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Анотація 
Розглянуто сучасні проблеми розвитку української держави в контексті реалізації екологізації 

сільськогосподарського підприємництва. Згідно з аналізом виявлено основні ідейні підходи до розуміння 

проблемних сторін функціонування екологізації сільськогосподарського підприємництва, визначення 

ключових пріоритетів для зміцнення принципів розвитку ефективної держави в рамках екологізації 

сільськогосподарського підприємництва. 

Ключові слова: сільське господарство, екологізація, підприємництво, функції екологізації, охорона 

навколишнього середовища, екологізація сільського господарства. 

 

Annotation 

The modern problems of development of the Ukrainian state in the context of implementation of 

environmentalization of agricultural entrepreneurship is considered. According to the analysis, the main 
ideological approaches to understanding the problem sides of the functioning of environmentalization of 

agricultural entrepreneurship, identification of key priorities for strengthening the principles of the development 

of an effective state within the framework of environmentalization of agricultural entrepreneurship have been 

identified.. 
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Вступ  

Сільське господарство відіграє важливу роль, як каталізатор розвитку ринкової економіки. В 

подальшій перспективі воно може стати одним з головних джерел експорту. Цьому сприяють і 

великі масштаби сільськогосподарського землекористування і родючі землі. У поєднанні з 

працьовитістю українського народу це виводить Україну на одне з провідних місць за аграрним 

потенціалом, що може істотно збільшити свій експортний потенціал [1].  

Купуючи той чи інший продукт, ми завжди прагнемо бути впевненими, що він екологічно 

чистий, тобто, що в цьому продукті є тільки ті речовини, які притаманні йому від природи, і 

немає таких, які потрапили до нього ззовні, «штучним шляхом». Сільське господарство зараз у 

важкому як в економічному, так і в екологічному стані. Погіршення екологічного стану у 

головній галузі агробізнесу відбувається внаслідок збільшення використання мінеральних 

добрив, отрутохімікатів, порушення основних законів агротехніки. Усе це супроводжується 

руйнуванням ґрунтового покриву та порушенням екологічного стану ґрунту.  

Метою роботи є обгрунтування необхідності екологізації сільскогосподарського 

підприємництва як невідємної складової ефективної економіко-екологогічної політики.   

 

Результати дослідження 

Безконтрольне, ненаукове втручання в екосистему у процесі сільськогосподарських робіт 

призвело до значного зниження відновлюючих функцій біосфери, негативно вплинуло на 

кліматоводорегулюючу роль лісів, водність річок, гідрологію аграрних територій. У підсумку 

все це має негативний вплив на обсяги та ефективність сільськогосподарського виробництва.  

Екологізація сільськогосподарського підприємництва у глобальному розумінні передбачає 

всі види підприємницької діяльності і заходи, спрямовані на зниження та ліквідацію 

негативного антропогенного впливу на довкілля, збереження, покращання та раціональне 

використання природно-ресурсного потенціалу України. До цих заходів відносяться [2]: 



 

 

 виведення з сільськогосподарського обігу радіоактивно та промислово забруднених 

земель;  

 повернення на поля змитого гумусового шару землі;  

 відновлення гумусового шару ґрунтів за рахунок внесення органічних добрив; 

 запровадження екологічно чистих технологій в сільськогосподарське виробництво 

(відмова від використання штучних стимуляторів росту, отрутохімікатів тощо); 

 розробка наскрізних технологічних процесів з використанням решток 
сільськогосподарського виробництва, придатних для промислової переробки з метою 

одержання необхідної продукції; 

 впровадження безстічної системи водокористування суб’єктами підприємницької 

діяльності (агробізнесу) шляхом створення систем оборотного водозабезпечення, що призведе 
до запобігання скидання стічних вод у природні водойми;  

 підвищення родючості ґрунтів за рахунок біоконверсії гумусу, яка пов’язана з 

використанням дощових черв’яків. Встановлено тісну кореляцію між вмістом у землі черв’яків 

та її родючістю. Дощові черв’яки спроможні перетворити у родючі ґрунти навіть сипучі піски. 

Слід зауважити, що якщо органічні добрива стимулюють роботу черв’яків, то пестициди – 
знищують творців родючості;  

 зменшення контурності полів; 

 розширення масштабів використання екологічно чистих органічних, бактеріальних та 

інших добрив;  

 поширення застосування хімічної, лісо-, та фітомеліорації. 

До основних функцій екологізації агробізнесу належать: відтворювальні, просторові, 
соціально-економічні. В основі відтворювальної функції лежить можливість створення 

оптимальних умов для відтворення природно-ресурсного потенціалу з метою ефективного його 

використання майбутніми поколіннями. Просторові функції визначаються створенням науково-
обґрунтованої системи екологічного районування, складанням екологічних схем екологізації, 

з’ясуванням відмінностей у середині еколого-господарчих районів [3].  

Соціально-економічні функції екологізації зумовлюються всеохоплюючим екологічним 

вихованням, формуванням культури виробництва, збереженням ефективного генетичного 
фонду населення та іншими чинниками.  

Погіршення екологічного стану у кожній галузі сільськогосподарського підприємництва 

(агробізнесу) відбувається внаслідок збільшення використання мінеральних добрив, 

отрутохімікатів, порушення технологій вирощування сільськогосподарських культур тощо [4].  

На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського підприємництва важливим є розробка і 

впровадження економічних механізмів відтворення і охорони навколишнього середовища, які 

можна об’єднати в такі групи:  

1. Прямі субсидії для наукових розробок розв’язання екологічних проблем 

сільськогосподарського підприємництва. Особливостями цього напрямку є, по-перше, 

конкурсний характер фінансування пошукових робіт; по-друге, фінансування конкретних 

проектів; по-третє, учасниками конкурсу можуть бути будь-які фізичні чи юридичні особи, 

колективи або організації незалежно від форм їх власності або місця в економічних структурах. 

2. Система економічних пільг за екологічно чисте виробництво й  продукцію (пільговий 

кредит, оподаткування). Цей напрям почав розвиватися з формування ринкового механізму 

економіки. Відповідно з ним повністю звільняється від податку на прибуток, податку на додану 

вартість  та інших видів податків ті підприємства, які реалізують екологічно чисті товари та 

послуги, є пільгові умови кредитування екологічної діяльності.   

3. Переорієнтація структур сільськогосподарського підприємництва у напряму 

оптимального розв’язання екологічних проблем. В останні роки розрив зв’язків між суб’єктами 

сільськогосподарського підприємництва в середині галузі та регіонів призвів до того, що 

розвиток цього напряму екологічної структуризації практично було припинено. Проте виникли 

умови для формування пріоритетних «ніш» екологічно орієнтованого господарювання. Їх 

почали «освоювати» малі підприємства, які займаються переробкою відходів, будівництвом 

очисних споруд, науковим обслуговуванням тощо.  



 

 

4. Утворення системи страхових екологічних фондів для попередження надзвичайних 

екологічних ситуацій і ліквідації можливих наслідків їх. Ця система є особливим видом 

екологічно спрямованої діяльності, становлення якої відбувається одночасно з роботою з 

прогнозування надзвичайних ситуацій, розробкою системи перспективних заходів і науковим 

обґрунтуванням  витрат на попередження названих явищ і ліквідацію можливих наслідків.  

5. Система екологічних штрафів за порушення природоохоронного законодавства. 

Останніми роками процес встановлення штрафних санкцій одержав науково обґрунтовану 

систему методик і нормативів. Раніше розміри збитків, що складали основу штрафів, 

розраховувалися, в основному, спеціальними комісіями, прямим рахунком натуральних витрат. 

Хоч система штрафів діє давно, її стимулюючий вплив на дотримання законів досить слабкий 

тому, що порушник несе відповідальності за останнє порушення, яке було розкрито. За всі інші 

невиявлені викиди, що відбувалися раніше, ніяких санкцій застосовувати не можливо.  

6. Система екологічних податків викликає найбільший інтерес за масштабами використання 

в національній економіці та одержаними результатами. Для підприємства визначаються 

абсолютні максимальні межі викидів і відповідно до цього встановлюються розміри податків. 

Такі механізми домінують у політиці екологізації виробництва у багатьох країнах з ринковою 

економікою. Екологічні податки – це не тільки просте стягнення грошей, але й стимул для 

впровадження у виробництво новітніх екологічно чистих технологій.   

7. Система платежів за використання природних ресурсів. Відповідно до основ земельного 

законодавства й основних положень Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» використання природних ресурсів здійснюється на платній основі шляхом 

встановлення договірних відносин з природокористувачами [5]. Плата за використання 

природних ресурсів є елементом єдиної цінової та податкової політики держави. Аналогів 

подібній системі плати за використання природних ресурсів у більшості країн немає. Виняток 

становлять Норвегія, Франція, Німеччина.   

Висновки 

В основі концептуальних положень платного природокористування лежить різноманітність 

форм власності на природні ресурси.  

В сільськогосподарському підприємництві впровадження економічних механізмів у процес 

екологізації виробництва має спонукати підприємців до запровадження природоохоронних 

технологій у виробничу практику. Важливо визначити, як саме і які інструменти здатні 

спонукати до створення і запровадження новітніх технологій. Це можливо лише тоді, коли 

вдається при тих же видатках домогтись більш значного зменшення викидів.  

Якщо суб’єкти сільськогосподарського підприємництва діють в розріз із податковою 

політикою держави, яка пропонує їм максимальні розміри викидів, то вони мають шукати нові 

засоби, за допомогою яких ці суб’єкти змогли б витримати граничні межі при менших 

витратах.  

Процес екологізації агробізнесу можливий при створенні передумов культури рільництва, 

обмеженні чи повній заміні хімізації, деяких видів меліорації земель; оптимальній концентрації 

тваринницьких комплексів та екологічній бездоганності їх; створенні екологічно ефективної 
нової техніки; підтримання відповідного стану аграрного потенціалу.  
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