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Анотація
Досліджено передумови виникнення екологічного  підприємництва.  Визначено основні  переваги  і  недоліки

ведення  екологічного  підприємництва  в  Україні.  Розглянуто  основні  напрямки  розвитку  екологічного
підприємництва в Україна.
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Abstract
There are investigated predictors of environmental entrepreneurship. The basic advantages and disadvantages of

environmental business in Ukraine are identified. The basic directions of environmental entrepreneurship in Ukraine
are considered.
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Вступ 

Починаючи з другої половини ХХ ст., очевидним став тісний взаємозв’язок розвитку економіки зі
змінами у навколишньому середовищі. Глобальні протиріччя між зростаючими потребами населення і
занепадом, деградацією довкілля свідчать про необхідність гармонійного поєднання економічного,
соціального та екологічного компонентів розвитку, зміщення акцентів розвитку світової економіки на
користь екологічної складової, що вимагає істотного корегування діяльності всіх суб’єктів економіки і
політики [1].

Метою роботи є дослідження перспектив розвитку екологічного підприємництва в Україні.

Результати дослідження

Погіршення  стану  навколишнього  природного  середовища,  економічні  втрати  внаслідок
виникнення  природних  надзвичайних  ситуацій  та  катастроф,  низький  рівень  використання
ресурсозберігаючих технологій, низька екологічна культура підприємців зумовили те, що наша країна
в 2010 році за індексом екологічних досягнень займала лише 87 місце серед 163 країн світу. У зв'язку
з цим, важливою складовою подальшого соціально-економічного та екологічного розвитку країни має
стати формування екологічно-збалансованої підприємницької діяльності [2].

Актуальним  проблемам  розвитку  екологічного  підприємництва  останнім  часом  приділяється
чимало уваги вітчизняними та зарубіжними науковцями. Зокрема, дослідженню суті, особливостей,
перспектив  розвитку  «зеленого»  бізнесу  присвячені  праці  Копалової  Г.І.,  Мішеніна  Г.А.,
Новосьолова С.Н.,  розвиток  ринку  екологічних  послуг  досліджує  Мєзєнцева  М.А.,  конкурентні
переваги екологічного підприємництва знайшли своє  відображення в  публікаціях Боровика О.Н.  і
Бець М.Т., значення екобізнесу для інноваційного розвитку регіонів розкрито Портновим А.В.

Бажаною метою кожної країни має стати сталий національний розвиток як гарантія високоякісного
життя нинішнього та майбутніх поколінь. Активне поширення ідеї сталого розвитку в Україні, як і в
інших країнах, почалося після Конференції ООН з навколишнього середовища, яка відбулася в Ріо-де-
Жанейро  в  червні  1992  року.  Під  терміном  «сталий  розвиток»  розуміють  розвиток,  при  якому
досягається баланс між потребами сучасних і майбутніх поколінь за обов’язкових умов існування
безпечного і  здорового довкілля.  Метою сталого розвитку, за визначенням Комісії  ООН зі сталого
розвитку, є задоволення потреб суспільства без загрози здатності майбутніх поколінь задовольняти
свої потреби. Як зазначено в Глобальному договорі ООН, необхідною умовою забезпечення сталого
розвитку  суспільства  та  важливою  обов’язковою  складовою  корпоративної  соціальної
відповідальності  бізнесу є,  крім  економічної  та  соціальної,  екологічна  відповідальність.  У  цьому



важливому документі сформульовано десять універсальних принципів щодо прав людини, трудових
відносин, екологічної відповідальності та протидії корупції. У цілому вони спрямовані на втілення
прогресивних стратегій ведення бізнесу і майже третина з цих принципів стосується формування й
розвитку екологічно-спрямованої діяльності бізнесових структур [2].

Прогрес  економічної науки привів все до більшого врахування екологічної  складової  в системі
чинників,  які  впливають  на  стійкий  розвиток.  З  одного  боку,  більшість  традиційних  природних
ресурсів стали дефіцитними. Зокрема це відноситься не тільки до невідновних ресурсів, але також і
до так званих відновлюваних ресурсів – насамперед ресурсів екосистем. З урахуванням економічної,
соціальної та  екологічної складових концепції  стійкого розвитку повноцінне економічне зростання
без  згубних  змін  у  довкіллі  можливе  лише  за  рахунок  інноваційних  екологічно  спрямованих
технологій [3].

Ліквідація  негативних  наслідків  підприємницької  діяльності  за  допомогою  заборонних  і
обмежувальних заходів  не може істотним чином вплинути на  поліпшення екологічної  ситуації.  В
даний час все більш чітко проявляється екологічна орієнтація розвитку світової економіки. Екологічна
спрямованість  бізнесової  діяльності  є однією з  необхідних  умов  покращення  екологічного стану,
вирішення  проблем  раціонального використання  природних  ресурсів  та  підвищення  добробуту
громадян  в  Україні.  Для  забезпечення  екологічної  спрямованості  інноваційного  розвитку
конкурентоспроможної  економіки  необхідний  достатній  рівень  мотивації  екологізації  інноваційної
діяльності  підприємств  різних  галузей  економіки  і  суспільства  в  цілому. Необхідною умовою  та
важливою  складовою  подальшого  соціально-економічного  та  екологічного  розвитку  суспільства
виступає екологічне підприємництво [1].

Екологічне  підприємництво  –  це  діяльність  суб’єктів  господарювання  з  виробництва  товарів,
виконання  робіт  та  надання  послуг  для  забезпечення  екологічної  безпеки,  раціонального
використання природних ресурсів,  підвищення рівня охорони навколишнього середовища з метою
отримання позитивного екологічного та економічного ефекту. Екологічне підприємництво є чинником
раціонального використання природних ресурсів, покращення якості продукції, зниження та усунення
негативного впливу на стан навколишнього середовища, реалізації принципів сталого розвитку [4].

В світі основними видами екологічного підприємництва є виробництво обладнання для контролю
за  забрудненням  довкілля,  очищення  повітря  і  води,  економії  та  збереження  ресурсів,  збирання,
переробки, утилізації відходів. Зростає попит на органічні продукти харчування, екологічно безпечні
меблі,  побутову  хімію,  будівельні  матеріали,  двигуни  для  автомобілів.  Це  сприяє  розвитку,
розповсюдженню  та  активному  використанню  екологічно  чистих  промислових  і
сільськогосподарських  технологій.  Актуальним  та  прибутковим  видом  бізнесу  є  збирання,
сортування, переробка та утилізація промислових і побутових відходів [1].

Розвиток економіки України спирається на існуючу технологічну базу. Наслідком цього є у 10 разів
більша енергоємність важкої промисловості України порівняно із Західною Європою. За виробничий
цикл, починаючи від видобутку сировини, на одну тонну кінцевої продукції припадає дев'ять тонн
відходів.  Частка матеріаломісткої  збиткової  промисловості  становить в  Україні  60% внутрішнього
валового продукту. Антропогенне та техногенне навантаження на навколишнє природне середовище у
кілька разів перевищує відповідні показники розвинених країн світу та продовжує зростати [3].

Екологічна  складова  розвитку  підприємницької  діяльності передбачає впровадження  сучасних
технологій і методів господарювання, що здатні забезпечити необхідні обсяг і якість продукції при
мінімальній  витраті  матеріальних ресурсів  та  мінімальному впливі  на  довкілля.  Україні  життєво
необхідна  стратегія  більш  чистого  виробництва,  яка  повинна  визначити  шляхи  комплексного
вирішення екологічних та економічних проблем, забезпечити передумови створення дієвої системи
сприяння впровадженню підприємствами стратегії та методів такого виробництва [5].

Ринок екологічно чистих товарів та послуг в Україні існує та бурхливо розвивається, а також має
деякі переваги для ведення бізнесу в Україні, а саме:

- потужний товарний асортимент екологічних товарів та послуг;
-  наявність  невибагливих  споживачів  з  широких  верств  населення  (зацікавленість  екотоварами

виявляють люди віком 50-60 років, що пов'язано з їх підвищеним піклуванням про здоров'я, а також
молодь до 25 років з її прагненням до чогось нового), кількість яких невпинно збільшується;

- можливість зайняття поки що відносно вільної ринкової ніші;
-  наявність  науково-технічної  бази  для  розроблення унікальних  вітчизняних  екотоварів,  що  не

матимуть аналогів на закордонних ринках;



- можливість отримання міжнародної сертифікації і реальність виходу на потужний міжнародний
(транскордонний) ринок екологічних товарів та послуг;

- можливість залучення іноземних партнерів та інвесторів у високодохідні екологічні проекти.
Розвиток  та  впровадження  екологічно  чистого виробництва,  як  напрямку  екологічного

підприємництва,  є запорукою підвищення  конкурентоспроможності  підприємств з  одного боку та
вирішення  екологічних  проблем  –  з  іншого. Даний  вид  є  одним  із  найдохідніших  видів
підприємництва. Окрім того досягається економічний, екологічний та соціальний ефект, підвищується
інвестиційна привабливість підприємства [6].

Проте існує ряд проблем, з якими пов’язане впровадження екологічно чистого виробництва:
1) висока вартість реалізації проектів виробництва екологічно чистої продукції;
2)  відсутність  державних  стандартів  на  екологічно  чисту  продукцію,  використання  в  процесі

виробництва  Технічних  умов  України  (ТУУ),  що  зменшує  ймовірність  притягнення  до
відповідальності за випуск неякісної та шкідливої продукції;

3)  збільшення  змінних  витрат  на  виробництво  екологічно  чистої  продукції,  пов’язаних  із
залученням більш якісної вхідної сировини;

4) зменшення терміну зберігання продукції;
5) більш жорсткі вимоги до транспортування;
6) складності при розміщенні продукції в торгових точках поряд з неорганічною продукцією;
7)  недостатня  підтримка  виробників  сільськогосподарської  продукції  та  відсутність  крупних

компаній-виробників, що ускладнює процес контролю вхідної сировини;
8)  слабка  поінформованість  стосовно  маркування  продукції,  її  складу  та  вмісту  шкідливих

речовин, недосконалість нормативної бази в питаннях маркування продукції, і як наслідок - низький
рівень екологічної свідомості населення [7].

До  видів  екологічного  підприємництва,  крім  виробництва  екологічно  чистої  продукції,  також
відносять ряд екологічних послуг, зокрема, екологічний консалтинг, екологічний аудит, екологічний
інжиніринг та лізинг, екологічне страхування, екологічний маркетинг та екологічна сертифікація.

Основними напрямами, які забезпечать розвиток екологічного підприємництва в Україні, є:
-  організація  спеціалізованих  тоpгових  ярмарків  щодо  демонстрації  екобезпечних  технологій,

екологічно чистої продукції та екологічних послуг;
- сприяння залученню іноземних інвестицій з метою розвитку вітчизняного ринку екологічного

підприємництва;
- формування попиту на екологічно чисту продукцію та екологічні послуги в Україні;
- фінансове забезпечення запровадження екобезпечних інновацій з боку держави [5].
Ефективна інвестиційна та інноваційна політика у природоохоронній галузі стане стимулом для

українського  підприємництва  здійснювати  екологічно  орієнтовані  капіталовкладення  і  може
активізувати  розвиток  екологічного  ринку  товарів  і  послуг.  Необхідним  є  створення  ефективної
системи, заснованої на стратегічно вигідній взаємодії природокористувачів, місцевої влади, населення
і екологоорієнтованого бізнесу.

Висновки

Таким чином,  конкурентоспроможність  товарів  на  світовому ринку визначається  не  в  останню
чергу їх екологічними характеристиками, а також витратами на охорону навколишнього середовища.
Природоохоронні технології в перспективі будуть представляти одну з основних засобів конкурентної
боротьби [1].

Екологічна  орієнтація  українського  бізнесу  повинна  передбачати  активізацію  інвестицій  у
високотехнологічні галузі з метою вирішення природоохоронних завдань. Популяризація та розвиток
екологічного  підприємництва  в  державі  сприятиме  покращенню  екологічного  стану,  вирішенню
проблем раціонального природокористування та підвищення екологічного, матеріального і духовного
добробуту громадян України.
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