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У статті досліджено та поглиблено теоретичні засади екологічного підприємництва, 
подано його авторське бачення у контексті економічної інтерпретації, окреслено 
ключові ознаки та характеристики. Обґрунтовано місце та роль екологічного 
підприємництва у розвитку сільських територій з позиції забезпечення сталості цього 
процесу. Доведено необхідність та своєчасність створення належної платформи, 
передусім інституційної, для активізації екологічного підприємництва в Україні, яке 
гармонійно «вписується» в концептуальну модель сталого розвитку національної 
економічної системи, забезпечуючи тим самим підвищення її конкурентоспроможності, 
нівелювання дисбалансу нерівномірного розподілу і використання наявного ресурсного 
природно-ресурсного потенціалу, а також формування та повноцінне залучення 
людського капіталу. Визначено ключові індикатори впливу екологічного підприємництва 
на забезпечення конкурентоспроможності сільських територій та формування їх 
іміджу.  
 
The article studies and enhances theoretical foundations of ecological entrepreneurship; 
author’s vision of this issue is presented in the context of economic interpretation, its key 
features and characteristics are outlined. The place and the role of ecological entrepreneurship 
in the development of rural areas from the perspective of sustainability of this process are 
substantiated. The necessity and timeliness of creating appropriate platform, particularly 
institutional one, in order to activate ecological entrepreneurship in Ukraine are established. 
Ecological entrepreneurship fits the conceptual model of sustainable development of the national 
economic system harmonically. Hence, it provides the increase of competitive ability of the 
national economic system, the levelling of the imbalance in unequal distribution and use of 
available nature and resource potential, as well as the formation and full-fledged engagement of 
human capital. Key indicators for the influence of ecological entrepreneurship on ensuring the 
competitive ability of rural areas and developing their image are defined.  
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Постановка проблеми. У результати здійснених ринкових трансформацій в Україні значно 

розширено можливості розвитку різних форм підприємницької діяльності як рушійної сили та локомотиву 
національної економіки в цілому. Дуальність розвитку підприємництва пояснюється тим, що, з одного боку, 
це – детермінанта та водночас вагома складова формування та реалізації сучасної бізнес-моделі 
конкурентоспроможної економіки, з іншого – активізація підприємництва без урахування екологічної 
складової за обмеженості ресурсів безумовно призведе до збільшення екологічного навантаження на 
довкілля, що неприпустимо в сучасних умовах екологізації суспільства, посилення екологічної обізнаності 
та свідомості громадян.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні засади підприємництва, у т. ч. 
екологічного, досліджували такі відомі вітчизняні економісти-аграрники, як О. Балацький, Р. Безус, 
О. Боровик [1], А. Бохан, О. Васюта, О. Веклич, Н. Зіновчук, В. Іванюта [4], Є. Какутич, А. Качинський, 
М. Кисельва, Є. Кукутич [5], Г. Купалова [6], М. Матвєєва, Л. Мельник [7], Г. Мішеніна [8], В. Навроцький, 
А. Ращенко, О. Скидан, М. Хвесик, А. Чухно та ін. Водночас, актуальність дослідження питання розвитку 
екологічного підприємництва як важливої складової розвитку сільських територій та стратегічно важливого 
напряму аграрного бізнесу в Україні об’єктивно вказує на необхідність ґрунтовного вивчення окремих його 
аспектів, зокрема й щодо теоретичного бачення економічного змісту екологічного підприємництва у 
контексті сталого розвитку села і сільських територій. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних засад екологічного підприємництва у контексті сталого 
розвитку сільських територій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємництво, в узагальненій його сутності, 
трактується як вид господарської діяльності. В ст. 42 Господарського кодексу України задекларовано, що 
підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що 
здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних 
результатів та одержання прибутку  [3]. Згідно законодавства, підприємництво в Україні здійснюється в 
будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір власне підприємця (стаття 45). В ст. 49 
Господарського кодексу зазначено, що підприємці зобов’язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати 
права та законні інтереси громадян і їх об’єднань, інших суб’єктів господарювання, установ, організацій, 
права місцевого самоврядування і держави. За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу 
встановлену законом відповідальність [3]. Відтак, абсолютно очевидним є той факт, що кожен суб’єкт 
господарської діяльності (підприємець) повинен бути екологічно орієнтованим у відповідності із 
законодавством в області охорони довкілля.  

За результатами проведених досліджень виявлено, що більшість вітчизняних науковців і практиків 
під екологічним підприємництвом розуміє вид підприємницької діяльності щодо виробництва продукції, 
виконання робіт і надання послуг природоохоронного призначення, яка здійснюється з метою охорони 
довкілля. Такий вид діяльності екологічно орієнтованого бізнесу, на думку переважної більшості сучасних 
дослідників, слід відносити, передусім, до інновацій природоохоронного характеру. Це пов’язано із тим,  що 
вони є гармонійною складовою загального механізму досягнення та забезпечення екологічної безпеки 
країни в цілому, а також пов’язані з перспективами виходу на паритет економічних, соціальних і 
екологічних цінностей суспільства. 

Екологічне підприємництво є різновидом традиційного підприємництва. Враховуючи зазначене, 
обґрунтованим вбачається підхід Г. А. Мішеніної, яка наголошує на дуальному змісті принципів 
екологічного підприємництва (з огляду на логічність поєднання загальних принципів функціонування 
бізнесу та принципів зрівноваженого розвитку) [8, с. 121]. Логічним, на наш погляд, є обґрунтування 
принципів екологічного підприємництва з позиції вказаного дослідника, а саме: можливість задоволення 
екологічних потреб і інтересів суспільства є основною передумовою ефективного функціонування 
екологічного підприємництва; екологізація сприймається як мета появи та розвитку екологічного 
підприємництва; оцінка ефективності екологічної підприємницької діяльності здійснюється крізь призму 
трьох систем: екологічної, соціальної, економічної; необхідність використання найкращих доступнних 
технологій; зміщення зусиль екологічного підприємництва на початковий етап залучення та використання 
властивостей і якостей природних ресурсів, замість існуючої практики ліквідації наслідків нераціонального 
природокористування; дотримання принципу превентивності екологічних неблагополуч;  поширення 
екологічно безпечних технологій і методів управління виробництвом [8, с. 122]. 

Професор В. Іванюта розглядає зміст підприємництва у трьох площинах: 1) як форму економічної 
активності, що передбачає свободу вибору напрямів і методів діяльності, самостійність у прийнятті рішень, 
орієнтацію на досягнення успіху, отримання прибутку, відповідальність за прийняті рішення, їх наслідки та 
пов’язаний із ними ризик; 2) як відповідний стиль і тип поведінки підприємця – ініціативу, пошук 
нетрадиційних рішень, масштабність та ризик, ділову хватку; 3) як особливу економічну функцію – 



вдосконалення державного механізму, постійне оновлення економіки, створення інноваційної сфери [4, 
с. 62]. На нашу думку, такий підхід є абсолютно вірним з огляду на те, що в ньому чітко окреслюються 
елементи підприємництва як форми економічної активності, позиції підприємця як ключової ланки такої 
діяльності, а також як важливої функції національної економіки у контексті її сталості. 

Дослідженнями встановлено, що вперше ініціатива та офіційне звернення до всіх країн світу щодо 
переходу на модель стійкого розвитку мали місце у 1992 р. на міжнародній конференції ООН в Ріо-де-
Жанейро (Бразилія), де розглядалися актуальні питання захисту навколишнього середовища та розвитку, 
ключовим із яких було загострення протиріч між зростаючими потребами населення та занепадом 
навколишнього середовища. Логічним підсумком конференції стало утвердження «Порядку денного ХХІ 
століття», який декларував необхідність гармонійного поєднання економічної, екологічної та соціальної 
складових розвитку як основних засад переходу до збалансованого природокористування.  

Крім того, з метою реалізації вказаної всесвітньої угоди, Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 
було створено Комісію ООН зі сталого розвитку, за визначенням якої метою сталого розвитку є задоволення 
потреб суспільства без загрози здатності майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Тобто, під сталим 
розвитком (анг. Sustainable development) з позиції роз’яснення Комісії, слід розуміти розвиток, при якому 
досягається баланс між потребами сучасних і майбутніх поколінь за обов’язкових умов існування 
безпечного і здорового довкілля [10].  

В таких умовах стає очевидним, що детермінантою забезпечення сталого розвитку суспільства, а 
відтак – обов’язковим елементом соціальної відповідальності бізнесу як забезпечуючої вимоги його 
провадження, поряд із економічною та соціальною, є екологічна відповідальність. Тобто, перехід до сталого 
розвитку об’єктивно передбачає суттєві зміни в економічній та соціальній сферах у контексті  зменшення 
(мінімізації) негативного впливу на довкілля у результаті здійснення суб’єктами бізнесу господарської 
діяльності. Якщо йдеться про виробничу діяльність, то постає питання екологічної відповідальності бізнесу, 
яка є частиною корпоративної соціальної відповідальності [9]. 

Підтвердженням зазначеному є проголошення у 1999 р. на Світовому економічному форумі в Давосі 
Глобального договору ООН (англ. United Nations Global Compact ), який спрямовано на сприяння соціальній 
відповідальності бізнесу та підтримку вирішення підприємницькими колами проблем глобалізації та 
створення стабільнішої та всеохоплюючої економіки. [2]. У вказаному договорі сформульовано десять 
принципів, спрямованих на втілення прогресивних стратегій ведення бізнесу (права людини, трудові 
відносини, екологічна відповідальність та протидія корупції). Три принципи (пп. 7–9) стосуються власне 
розвитку екологічного підприємництва, а саме:  

– комерційні компанії повинні дотримуватись превентивного підходу до екологічних проблем;  
– комерційні компанії повинні здійснювати ініціативи, спрямовані на підвищення відповідальності 

за стан навколишнього середовища;  
– комерційні компанії повинні сприяти розвитку та поширенню екологічно безпечних технологій 

[2]. 
О. Н. Боровик розглядає екологічне підприємництво як форму підприємницької діяльності, що 

спрямована на задоволення еколого-економічних потреб за рахунок продуктів, у загальній корисності яких 
визначальне значення має екологічна корисність, а компоненти екологічної системи розглядаються як 
фактори, що визначають еколого-економічні потреби [1, с. 94]. При цьому, як відзначає автор, сума 
традиційної та екологічної корисності продукту становить загальну корисність товару, а частка екологічної 
корисності в загальній корисності товару є критерієм віднесення підприємницької діяльності до однієї з його 
форм (традиційне підприємництво, екологічно орієнтоване підприємництво, екологічне підприємництво). 
Атрибутами екологічного підприємництва є: 1) домінування частки екологічної корисності в загальній 
корисності товару; 2) задоволення екологічних потреб (з позиції споживачів); 3) отримання доходу від 
«реалізації» екологічної корисності (з позиції підприємців); 4) ресурси екологічної системи розглядаються 
як фактори, що впливають на потреби споживачів [1, с. 94]. 

На думку Є. Кукутич, екологізація підприємницької діяльності – це процес забезпечення прийнятної 
для суспільства та відповідної до нормативно-правових вимог якості навколишнього середовища та 
ощадливого використання природних ресурсів, що здійснюється створенням та реалізацією економічного 
механізму збалансування інтересів господарських суб’єктів й суспільства у царині еколого-економічних 
відносин та розв’язання еколого-економічних протиріч [5, с. 16]. На думку вченого, екологізація 
реалізується через визначення екологічного ризику та зменшення його в процесі господарювання. 

Професор Л. Г. Мельник у своїх дослідженнях наголошує на тому, що екологічне підприємництво 
слід розглядати як вид підприємницької діяльності, який пов’язаний з випуском і реалізацією екологічної 
продукції (виробів, послуг, робіт). При цьому, підприємництво – це ініціативна, самостійна діяльність 
економічних суб’єктів, спрямована на отримання прибутку; вона передбачає економічну, в т. ч. майнову 
відповідальність за результати діяльності [7]. 

Як переконливо стверджує професор Г. І. Купалова, екологічне підприємництво характеризується 
такими ознаками: 1) цільова установка – гармонізація взаємовідносин людини і природи, охорона довкілля; 
2) основна діяльність – виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг спеціального 
природоохоронного призначення; 3) зв’язок діяльності з раціональним використанням, збереженням, 
відновленням та охороною природних ресурсів, екологічною безпекою; 4) критерій діяльності – 



безвідходність виробничих процесів; 5) основний напрям розвитку – екологічна якість продукції, робіт, 
послуг; 6) розвинена наукова складова екологічної діяльності; 7) запровадження екологічного менеджменту 
з урахуванням специфіки та потреб екологічного виробництва; 8) екологічні освіта та культура кадрів; 
9) функціонування суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми власності 
та господарювання; 10) діяльність в рамках діючого законодавства, у т. ч. екологічного [6, с. 37–38]. 

Авторська позиція зводиться до того, що екологічне підприємництво слід трактувати як інноваційно 
спрямовану діяльність суб’єктів господарювання щодо виробництва товарів (продукції) чи надання послуг, 
які за ключовими ознаками відповідають нормам екологічного законодавства, що в результаті формує імідж 
та забезпечує конкурентоспроможність підприємства за рахунок поєднання таких важливих аспектів: 
підвищення якості продукції, збереження довкілля, максимізація прибутку, забезпечення сталого розвитку.  

Беззаперечним фактом є те, що підприємництво відіграє важливу роль в розвитку сільських 
територій, впливаючи тим самим на формування їх конкурентоспроможності. Основними індикаторами 
такого впливу є: 

1) підприємництво є основним джерелом формування бюджетів об’єднаних територіальних громад;  
2) підприємницька діяльність формує доходи сільських жителів, що сприяє підвищенню добробуту 

та якості їх життя;   
3) це засіб продовольчого забезпечення жителів сільських територій, а відтак – дієвий локомотив 

забезпечення продовольчої безпеки країни в цілому;   
4) розвиток підприємництва формує ланцюги аграрного бізнесу (заготівля сировини, переробка 

сільськогосподарської продукції, надання різних видів послуг тощо), що забезпечує участь 
товаровиробників у прибутках в усіх ланках просування і збуту власної продукції (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Екологічне підприємництво у формуванні конкурентоспроможності сільських територій 

Джерело: власні дослідження 
 
В сучасних умовах будь-який вид підприємницької діяльності повинен прагнути до максимальної 

екологічності, адже зростання масштабів економічної діяльності сьогодні переважно негативно впливає на 
екосистему, що призводить до наростання глобальної екологічної кризи. Становлення екологічного 
підприємництва, на наш погляд, здатне стати одним з основних елементів підтримки країни на шляху до 
сталого економічного розвитку та її екологічної безпеки.  

Висновки. Відтак, здійснення підприємницької діяльності на сільських територіях супроводжується 
загостренням екологічних проблем не лише в Україні, а й у всьому світі. При цьому, підприємництво 
конфігурує надзвичайно потужну ресурсну базу, здатну забезпечити ефективну імплементацію принципів 
сталого розвитку сільських територій, у т. ч. й принципу екологізації усіх процесів господарювання. Йдеться 
про інтелектуальну, інституціональну, інноваційну, фінансову, технологічну та інші складові ресурсного 
забезпечення розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях.  
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В контексті зазначеного стає очевидною орієнтація на підтримку цілісності економіко-соціо-
екологічної системи за рахунок вироблення та впровадження ефективних заходів організації та ведення 
бізнесу без нанесення шкоди для навколишнього середовища. 
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