одержання прибутку 0,25+0,2=0,45 
11 вирішення комплексних проблем 0,5 

1 у загальнодержавному масштабі 0,33 
8 галузь 0,25 
9 економіки країни 0,25 
10 механізм компенсації збитків та втрат 0,25 
12 принципи діяльності 0,25 
13 використання фінансових ресурсів 0,25 
14 досягнення економічних і соціальних ре-

зультатів 
0,25 

15 екологічно чисті технології 0,25 
16 мінімізує використання сировини та  забру-

днення довкілля 
0,25 

ВИСНОВКИ 

Таким чином, виходячи з морфологічно-

го та контент-аналізу, визначено поняття 

екологічне підприємництво – це діяльність 

суб’єктів господарювання з виробництва 

товарів, виконання робіт та надання послуг  

для забезпечення екологічної безпеки, раці-

онального використання природних ресур-

сів, підвищення рівня охорони навколиш-

нього середовища з метою отримання пози-

тивного екологічного та економічного ефекту. 
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