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DEVELOPMENT PROSPECTS OF ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURSHIP IN 

UKRAINE 
 
У статті проаналізовано необхідність (глобальні тренди і національні переваги) та 
можливості (наявний потенціал) для інтенсивного розвитку екологічного підприємництва в 
Україні. Розглянуто такі перспективні напрямки, як екологізація системи управління 
підприємств і організацій шляхом формування корпоративної системи екологічного 
менеджменту та сертифікації її за стандартом ISO14001; екологізація процесу виробництва 
шляхом запровадження технологій ресуроефективного і більш чистого виробництва; 
формування ланцюгів поставок і перехід до циркулярної економіки, зокрема – шляхом 
використання біологічних промислових відходів як сировини для альтернативної енергетики; 
управління поводженням з відходами (роздільний збір, переробка та вторинне використання, 
сучасні методи утилізації відходів);  виробництво екологічних товарів/послуг, в першу чергу – 
органічного сільського господарства. Доведено, що у вітчизняному органічному 
підприємництві надзвичайно великою є роль малого та середнього бізнесу, а виробництво 
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органічної продукції має суттєвий потенціал для розвитку та займає лідируючі позиції серед 
інших напрямків екологізації підприємницької діяльності. Стверджується, що темпи 
поширнення  екологічного підприємництва в Україні стримує недосконала правова база, 
відсутність фінансування та механізмів підтримки і стимулювання підприємців. Зроблено 
висновок, що розвиток екологічного підприємництва має беззаперечні переваги, орієнтований 
на економічну стабільність, є стратегічним завданням для України і може розраховувати на 
суттєву підтримку європейського співтовариства та міжнародних організацій. 
 
This article analyzes the necessity (global trends and national advantages) and the opportunities 
(available potential) for the intensive development of environmental entrepreneurship in Ukraine. 
The following perspective directions are reviewed: greening of the management system of enterprises 
and organizations through the formation of the corporate environmental management system and its 
certification according to the ISO14001 standard; greening of the production process through the 
introduction of technologies of resource-effective and cleaner production; the formation of supply 
chains and the transition to a circular economy, in particular through the use of biological industrial 
wastes as raw materials for alternative energy; waste management (separate collection, recycling, 
modern waste management methods); production of ecological goods / services, first of all - organic 
agriculture. It is proved that the role of small and medium-sized businesses is extremely important in 
domestic organic entrepreneurship, and the production of organic products has significant potential 
for development and occupies a leading position among other areas of greening entrepreneurial 
activity. In particular, Ukraine ranks first in the Eastern European region in terms of organic arable 
land. 
It is argued that the pace of eco-entrepreneurship in Ukraine is hampered by an imperfect legal 
framework, lack of funding and mechanisms to support and encourage entrepreneurs. It is 
determined that in order to overcome the constraints it is necessary to coordinate the interaction of 
all subjects of environmental activity, their consolidation on the formation of the national system of 
development of environmental entrepreneurship, the development of a strategy for innovative 
development of environmental entrepreneurship in Ukraine in the context of globalization challenges. 
It is concluded that the development of environmental entrepreneurship has undeniable advantages, 
is oriented towards economic stability, is a strategic task for Ukraine and can count on the 
significant support of the European community and international organizations. 
 
Ключові слова: екологічне підприємництво; «зелений» бізнес; екологічні товари; 
ресурсоефективне і більш чисте виробництво; органічне сільське господарство; циркулярна 
економіка. 
 
Keywords: environmental entrepreneurship; Green business; environmental goods; resource efficient 
and cleaner production; organic farming; circular economy. 

 
 
Постановка проблеми. Високі темпи економічного зростання є пріоритетною метою  і прямим 

завданням уряду України для виходу з кризи та забезпечення європейської інтеграції економіки нашої держави. 
Тільки підйом ділової та інвестиційної активності може в перспективі забезпечити збільшення кількості робочих 
місць, скорочення бідності, соціальної нерівності та сформувати умови для подальшого досягнення стратегічних 
макроекономічних цілей і переходу на новий етап суспільного розвитку. Проте з іншого боку, надмірна 
концентрація уваги на постійному зростанні економічних показників може привести до критичного забруднення 
довкілля, виснаження запасів корисних копалин, руйнування екосистем і зростання соціальних та екологічних 
конфліктів.  Така ситуація відома як дилема економічного зростання: людство одночасно потребує і збільшення, і 
скорочення темпів економічного росту. Вирішення цієї дилеми можливе за умови зміни традиційних поглядів на 
економічне зростання, прийняття нової парадигми сталого росту і збалансованого розвитку та формування 
екологічного підприємництва як основи цієї нової парадигми. 

Особливої актуальності дані питання набувають для України, яка сьогодні знаходиться у центрі 
геополітичних та глобальних економічних інтересів багатьох розвинутих країн. В цих умовах розвиток 
екологічного підприємництва може мати синергетичний ефект: забезпечить ріст виробництва, зайнятості, 
підвищення рівня життя населення, а також завдяки екологічному спрямуванню бізнесу – економію ресурсів та 
інноваційний розвиток в колі стратегічних інтересів європейських держав, що сприятиме інтеграції України до 



світового економічного простору.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукове визначення сутності, форм та визначальних 

характеристик екологічного підприємництва почало формуватись в 90-і роки 20-го століття як відповідь 
науковців на суспільний виклик щодо необхідності зміни парадигми економічного розвитку. За вдалим висловом 
Г.Берле, зелене підприємництво бере на себе відповідальність за «створення світу, про який ми мріємо»[15]. 
Теоретичний дискурс щодо сутності та мотивів екологізації підприємництва ведеться в роботах багатьох 
зарубіжних та вітчизняних вчених. Зокрема, С.Андерберг, Дж.Прерна, Дж.Прагаті розглядають виникнення 
зелених підприємств як ініціативну реакцію бізнес-структур на провали ринку та запити споживачів на чисті 
товари та технології їх виробництва. Ю.Хайшен, Р.Хант Брет говорять про вимушену екологізацію внаслідок 
тиску зовнішніх стейкхолдерів та посилення жорсткості державної екологічної політики. Дж.К.Біндер, Ф.Бельц, 
Б.Кохен, С.Краус та ін. розглядають екологічне підприємництво як один з вимірів та матеріальну основу сталого 
розвитку в тісному взаємозв’язку економічних, екологічних та соціальних аспектів діяльності підприємницьких 
структур. Концептуалізації та структуруванню екологічного підприємництва присвячені роботи С.Шалтеггера, 
М.Чаптера, Т.Дена,  Дж.МакМуллена, А.Пастакії та вітчизняних вчених  Л.Мельника, О.Борвика, Є.Какутич, 
Т.Харченко, Ю.Сагайдак.  

Різноманітність теоретичних підходів та динамічні зміни практики застосування інструметів і методів 
екологічного підприємництва, швидкий прогрес в технічній т   а економічній сфері, що постійно створює нові 
можливості та виклики, потребують  подальших розробок, продовження наукових досліджень щодо сутності, 
моделей, напрямків та переваг екологічного підприємництва як в глобальному масштабі, так і в непростих 
умовах розбудови економіки України. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є оцінка поточнного стану та визначнення пробленм і 
перспенктивних напрямнків розвитнку екологнічного підпринємництва в Українні. 

Виклад основнного матеріналу досліднження. Глобалньний ринок для чистих технолногій та «зелених» видів 
підпринємницької діяльнності наразі перебунває на стадії свого становнлення, тому немає одностнайності щодо його 
вивченння та характнеристики. Протирніччя у методанх підрахнунку не дають можливності оперувнати точнимни 
статиснтичним даними для аналізну. Поточнні оцінки сучаснного світовного екологнічного ринку коливанються у межах 
від 900 млрд. дол. до 3,5 та більше трлн. дол.(1990 р. – 200 млрд. дол.) За оцінканми Plunkeнtt Researнch, ринок 
екологнічно чистих видів діяльнності, товарінв та послуг в 2016 році становнив біля 5% світовного ВВП, або приблинзно 
3,78 трлн дол [17] Глобалньна торгівнля екологнічними товаранми щорічнно становнить близькно 1трлн. дол. США і 
швидко зростанє [14].  

Динаміку європенйського ринку екологнічних товарінв та послуг за видами продукнції зображнено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Динамінка виробнництва секторну екологнічних товарінв та послуг за видами продукнції,  

ЄС-28, 2000-2014 рр. (% Від ВВП) [11] 
 
В країнанх ЄС переванжна частка екологнічних товарінв та послуг - понад 80% загальнної кільконсті – 

продукнується в підпринємницькому секторні та реалізнується на ринку, тому роль екологнічного підпринємництва тут 
дуже висока. 

Екологічне підпринємництво - це ініціантивна господнарська діяльнність щодо свідомного вирішенння 
екологнічної пробленми (потреби) через реалізнацію новатонрських підпринємницьких ідей із застоснуванням методінв 
та технолногій, що здійсннюють позитинвний вплив на довкілнля та соціум,  є економнічно стійконю і здійсннюється з 
метою отриманння прибутнку від реалізнації екологнічних товарінв та послуг. Екологнічне підпринємництво тісно 
пов’язане із формувнанням екологнічної свідомності суспілньства та може бути реалізноване у будь-якій сфері 
економніки.  



Україна має величензний потенцніал для розвитнку екологнічного підпринємництва. Сьогодннішній стан 
економніки з застарнілими технолногіями, нагальнною необхіндністю скорочнення ресурснної й енергентичної залежнності 
основнних галузенй промиснловості країни дає змогу оцінитни потенцніал зеленинх послуг і технолногій в нашій державні 
у розмірні понад 120 млрд євро, в т.ч – у сфері енергентики – 119 млрд євро, поводжнення з відходнами – 831 млн 
євро, водозанбезпечення - 600 млн євро [19]. Крім цього, вигіднне геогранфічне положенння Українни в центрі Європи, 
поряд з іншими перевангами, створюнє серйознну заціканвленість європенйських держав у дотримнанні україннськими 
товаронвиробниками екологнічних вимог, застоснуванні чистих технолногій і збережненні чистотни спільнного 
природнного середонвища. Тому розвитнок екологнічного підпринємництва має беззапнеречні переванги, орієнтнований 
на економнічну стабілньність, є стратенгічним завданнням для Українни і може розрахновувати на суттєвну підтринмку 
європенйського співтонвариства та міжнарнодних органінзацій. 

З огляду на це, впровандження «зеленого» бізнесну в Українні сприятниме розв’язанню багатьнох екологно-
економічних пробленм, що сьогоднні стримунють економнічне зростанння в країні. Становнлення цього напрямну 
діяльнності може дати низку економнічних вигод, як-то: створенння нових робочинх місць; збільшнення надходнжень 
до бюджетну за рахунонк зростанння кільконсті підпринємств та обсягінв виробнництва; вихід на нові світовні ринки 
збуту, де ще не сформунвалися конкурнентні відноснини, надходнження іноземнного капітанлу у вітчизнняну економніку.  

Проте на даний час офіційнна консолнідована інформнація щодо обсягінв екологнічного підпринємництва в 
Українні практинчно недостнупна. Вона є дуже складнною для обчислнень, так як, по-перше, наявна в Українні 
класифнікація економнічних видів діяльнності не виокренмлює цієї сфери підпринємницької діяльнності. По-друге, в 
Українні відсутння статиснтична звітнінсть з питань екологнічного підпринємництва, не існує систем збору статиснтичної 
інформнації для відстенження стану цього секторну. В 2017 році Міністнерство аграрнної політинки та продовнольства 
Українни розпочнало збір власнинх даних для докуменнтування розвитнку галузі на основі даних оператнивного 
монітонрингу органінчного сільсьнкого господнарства серед органінв сертифнікації, які сертифнікували органінчне 
виробнництво та торгівнлю органінчними продукнтами відповнідно до органінчного законондавства ЄС в Українні, але ці 
дані поки що не повні та стосуюнться тільки сільсьнкого господнарства. Тому інформнацію про стан та перспенктиви 
розвитнку екологнічного підпринємництва в Українні зараз можна отриманти переванжно не з офіційнної державнної 
статиснтики, а з різномнанітних досліднжень, які проводняться міжнарнодними устанонвами і органінзаціями, 
вітчизнняними та зарубінжними науковнцями, маркетнинговими компанніями. Зокремна, європенйські досліднження 
розмірну секторну екологнічних товарінв і послуг в Українні (за класифнікацією ОЕСР) показунють, що його 
мініманльний розмір в 2006р. становнив 112,6 млрд грн (22,6 млрд доларінв США)[7]. Це – значно більше, ніж у 
поперендні роки: у 2005р. – 18 млрд грн (3,6 млрд доларінв США), у 2004р. – 17,6 млрд грн (3,5 млрд доларінв 
США), у 2003р. – 12 млрд грн (2,6 млрд доларінв США). Варто зазначнити, що дві третинни секторну входятнь до 
групи управлніння ресурснами і одна третинна – до групи захистну довкілнля. Очікуєнться, що в Українні розмір секторну 
буде зростанти. 

Пропонуємо розгляннути наступнні напрямни розвитнку ЕП в Українні: (1) екологнізація системни управлніння 
підпринємств та органінзацій; (2) екологнізація процесну виробнництва; (3) формувнання ланцюгнів поставнок і перехінд до 
циркулнярної економніки; (4) управлніння поводжненням з відходнами (або наданння послуг іншим підпринємствам чи 
населеннню щодо поводжнення з відходнами); (5) виробнництво екологнічних товарінв/послуг . 

(1)  Екологнізація системни управлніння 
Історично і логічнно екологнізація діяльнності підпринємства починанється з прийнянття окреминх 

управлнінських рішень щодо екологнізації, які поступново переронстають у  формувнання нового типу управлніння – 
екологнічного менеджнменту, принцинпово орієнтнованого на екологнізацію продукнції, процесну виробнництва й 
мінімінзацію негатинвних впливінв бізнесн-діяльності на довкілнля. При цьому реалізнація цих завданнь має 
узгоджнуватись із досягнненням підпринємством інших пріоринтетних цілей, включанючи максимнізацію прибутнку і 
забезпнечення конкурнентоспроможності.  

З метою наданння норматнивно-методичної допомонги органінзаціям, особлинво малим і середннім 
підпринємствам,  при  розробнленні  та  впровандженні  системни  екологнічного  менеджнменту (СЕМ),  Міжнарнодна 
органінзація станданртизації ISO розробнила серію станданртів на системни екологнічного менеджнменту – ISO 14000, 
які містятнь настаннови  щодо  поетапнного  запровнадження системни  екологнічного  управлніння,  викоринстовуючи  
оцінювнання  екологнічних  характнеристик. Застоснування  системнного  підходну  до  управлніння  екологнічними  
аспектнами забезпнечує скорочнення споживнання на одиницню продукнції сировинни,  води, енергінї. До інших переванг 
можна зарахунвати також економнію на витратнах, поліпшнення якості продукнції й виробнничих процеснів, 
забезпнечення безпернебійності виробнництва, поліпшнення умов праці, що веде до посиленння мотиванції персонналу, і, 
звичайнно, поліпшнення іміджу органінзації. Як свідчанть статиснтичні дані (рис.2), кількінсть підпринємств, 
сертифнікованих за станданртом ISO14001, щороку зростанє, що свідчинть про перспенктиви розвитнку екологнічного 
підпринємництва. 



 
Рис. 2. Кількінсть підпринємств, сертифнікованих за станданртом ISO14001, у світі в 1999-2017 р.р.  [10] 

 
Євроінтеграційний курс вимаганє від Українни освоєнння міжнарнодних норм та правил веденння 

господнарської діяльнності. У зв'язку з цим, прийнянття Українною ISO серії 14000 як націоннальних станданртів 
(ДСТУ) стало першим кроком на шляху системнатизації діяльнності підпринємств у сфері екологнії. Українна 
прийнянла ці станданрти через рік після затверндження їх в ISO. Проте реальнної бази для того, щоб ці станданрти 
запрацнювали в нашій країні, на той момент не було. Тому попри доволі переконнливі аргуменнти «за» та швидкі 
темпи розвитнку у світі, сертифнікат ISO 14000 не набув широконї популянрності в україннських діловинх колах, і 
реальнне  впровандження системни екологнічного менеджнменту на підпринємствах Українни відбувналось і відбувнається 
зараз дуже повільнно (рис.3). Сертифнікат на системну менеджнменту ISO 14001 в Українні найбілньш затребнуваний у 
машинонбудуванні (30 чинних сертифнікатів станом на 2018 р.), харчовній (28), будівнництві (27), металунргії (23 
сертифнікати) [10] 

 
Рис. 3. Кількінсть підпринємств, сертифнікованих за станданртом ISO14001, в Українні в 2012-2018 р.р.  [10] 

 
Впровадження системни екологнічного менеджнменту на основі базовонго міжнарнодного станданрту ISO 

14001 є масштанбним завданнням, яке здебілньшого під силу тільки великинм органінзаціям. Для малих підпринємств 
вирішинти цю складнну задачу можна шляхом розділнення процесну впровандження на етапи. Допомонгти в цьому 
може опублінкований в 2019 р. оновленний станданрт ISO 14005 «Системи управлніння якістю. Настаннови щодо 
гнучконго підходну до поетапнного впровандження» [18], який допомангає компанніям всіх форм і розмірнів поступново 
впрованджувати СЕМ, отримунючи вигоди на кожномну етапі. Малі та середнні підпринємницькі структнури 
отримунють інструнмент для впровандження СЕМ поетапнним, гнучкинм способном, адаптонваним до їхніх конкрентних 
потреб. Це дає змогу отримунвати вигоду від початкну, щоб в кінцевному підсумнку відповнідати вимоганм станданрту 
ISO 14001. На нашу думку, виконанння настаннов станданрту  ISO 14005 щодо гнучконго підходну до поетапнного 
впровандження суттєвно присконрить впровандження екологнічного менеджнменту в Українні та сприятниме розвитнку 
екологнічного підпринємництва. 

 (2) Екологнізація процесну виробнництва.  
Більш  чисте  виробнництво  (БЧВ) –  концепнція,  розробнлена  ЮНЕП в 1989 р. Її ключовна ідея поляганє в 

тому, що будь-яка компаннія або підпринємство може поліпшнити виробнничі процесни за рахунонк зменшенння 
кільконсті відходнів та турботни про довкілнля, отримунючи при цьому додаткновий економнічний дохід. У  процесні  
впровандження  БЧВ  виявилнося,  що,  крім  екологнічно  чистішного  виробнництва, для підпринємств актуалньним є й 
ефектинвне викоринстання ресурснів та енергінї. Ресурсноефективність  вимаганє  раціоннального  викоринстання  у  
технолногічному процесні  сировинни,  вториннних  ресурснів,  відходнів  та передбначає зниженння споживнання 
сировинни, матеріналів, води і енергентичних ресурснів, відмовну від викоринстання токсичнних речовинн, а також 



скорочнення обсягінв усіх викидінв та відходнів підпринємства. Ця діяльнність беззапнеречно актуалньна для Українни, 
адже, наприкнлад, енергонємність країни сьогоднні в 2,6 разів вища від середнніх світовних показнників та найвищна 
серед європенйських держав (рис.4).  

 
Рис. 4. Енергонємність у європенйських країнанх (IEA,2014) [20] 

 
Після підписнання повної та всеохонплюючої угоди про вільну торгівнлю між Українною та ЄС наша державна 

взяла на себе зобов’язання дотримнуватися станданртів ЄС із ресурсно- та енергонефективності. Для забезпнечення 
експернтного, технічнного та інститнуційного підґруннтя для впровандження ресурсноефективного та більш чистогно 
виробнництва на малих і середнніх підпринємствах в Українні створенно Центр ресурсноефективного та чистогно 
виробнництва під патроннатом Міністнерства економнічного розвитнку і торгівнлі Українни. Цей центр пропоннує послугни 
підпринємствам, які прагнунть забезпнечити відповнідність виробнничих процеснів вимоганм націоннальних і міжнарнодних 
станданртів якості та екологнічної безпекни. Консулньтативна та інжинінрингова підтринмка з боку Центру дозволняє 
підвищнити ефектинвність викоринстання ресурснів, зменшинти вплив на довкілнля, посилинти привабнливість україннських 
підпринємств та їх конкурнентоздатність. Після співпрнаці з Центронм РЕЧВ 66% компанній впровандили 
ресурсноефективне обладннання чи технолногії (середній показнник в Українні -10%).  За період 2013-2019 р.р. Центр 
РЕЧВ оцінив ресурсноефективність 165 підпринємств Українни, впрованджено 570 опцій. Сумарнна економнія від 
впровандження запропнонованих за резульнтатами оцінки заходінв становнила 75 млн євро. Економнія ресурснів склала: 
180 тис MВт год електрноенергії та тепла; 12100 т матеріналів; 2млн м3 води; зменшинти викиди на 41500 т СО2-екв; 
хімічнних речовинн - на 1300 кг. Загальнний потенцніал економнії становнить близькно 10370 тис. грн на рік, а середнній 
термін окупнонсті проектнів – один рік. [3]. 

 Ключовним інструнментом методинки РЕЧВ є викоринстання ефектинвного екологнічного менеджнменту.  
(3) Формувнання ланцюгнів поставнок і перехінд до циркулнярної економніки 
Циркулярна економніка, базуючнись на впровандженні системни екологнічного менеджнменту на підпринємстві 

та застоснуванні чистих технолногій, розширнює екологнічну відповнідальність підпринємництва за межі власне 
органінзації та розгляндає зменшенння впливу на довкілнля в межах життєвного циклу товару «від колискни до могилин» 
(Cradle-to-cradle): розробнка та дизайн товару на засаданх промиснлової екологнії – поставнка екологнічно чистих 
ресурснів, сировинни і енергінї з відновнлюваних джерел – впровандження у виробнництво чистих  технолногій – 
«зелена» логістника – «зелені» продажні та маркетнинг – відповнідальне викоринстання товару – утилізнація/зворотна 
логістника, яка повертнає продукнти і матерінали на нове коло.  Циркулнярна економніка націленна забезпнечувати 
поетапнне відтвонрення принцинпів ресурсноефективності та безвіднходності, закладнених в самій природні. При цьому 
відходни одного підпринємства стають сировинною для іншого, наступнного в ланцюгну створенння вартоснті. 

В Українні наявнинй великинй потенцніал для впровандження циркулнярної економніки. Зокремна, зараз 
швидкинми темпамни розвивнається налагондження викоринстання біологнічних промиснлових відходнів (соломи, 
лушпинння, деревинни та ін.)  для виготонвлення паливнних пелет - одного з перспенктивних альтерннативних видів 
палива. Викоринстання пелет є доцільнним як з економнічної точки зору, так і з огляду на екологнічну безпекну. 
Тенденнція здорожнчання викопнного палива ( газ, нафта, вугіллня ) тільки збільшнуватиме ефектинвність 
викоринстання паливнних пелет. Кількінсть компанній-виробників деревнних пелет в Українні в 2017р. становнила 360, в 
2018 – 521, в 2019 – 625. Поточнний обсяг ринку пелет з біомасни для потреб населенння (індивідуальне опаленння) в 
Українні можна оцінитни в 500 тис.т на рік зі збільшненням до 3 млн.т на рік до 2035 року (оцінка ґрунтунється на 
ключовних показнниках «Енергетичної стратенгії Українни на період до 2035 року», прогнонзі НТЦ «Біомаса» за 
структнурою споживнання твердинх біопалнив і прогнонзі виробнництва тепловної енергінї з ВДЕ по різних секторнах до 
2050 року) [8]. 

Застосування циркулнярних бізнесн-моделей екологнічного підпринємництва в різних галузянх призвенде до 
суттєвних екологнічних, економнічних і соціалньних вигод. Так, їх впровандження, наприкнлад, в автомонбілебудуванні, 
за оцінканми експернтів, створинть можливність скоротнити споживнання сировиннних ресурснів на 98%; забезпнечити 
економнію енергінї - на рівні 83%, зниженння вартоснті готовонї продукнції - до 40% і викидінв вуглекнислого газу - до 
87%. Що стосуєнться створенння додаткнових робочинх місць, то, наприкнлад, для США прогнонзована цифра 
становнить в цьому випадкну 180 тис [12]. 

(4) Управлніння поводжненням з відходнами (або наданння послуг іншим підпринємствам чи населеннню 
щодо поводжнення з відходнами)  



Переробка відходнів і повторнне викоринстання матеріналів в Українні є нагальнною пробленмою і викликном для 
розвитнку екологнічного підпринємництва. В аналітничній доповінді до Щорічнного Посланння Президнента Українни до 
Верховнної Ради Українни «Про внутріншнє та зовнішннє становнище Українни в 2018 році» [1] відзнанчено, що 
ситуацнія з відходнами в Українні характнеризується недотрниманням екологнічних вимог при їх видаленнні та браком 
сучаснних систем їх збору, переронбки й утилізнації. За даними Міністнерства екологнії та природнних ресурснів, 
щороку в Українні утворюнється близькно 10т відходнів на людину проти 5т у країнанх ЄС. Загалонм в Українні вже 
накопинчено близькно 36 млрд т відходнів, що становнить понад 50 тис. т на 1км2 нашої державни. Рівень утилізнації - 
близькно 30% промиснлових та близькно 4% побутонвих відходнів, що значно менше, ніж в європенйських державнах. 

Відсутність ефектинвної системни переронблення відходнів призвондить до втрати Українною щороку 
мільйоннів тонн цінних матеріналів, що містятнься у них та потенцнійно можуть бути залученні до господнарської 
діяльнності. Розвитнок переронблення відходнів є невід’ємною частинною підвищнення ефектинвності викоринстання 
природнних ресурснів і перехонду до сталої економніки. [1] 

Можливості екологнічного підпринємництва у поводжненні з відходнами передбначають: (1) збір відходнів; (2) 
переронбку та вториннну переронбку відходнів; (3) утилізнацію відходнів. 

Збір відходнів, рівень поширенння розділньного збору відходнів та частка ресурсноцінних компоннентів, що 
отримунються в такій спосіб, є важливним аспектном впровандження іннованцій у сфері поводжнення з побутонвими 
відходнами. В Українні у 1181 населенному пункті розпочната робота щодо впровандження розділньного збиранння 
побутонвих відходнів [5]. Рівень охопленння населенння розділньним збираннням відходнів менше 50% в одинаднцяти 
регіоннах Українни. Найменнший показнник — 17,5% в Харківнській областні, найвищний — 88,6% у Вінницнькій 
областні. Середнній по Українні показнник — 53,1%. У резульнтаті розділньного збору побутонвих відходнів частка 
отриманних ресурсноцінних компоннентів в середнньому по Українні становнить 5,6%, найменнший показнник — 0,2% в 
Донецьнкій областні, найвищний — 31,7% у Закарпнатській областні [4].Такі показнники свідчанть, з одного боку, про 
низькинй рівень розвитнку галузі, з іншого – про наявнінсть великонго неосвонєного ринку та виняткнових 
можливностей для розвитнку бізнесну. 

Не менші можливності для екологнічного підпринємництва можуть бути і в переронбці та вториннній 
переронбці відходнів, тому що, по-перше, існуютнь внутріншній та міжнарнодний ринки вториннної сировинни; по-
друге, технолногії переронбки та вториннної переронбки є здебілньшого простинми і добре зрозумнілими; по-третє, в 
Українні є великинй обсяг сировинни, яка доступнна для вториннної переронбки [7]. 

Особливої уваги заслугновують відходни промиснлових, комерцнійних і адмінінстративних устанонв: 
здебілньшого їх набаганто легше переронбити, ніж відходни домогонсподарств. Основнна причинна поляганє в тому, що 
відходни промиснлових, комерцнійних і адмінінстративних устанонв пов’язані з їхньою економнічною діяльнністю: 
кількінсть різних відходнів є зазвичнай невелинкою, а обсяг відходнів на одну одиницню є великинм порівнняно з 
домогонсподарствами. Це означанє, що можливно зібратни чималу кількінсть сировинни для вториннної переронбки від 
відноснно невелинкої кільконсті промиснлових, комерцнійних і адмінінстративних устанонв. Після того як відходни буде 
зібранно, їх сортувнання потребнуватиме менших зусиль, ніж сортувнання відходнів домогонсподарств. 

Переробка відходнів домогонсподарств також є перспенктивною, проте вона може бути недоцінльною за 
відсутнності договонру з органанми самоврнядування. Така можливність стане більш очевиднною в майбутнньому, коли 
буде запровнаджено норматнивно-правову та органінзаційну бази, що сприятнимуть участі МСП в управлнінні 
відходнами домогонсподарств і зменшунватимуть ризики МСП, які існуютнь у цій сфері нині [7]. 

Основними напрямнами підтринмки та стимулнювання екологнічного підпринємництва іннованційного типу у 
сфері поводжнення з відходнами є: (1) удосконналення системни тарифінв та платежнів з метою забезпнечення покритнтя 
поточнних і капітанльних витрат управлніння відходнами, стимулнювання виробнників і споживначів до більш 
раціоннального поводжнення з відходнами, заохочнення впровандження маловіндходних технолногій. (2) Впровандження 
програнмно-цільового підходну до управлніння відходнами; (3) реалізнація принцинпу розширненої відповнідальності 
виробнника («забруднювач платитнь»). (4) Викоринстання різних типів державнно-приватного партненрства з метою 
реалізнації різних проектнів (сервісні контранкти; контранкти на управлніння; лізингнові угоди; угоди БЕП (будівництво 
- експлунатація - переданча); спільнні підпринємства). (5) Інформнування широкинх верств населенння за допомонгою 
реалізнації пілотнних програнм і демонснтраційних проектнів; соціалньної рекламни в засобанх масовонї інформнації та 
зовнішнньої рекламни; проведнення курсів та семінанрів. 

 (5) Виробнництво екологнічних товарінв/послуг  
Цей напрям стосуєнться тих екологнічих вигід або екологнічних цінноснтей, які надає споживначам 

підпринємство в процесні своєї діяльнності. Деякі компаннії розробнляють продукнти або послугни, що зменшунють 
залежнність від невіднновлюваних джерел енергінї шляхом впровандження різних видів альтерннативної енергентики. 
Інші вироблняють продукнцію зі сміття та вживанних матеріналів або надаютнь послугни щодо ремонтну, відновнлення 
або переронбки речей (наприклад, матерінал для дитячинх майданнчиків з гумовинх шин або переронблених дерев'яних 
піддоннів, відновнлення меблів тощо). Фермерни та переронбники можуть пропоннувати екопрондукти, виготонвлені 
тільки з природнних матеріналів за допомонгою щадливних до довкілнля технолногій (органічні фрукти та овочі або 
безфоснфатні миючі засобин) і т.п.  

Безсумнівним лідеронм в Українні можна вважатни виробнництво органінчної подукцнії. Наша державна має 
значнинй потенцніал для виробнництва органінчної сільсьнкогосподарської продукнції, її експорнту, споживнання на 
внутріншньому ринку і вже досяглна певних резульнтатів у розвитнку власнонго органінчного виробнництва. Українна на 
сьогоднні посіданє 20-те місце серед провіднних країн світу за обсягонм сільсьнкогосподарських угідь, які вже 
сертифніковані для виробнництва органінчної продукнції. Станом на 01.01.2017 р. кількінсть таких земель становнила 



420 тис. га (рис.5). При цьому, Українна займає перше місце в східнонєвропейському регіонні по площі органінчної 
ріллі. Крім того, в Українні сертифніковано 570 тис. га площ дикоронсів, збори з яких переванжно експорнтуються в 
країни ЄС. 

 
Рис. 5. Динамінка сільсьнкогосподарських угідь, зайнятних під органінчним виробнництвом, в Українні, га  [9, 21] 

 
Офіційні статиснтичні дані IFOAM підтвенрджують, що заціканвленість підпринємців виробнництвом 

екологнічно чистої продукнції зростанє: якщо в 2002 році в Українні було зареєснтровано 31 господнарство зі статусном 
органінчного, то в 2017р. їх налічунвалося вже 375 (рис.6).  

 
Рис. 6. Кількінсть сертифнікованих органінчних господнарств в Українні в 2002-2017 рр  [9, 21] 

 
У вітчизнняному органінчному підпринємництві надзвинчайно великоню є роль малого та середннього бізнесну. 

Кількінсть виробнників, переронбників, торговнельників і роздрінбних продавнців в органінчному сільсьнкому 
господнарстві Українни зростанє, а отже малі та середнні підпринємства відігрнають важливну роль у розширненні 
місцевних і експорнтних ринків. В даний час переванжна більшінсть сільсьнкогосподарських підпринємств у країні - це 
малі та середнні підпринємства, які дуже важливні для створенння робочинх місць, особлинво в сільсьнкій місцевності. 
Для підтринмки місцевного підпринємництва стартанпам надаютнься громаднські консулньтативні послугни та фінанснова 
допомонга, а також послугни для компленксних іннованційних стратенгій для малих і середнніх підпринємств [13]. Однак 
отриманти доступ до коштів нелегкно. Малим і середннім підпринємствам агробінзнесу отриманти кредит в банках 
складнно, а небанкнівські кредитнно-фінансові органінзації слабо розвиннені і не можуть конкурнувати з фінансновими 
устанонвами [2]. Крім того, малі та середнні підпринємства стикаюнться з іншими пробленмами: корупцнія, відсутнність 
розвинненої системни управлніння ризиканми, неефекнтивне податкнове регулюнвання, високі ставки податкнів, 
нерозвнинена ринковна інфраснтруктура та обмежунвальна фіскалньна політинка, - це лише деякі з них. Хоча 
інститнуційні умови для малих та середнніх підпринємств змінилнися останннім часом, вони, як і раніше, не 
відповнідають потребнам створенння сприятнливого середонвища для інвестнування у малий та середнній бізнес [2]. 

Для стимулнювання розвитнку сільсьнкогосподарського екологнічного підпринємництва потрібнно: (1) 
розробнити і впровандити націоннальний план дій щодо органінчного сільсьнкого господнарства, у співпрнаці та із 
залученнням усіх ключовних заціканвлених сторін; (2) забезпнечити інформнаційну, юридичнну та фінанснову підтринмку 
органінчних фермернських коопернативів; (3) впровандити фіскалньні механінзми стимулнювання збережнення довкілнля 
(наприклад, платежні за послугни екосиснтем), а також штрафнні санкцінї за дії, які шкодятнь навколнишньому 
середонвищу (тобто принцинп «забруднювач платитнь»); (4) розвивнати внутріншній ринок органінчних продукнтів 
шляхом інвестнування в сертифнікацію, просвінтництво споживначів щодо переванг органінчних продукнтів, 
партненрство з приватнними компанніями щодо інвестнування у створенння ринку, підтринмка коопернативів у 
забезпнеченні більш стабілньних поставнок на ринок і, де це можливно, забезпнечення поставнок під керівнництвом 
уряду. (5) Забезпнечити навчанння виробнників та розвитнок людськного потенцніалу; (6) створенння привабнливого 
інвестниційного середонвища для секторну за рахунонк кредитнів під низькинй відсотнок, державнно-приватного 
партненрства, сприянння інвестниційним можливностям, а також норматнивно-правових реформ.  



Висновки 
Формування й освоєнння світовного ринку екологнічних товарінв і послуг, який швидко розвивнається, 

створюнє унікалньні можливності для розвитнку екологнічного підпринємництва в нашій державні. Заціканвленість та 
допомонга міжнарнодних органінзацій, громаднських рухів та державнних устанонв щодо екологнізації бізнесну постійнно 
зростанє і робить цей секто економніки надзвинчайно привабнливим. Між тим розвитнок екологнічно орієнтнованого 
підпринємництва в Українні здійсннюється без координнації взаємондії всіх суб'єктів природноохоронної діяльнності; 
досі не створенний ціліснний ефектинвний механінзм формувнання, підтринмки та стимулнювання такої діяльнності.  

Для розвитнку малого та середннього екологнічного бізнесну та поліпшнення умов його діяльнності уряду 
необхіндно: (1)завершити формувнання  норматнивно-правової бази у сфері екологнічної підпринємницької діяльнності; 
(2)  активінзувати фінансново-кредитну та інвестниційну підтринмку екологнічного підпринємництва (у сферах 
виробнництва обладннання для контронлю за забруднненням довкілнля; очищенння повітрня, води; економнії та 
збережнення ресурснів; викоринстання вториннної сировинни; збиранння, переронбки й утилізнації відходнів, тощо); (3) 
удосконналити системну страхунвання комерцнійного ризику в разі невиконнання зобов’язань за договонром внасліндок 
форс-мажору або ризику невиконнання фінанснових зобов’язань; (4) розробнити і впровандити системну фінанснових та 
кредитнних важелінв стимулнювання виробнництва екологнічних товарінв та розвитнку сфери екологнічних послуг; (5) 
стимулнювати ефектинвний попит на екологнічну продукнцію й послугни насампнеред політинкою «зелених»державних 
закупінвель; (6) забезпнечувати полегшнений доступ підпринємствам, що вироблняють екологнічну продукнцію, до 
послуг, що надаютнься урядовними структнурами; безпоснередньо брати участь у маркетнингу й демонснтрації зразкінв 
екологнічних технолногій; (7) сприятни «озелененню» банків (наприклад, упрованджувати програнми оцінки банкамни 
впливу проектнів на навколнишнє середонвище або врахувнання необхіндності інвестницій в охоронну навколнишнього 
середонвища) [9] 

Підсумовуючи вищезанзначене, можна стверднжувати, що розвитнок екологнічного підпринємництва в 
Українні є іннованційним, прибутнковим та перспенктивним напрямном економнічної діяльнності. Але його розвитнок 
стримунє недоскнонала правовна база, відсутнність фінанснування та механінзмів підтринмки та стимулнювання. Саме 
тому головнним завданнням є консолнідація зусиль законондавців, урядовних, науковних, бізнеснових кіл суспілньства на 
оптиманльному компленксному вирішеннні методонлогічних, стратенгічних і тактичнних пробленм формувнання 
націоннальної системни розвитнку екологнічного підпринємництва, вироблненні стратенгії іннованційного розвитнку 
Українни в умовах глобалнізаційних викликнів, що дає змогу відкринти перспенктиви для впровандження іннованційно 
вигіднного виду бізнесну і тим самим забезпнечити її конкурнентоспроможність. 
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