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SYSTEMMATIZATION OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE SIGNS OF ENVIRONMENTAL
CAPITALIZATION OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

Статтю присвячено удосконаленню систематизації кількісних та якісних ознак екологічної капіталізації
підприємств харчової промисловості шляхом розробки методологічного підходу до ідентифікації поняття "екологі-
чна капіталізація" за низкою таких системних ознак: видів секторів економіки; рівнів економіки; сфер діяльності
підприємства; етапів виробничого процесу на підприємстві; видів капіталізованих активів; співвідношення між рин-
ковим капіталом підприємства і його реально існуючим капіталом на даний момент; співвідношення доходів, витрат,
джерел фінансування та активів; механізму нарощування капіталізації. У ході роботи для дослідження використову-
валися такі методи: абстрактно-логічний (для узагальнення наукових підходів до визначення та характеристик форм
капіталізації), аналізу і синтезу (для визначення функціональних особливостей харчової промисловості), системно-
го аналізу (для виявлення ознак екологічної капіталізації), термінологічний (для формування сутності поняття "еко-
логічна капіталізація).

На основі розробленої методології наведено характеристику форм капіталізації, виділених у науковій літера-
турі. У зв'язку з існуванням кількох підходів до виділення форм капіталізації в ході дослідження виявлено доцільність
виділення нової форми капіталізації — екологічної, її відносин з іншими формами, а також типи інвестицій та дже-
рел забезпечення капіталізації навколишнього середовища. Визначено функціональні особливості харчової промис-
ловості, на основі яких систематизовано ознаки екологічної капіталізації та сформовано алгоритм дій екологічно
орієнтованого підприємства харчової промисловості щодо ефективної реалізації власної господарської діяльності з
впровадженням екологічної капіталізації.

The article is dedicated to the improvement of the systematization of quantitative and qualitative features of the
ecological capitalization of food industry enterprises by developing a methodological approach to the identification of
the concept of "environmental capitalization" on a number of such systemic features: types of sectors of the economy;
levels of economy; spheres of enterprise activity; stages of the production process at the enterprise; types of capitalized
assets; the ratio between the market capital of an enterprise and its real capital at the moment; the ratio of income,
expenses, sources of financing and assets; the mechanism of capitalization. In the course of work for research, the following
methods were used: abstract-logical (for generalization of scientific approaches to the definition and characteristics of
forms of capitalization), analysis and synthesis (to determine the functional characteristics of the food industry), system
analysis (to identify signs of environmental capitalization), terminology (for formation of the essence of the concept of
"environmental capitalization").

On the basis of the developed methodology, the characteristics of the forms of capitalization allocated in the scientific
literature are given. In connection with the existence of several approaches to the allocation of forms of capitalization in
the course of the study, the expediency of allocating a new form of capitalization — ecological, its relations with other
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Відсутність загальних наукових підходів і
чіткої теоретичної узгодженості до визначен-
ня та структурування економічної категорії
"капіталізація" зумовлено об'єктивним взає-
мозв'язком цієї категорії з соціально-економі-
чним середовищем та спробою виявити її особ-
ливості з позиції різних наукових дисциплін та
підходів.

Харчові підприємства, як і решта господа-
рюючих суб'єктів, під час своєї економічної
діяльності, збільшуючи свої прибутки та наро-
щуючи власний капітал, здійснюють негативний
екологічний вплив на довкілля, викидаючи у
повітря, воду, грунт забруднюючі речовини.
Такий спосіб господарювання є безперспектив-
ним та асоціальним. Оскільки сутність проце-
су капіталізації полягає у зростанні ринкової
ціни капіталу, зокрема, за рахунок вартості
інтелектуальних активів, то важливо дотриму-
ватися умови соціалізації господарських про-
цесів та екологічних обмежень і норм. Саме
тому, метою капіталізації господарюючих
суб'єктів харчової галузі на сучасному етапі
розвитку форм капіталів повинно стати нако-
пичення та направлення певної частини капіта-
лу підприємства на впровадження природоохо-
ронних заходів у процесі своєї економічної
діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

З огляду на багатогранність поняття капі-
талізації як економічної категорії, її визначен-
ня набуло різноманітних значень і зазнало ба-
гатьох змін та уточнень різними науковцями.
Вивченням сутності капіталізації і досліджен-
ням її видів та форм займалися такі вчені, як
М. Козоріз [1], А. Барановський [2], С. Шумсь-
ка [3], А. Гриценко [4], М. Дедкова [5], Н. Брю-

ховецька [6], Л. Мельник [7] та багато інших на-
уковців. У контексті нашого дослідження важ-
ливою є ідентифікація екологічної капіталізації
та визначення її зв'язків з іншими формами ка-
піталізації.

Сучасні науковці виділяють такі форми ка-
піталізації як: реальна, фіктивна (ринкова),
маркетингова тощо. Під реальною капіталіза-
цією розуміють процес перетворення втіленої
в матеріальних та інших реальних цінностях
вартості на джерело зростання вартості [4].
Маркетингова капіталізація формується в ході
реалізації внутрішнього фірмового менедж-
менту та маркетингу, стимулюючи надходжен-
ня грошових потоків завдяки підвищення
лояльності існуючих та залучення додаткових
клієнтів. Ринкова або фіктивна капіталізація
означає ринкову вартість підприємства, акції
якого котируються на фондовій біржі [8].

Попри значну кількість наукових дослід-
жень капіталізації як економічної категорії,
відсутньою є одностайність поглядів щодо си-
стематизації ознак капіталізації. Зважаючи на
те, що існує декілька підходів до виділення
форм капіталізації, варто обгрунтувати до-
цільність виділення нової форми капіталізації —
екологічної, виявити її зв'язки між іншими
формами та з'ясувати види інвестування та
джерела забезпечення екологічної капіталі-
зації.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розробка методологічного

підходу до ідентифікації поняття "екологічна
капіталізація" за низкою системних ознак. Зав-
даннями, які мають бути вирішені для досягнен-
ня мети дослідження, є: надання характерис-
тики форм капіталізації, виділених у науковій
літературі; дослідження шляхів залучення та
джерел забезпечення капіталізації харчових
підприємств; визначення функціональних
особливостей харчової промисловості; систе-
матизація ознак екологічної капіталізації.

Ключові слова: форми, види капіталізації, реальна капіталізація, ринкова капіталізація,
підприємства харчової галузі промисловості, екологічна капіталізація підприємств харчової
галузі, економіка харчової промисловості, екологічно орієнтоване підприємство, джерела інве-
стування капіталізації, функціональні особливості капіталізації харчової галузі.

Key words: forms, types of capitalization, real capitalization, market capitalization, food industry
enterprises, ecological capitalization of food industry enterprises, food industry economy, ecologically
oriented enterprise, sources of capitalization investment, functional features of food industry
capitalization.

forms, as well as types of investments and sources of ensuring the capitalization of the environment. The functional
features of the food industry on the basis of which the signs of ecological capitalization are systematized and the algorithm
of actions of the ecologically oriented food industry enterprise about the effective realization of own economic activity
with introduction of ecological capitalization is formed.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У процесі дослідження було використано
такі методи дослідження як: абстрактно-логі-
чний (для узагальнення наукових підходів до
визначення та характеристик форм капіталі-
зації), аналізу і синтезу (для визначення функ-
ціональних особливостей харчової промисло-
вості), системного аналізу (для виявлення оз-
нак екологічної капіталізації), термінологічний
(для формування сутності поняття "екологіч-
на капіталізація).

Оскільки в науковій літературі існують різні
підходи до класифікації форм капіталізації та
їхніх характеристик, вважаємо за доцільне ви-
ділити основні ознаки, за якими їх ідентифіку-
ють. До них належать, насамперед: види сек-
торів економіки; рівні економіки; сфери діяль-
ності підприємства; етапи виробничого проце-
су на підприємстві; види капіталізованих ак-
тивів; співвідношення між ринковим капіталом
підприємства і його реально існуючим капіта-
лом на даний момент; співвідношення доходів,
витрат, джерел фінансування та активів; ме-
ханізм нарощування капіталізації.

Залежно від секторів економіки виділяють:
капіталізацію підприємств; капіталізацію бан-
ківської системи; капіталізацію фондового
ринку. Основною кількісною ознакою капіта-
лізації зазначених секторів економіки є рин-
кова вартість цінних паперів, які належать
відповідно підприємству, банку, фондовій
біржі, і які обертаються на фондовому ринку
[2, с. 44].

Щодо рівнів економіки, то капіталізацію
визначають на:

— глобальному рівні (кількісні ознаки фор-
муються показниками, що характеризують стан
та розвиток світової концентрації форм ка-
піталів та їх розміщення);

— національному рівні (кількісні ознаки
формуються показниками, що характеризують
розвиток та обсяги різних форм капіталів у
певній країні та за її регіонами);

— на рівні окремих ринків капіталів (кіль-
кісні ознаки формуються показниками, що ха-
рактеризують банківський, фондовий, страхо-
вий та товарний ринки в окремій країні);

— корпоративному або рівні суб'єкта гос-
подарювання (кількісні ознаки формуються по-
казниками, що характеризують рівень ринко-
вої або реальної капіталізації суб'єкта госпо-
дарювання) [9, с. 235].

Що стосується сфери діяльності компанії чи
підприємства, то для розуміння капіталізації
науковці та дослідники застосовують два підхо-
ди. Перший підхід характеризує капіталізацію,
акцентуючи увагу на використанні частини до-
даткової вартості для збільшення капітальних
потужностей господарюючих суб'єктів. Визна-
чення капіталізації через створення фіктивного
капіталу відображає другий підхід у розумінні
капіталізації як ринкової вартості підприємства.
Цей підхід сприяв виникненню поняття ринко-
вої капіталізації [10, с. 48; 5, с. 87].

Щодо процесу виробництва, то виділяють:
капіталізацію чинників виробництва (або еко-
номічних ресурсів), капіталізацію процесу ви-

Рис. 1. Форми капіталізації залежно від механізму її нарощування
Джерело: розроблено автором.
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робництва, капіталізацію результатів вироб-
ництва, які слугують відповідно: для формуван-
ня умов щодо створення додаткової вартості,
безпосереднього її формування і перетворен-
ня створеної вартості в новий капітал. Залеж-
но від виду капіталізованих активів, капіталі-
зація буває фінансовою, нематеріальною та
матеріально-речовою. З огляду на співвідно-
шення між ринковим капіталом підприємства і
його реально існуючим капіталом на даний мо-
мент часу, капіталізація буває: недостатньою
(діяльність компанії фінансується за рахунок
позикових засобів); достатньою (процеси ка-
піталізації є оптимальними) та зайвою (вільні
засоби підприємства не дають додаткового
прибутку, тому що не інвестуються, а капіталі-
зуються) [11, с. 114].

Капіталізація, як метод оцінки вартості
підприємства, за його доходами або прибутка-
ми, полягає в розрахунку величини капіталу,
здатного приносити такі доходи при нормі при-
бутку, яка дорівнює середньому позичковому
відсотку [12, с. 3]. Оцінка балансової капіталі-

зації здійснюється при співвідношенні таких ка-
тегорій як "доходи", "витрати", "джерела
фінансування" та "активи". Такий погляд у
науковій літературі [9, с. 3] носить назву реаль-
ної капіталізації та представляє собою резуль-
тат фінансово-господарської діяльності,
ініційований з боку джерел фінансування.

До внутрішньої капіталізації суб'єктів гос-
подарювання відносять найбільш поширену
зворотну капіталізацію (Capitalization of
earnings) у вигляді капіталізації: прибутку
(спрямування певної його частини на розвиток
діяльності — реінвестування прибутку); чисто-
го грошового потоку від інвестицій (його по-
вторне інвестування); суми депозитного відсот-
ка (приріст депозитного внеску на суму нара-
хованих банком відсотків); капіталізацію диві-
дендів (шляхом здійснення дивідендних виплат
у формі нових акцій) [8, с. 94].

Залежно від того, що капіталізується (акти-
ви або майно), виділяють пряму або зворотну ка-
піталізацію. За характером активів, що капіталі-
зуються, розрізняють матеріально-речову, нема-

Рис. 2. Форми інвестування за джерелами забезпечення екологічної капіталізації
Джерело: розроблено автором.
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теріальну, фінансову капіталізацію. Зворотна
капіталізація прибутку та пряма капіталізація
активів є видами реальної капіталізації. Реальний
капітал суб'єкта господарювання формується з
різних активів — матеріальних, інтелектуальних
(у тому числі нематеріальних), фінансових, але
дорівнює власному капіталу компанії (органі-
зації) за даними фінансової звітності. Тому ре-
альній капіталізації прибутку (зворотній капіта-
лізації) передує збільшення реального або влас-
ного капіталу, реальній капіталізації активів
(прямій капіталізації) збільшення як власних, так
й залучених активів суб'єкта господарювання.

Особливої уваги, з огляду на завдання дано-
го дослідження, заслуговує маркетингова фор-
ма капіталізації. Насамперед тому, що марке-
тингова капіталізація разом з реальною вплива-
ють на ринкову ціну компанії. Частіше за все,
процес капіталізації виступає результативним
показником активності маркетингової політики
організації [10, с. 54; 12, с. 4]. Щодо ринкової
(фіктивної) капіталізації, то вона являє собою
добуток загальної кількості акцій на їхню рин-
кову ціну. Оскільки цей вид капіталізації фор-
мується в процесі фондових операцій, то вона
носить назву "фіктивна капіталізація" [2; 3; 6].

Узагальнення вищевикладеного матеріалу
дозволило систематизувати форми капіталі-
зації залежно від механізму нарощування та ви-
ділити їх основні ознаки на рисунку 1.

На нашу думку, з огляду на виклики сього-
дення, пов'язані з негативними впливами гос-
подарської діяльності на довкілля, виникає не-
обхідність виділення ще однієї форми капіта-
лізації — екологічної. Нині надзвичайно важ-
ливим є запровадження природоохоронних за-
ходів з метою зменшення викидів промислови-
ми підприємствами завдяки накопиченню та ви-
користанню капіталу. Під екологічною слід ро-
зуміти капіталізацію, метою якої є вкладання
власних та залучених активів у економічну
діяльністю компанії, що орієнтована на збере-
ження навколишнього природного середовища
з мінімізацією негативного впливу на довкілля
з ціллю отримання прибутку у майбутньому,
максимізації ринкової вартості компанії та зро-
стання її власного капіталу.

У зв'язку з існуванням декількох підходів до
виділення форм капіталізації (за механізмом
нарощування, за джерелами забезпечення
тощо), варто обгрунтувати доцільність засто-
сування тої чи іншої форми стосовно еколо-
гічної капіталізації. На нашу думку, заслуго-
вує на увагу при здійсненні екологічної капіта-
лізації такі форми реальної (об'єктивної) капі-
талізації як пряма (збільшення власних активів
за рахунок прибутку); зворотна (збільшення
прибутку за результатами використання влас-
них та залучених активів); нематеріальна (пра-
ва на використання природних ресурсів та май-

Таблиця 1. Систематизація кількісних та якісних ознак показників екологічної капіталізації

Джерело: розроблено автором на основі [13, с. 118—119].
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на, права на комерційні позначення та об'єкти
промислової власності, авторські права та
суміжні з ними права, що утримуються для от-
римання економічних вигід у майбутньому).
Відтак можна стверджувати, що екологічну ка-
піталізацію можна розглядати як похідну від
інших форм капіталізації, якщо фінансові ре-
сурси капіталізуються з метою вирішення еко-
логічних проблем.

На рисунку 2 представлено форми капіта-
лізації, що відображені у вигляді нарощення
власних джерел фінансування в балансі під-

приємства, мають різного роду джерела поход-
ження та різні способи ініціації, проте які мож-
на використовувати для природоохоронних
цілей.

Кількісні і якісні ознаки надають можли-
вість розкрити сутність будь-якого економіч-
ного явища або категорії. Тому у контексті да-
ного дослідження важливо їх виділити стосов-
но екологічної капіталізації. На думку А.А. Ту-
рило, кількісна ознака капіталізації підприєм-
ства характеризується зростанням від інтег-
рального до часткового виду результатів дано-

Таблиця 2. Функціональні особливості харчової галузі , що впливають на зміст екологічної
капіталізації харчових підприємств

Джерело: розроблено автором.
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іноземних інвесторів, що говорить про неефективність держави в якості інвестора 

через недостатню доходну частину бюджету та першочергову необхідність 

вирішення соціальних і політичних проблем. Проте закордонний досвід країн з 

розвиненою промисловістю запевняє, що фінансування саме із держбюджету є 

важливим інструментом науково-технічної й інноваційної політики, яка в змозі 

забезпечити до 50% національних наукових витрат 

Активне 
кредитування 
галузі 

Активне кредитування харчової галузі розпочалося з 2009 р. Обсяг кредитів на 

внутрішньому ринку, що залучені до харчової промисловості сягає 6% від 

загальної суми кредитів наданих українськими банками. Це в цілому свідчить про 

тенденції поступової стабілізації галузі. Але попри зростання власного капіталу в 
харчовій промисловості, частка його в структурі пасивів лишається в середньому 

на рівні 25%, що є свідченням невисокого рівня фінансової автономії галузі. Проте 

невисока частка власного капіталу означає наявність у харчових підприємств 

значного потенціалу збільшення капіталізації 

Перетворення 
амортизації на 
найвагоміший 
реноваційний 
ресурс.  
 

Підвищуючи рівень матеріально-технічної бази на підприємствах харчової 

промисловості, важливо ефективно сформувати і нагромадити інвестиційний 

потенціал, перетворивши амортизацію на найвагоміший реноваційний ресурс. 

Основними напрямами інтенсивного відтворення основних засобів повинні стати 

шляхи, які визначив Державний департамент продовольства Міністерства аграрної 

політики України, та затверджені програми інноваційного розвитку харчової 
промисловості, що сприятиме виведенню харчових підприємств на відповідний 

науково-технологічний рівень, притаманний підприємствам країн з розвиненою 

економікою; забезпеченню їхньої інтеграції до світового виробництва; підвищенню 

конкурентоспроможності продукції за допомогою активації інноваційної політики 

країни 
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го процесу. Основою якісної оцінки капіталі-
зації підприємства є економічна ефективність
процесу капіталізації. Саме якісна оцінка кап-
італізації підприємства є фундаментальною у
досягненні поставлених перед підприємством
цілей і завдань та визначає в підсумку парамет-
ри кількісної ознаки процесу капіталізації
підприємства [9, с. 237]. Оскільки екологічна
капіталізація є похідною від інших форм капі-
талізації, то цілком доречним буде використан-
ня кількісних ознак цих форм, скорегованих
відносно екологічних цілей. У таблиці 1 наве-
дено систематизацію ознак екологічної капіта-
лізації.

Що стосується підприємств харчової галузі,
то нашу думку, зміст екологічної капіталізації
та її роль у забезпеченні функціонування
підприємств розкривають функціональні особ-
ливості галузі (табл. 2).

Врахування впливу функціональних особ-
ливостей галузі харчової промисловості та оз-
нак екологічної капіталізації, дозволяє розро-
бити алгоритм дій суб'єкта господарювання з
метою капіталізації його ресурсів. Екологічно
орієнтоване підприємство харчової галузі по-

винно реалізовувати свою господарську
діяльність та запроваджувати екологічну капі-
талізацію, спираючись на основні положення,
наведені на рисунку 3.

Конкурентні переваги, зокрема цінові, на
ринку харчової продукції залежать від ефек-
тивного використання власного виробничого
та енергетичного потенціалу. Однак еколо-
гічність виробництва підприємства харчової
галузі повинна бути органічно поєднана з еко-
логічністю його продукції, що створить додат-
кові перспективи для успішного розвитку
міжнародного маркетингу та послабить за-
лежність виробника від типу ринкової кон'юн-
ктури на внутрішньому ринку в умовах низької
платоспроможності покупців.

В Україні досить повільно відбувається
впровадження оптимальних екологічних стра-
тегій розвитку виробництва, спрямованих на
зменшення інтенсивного використання природ-
них ресурсів та мінімізацію завдання шкоди
довкіллю. На нашу думку, активніший перехід
виробників на альтернативні види палива та
джерела енергії, а також до "чистих бізнес-про-
цесів" можливий за наявності збільшення тис-

Рис. 3. Алгоритм дій екологічно орієнтованого підприємства харчової промисловості щодо
ефективної реалізації господарської діяльність та запровадження екологічної капіталізації

Джерело: сформовано автором.

 

 
Рис. 3. Алгоритм дій екологічно орієнтованого підприємства харчової 

Стимулювати розвиток інституцій, які забезпечують потреби фондового ринку, що надасть 
аналітикам новий засіб глибшого їх проникнення в інноваційні та екологічні проблемні сфери 

бізнесу 

Створити передумови для підвищення власної капіталізації, збільшуючи вартість активів 
екологічно орієнтованого та відповідального бізнесу 

 

Демонструвати успішність технічної та управлінської модернізації, здійснювати політику системної 
реструктуризації виробництва для зниження його ресурсомісткості 

Якісно збагачувати принципи сталого маркетингу та комунікацій, підтримувати новітні 
комп’ютерні мережеві технології, брати участь у створенні гнучких організаційних структур  

еко-центрів 

Гарантувати інвесторам зменьшення ризиків, які важко виявити на основі лише фінансових 
показників бізнесу, розширювати простір IR-відносин та сфер формування еко-кластерів 

 

Забезпечувати прозорість фінансової, соціальної, екологічної звітності, взаємодіяти з бізнес-
партнерами при формуванні ІТ еко-простору та інтелектуальної логістики 

 

Враховувати потенціал ділових партнерів та оцінювати їхню потенційну участь у розв'язанні 
екологічних проблем 

 

Вкладати кошти в розвиток екологічних знань суспільства та в діяльність еко-компаній, що 
відмовилися від застосування генномодифікованих компонентів, брати участь у проектах з 

раціонального споживання енергії, в будівництві еко-споруд, у розробленні проектів з еко-логістики 
та в їх впровадженні 

 

Орієнтуватися на лідерів екологічного рейтингу соціально-відповідального інвестування і 
розширювати простір розвитку економіки знань 

 

ЕЕккоо--оорріієєннттооввааннооммуу  ххааррччооввооммуу  ппііддппррииєєммссттввуу  ннееооббххіідднноо::  
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ку зі сторони критичних виробничих факторів,
на приклад, енергетичних ресурсів.

Прикладом застосування реальної капіта-
лізації екологічно чистим підприємством вис-
тупає прибуткове підприємство, яке має пози-
тивний результат від господарської діяльності
із мінімальним втручанням в навколишнє сере-
довище, не завдаючи йому шкоди власними ви-
кидами та виробляє екологічно безпечну про-
дукцію. Високий рівень екологічної капіталі-
зації є свідченням раціонального використан-
ня підприємством власних ресурсів, вмілого ге-
нерування прибутків, розширення сфери бізне-
су, що є основою для майбутнього стабільного
фінансового зростання такого підприємства.
Під час фінансово-господарської діяльності
екологічно безпечне промислове підприємство
реінвестує свій прибуток та спрямовує його на
поповнення необоротних активів (засобів
праці) й придбання оборотних активів (запасів
та предметів праці), що є екологічно-орієнто-
ваними та екологічно безпечними. В ході цього
процесу реальної капіталізації відбувається
підвищення реальної вартості майна екологіч-
но-чистого підприємства. В більшості випадків
такі підприємства з досконалою екологічно ор-
ієнтованою стратегією інвестують приріст
власного капіталу в активи довгострокового
характеру — необоротні активи, в тому числі
нематеріальні (права на використання природ-
них ресурсів та майна, права на комерційні по-
значення та об'єкти промислової власності, ав-
торські права та суміжні з ними прав та ін.), що
призводить до зміцнення фінансової стабіль-
ності підприємства, підвищення його кредитно-
го рейтингу, збільшення ринкової вартості та
зміцнення маркетингової привабливості про-
мислового підприємства.

ВИСНОВКИ
Сучасні форми та види капіталізації доціль-

но досліджувати, виділяючи основні ознаки, за
якими їх можна ідентифікувати та надати ха-
рактеристику. Кожна з форм капіталізації має
свої особливості та специфіку застосування. З
огляду на виклики сьогодення, пов'язані з не-
гативними впливами господарської діяльності
на довкілля, виникає необхідність виділення ще
однієї форми капіталізації — екологічної, ме-
тою якої є вкладання власних та залучених ак-
тивів у економічну діяльністю компанії, що ор-
ієнтована на збереження довкілля та мініміза-
цію негативного впливу на нього. Отримання
прибутку у майбутньому, максимізації ринко-
вої вартості суб'єкта господарювання та зрос-
тання його власного капіталу має відбуватися

водночас із гармонізацією його зв'язків із при-
родними системи.

У випадку орієнтації суб'єкта господарю-
вання на екологічну капіталізацію важливо
ідентифікувати шляхи залучення та джерела
забезпечення інвестування капіталізації харчо-
вих підприємств, враховуючи сутність функ-
ціональних та організаційних джерел інвесту-
вання капіталізації, та спрямовувати їх на ви-
користання для природоохоронних цілей. З
огляду на вплив процесів функціонування хар-
чових підприємств на довкілля та з'ясування
сутності певних видів капіталізації, необхідно
максимізувати екологічність виробництва. До-
речним є розроблення алгоритму дій суб'єкта
господарювання з метою впровадження ним
екологічної капіталізації власних ресурсів, що
сприятиме зміцненню фінансової стабільності
підприємства, підвищенню його кредитного
рейтингу, збільшення ринкової вартості та
зміцненню маркетингової привабливості з
мінімальною екологічною шкодою для навко-
лишнього природного середовища.
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