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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

 

Актуальність теми. Підприємництво є важливою складовою сільської 

економіки, якій належить виключна роль у забезпеченні розвитку сільських 

територій, поширенні сільськогосподарського та несільськогосподарського 

видів бізнесу, поліпшенні добробуту і якості життя громадян. Ефективність 

підприємницького сектора визначає імперативи національної економіки у 

напрямі функціонування в умовах зони вільної торгівлі з ЄС та інтеграції у 

систему міжнародних відносин. У зв’язку з цим посилюється необхідність 

встановлення жорстких вимог щодо екологічності виробництва, передусім 

сільськогосподарського та його впливу на довкілля. Однак, наразі рівень 

екологічної відповідальності вітчизняного підприємництва, особливо на 

сільських територіях, є відносно низьким. На тлі зазначеного, утримання 

зрівноваженості між зростаючими потребами підприємницьких формувань та 

необхідністю мінімізації впливу наслідків їх діяльності на довкілля, що є 

індикатором екологічно орієнтованого підприємництва, слід вважати одним із 

ключових завдань сучасної моделі сільського зростання.  

Фундаментальні положення теорії підприємництва висвітлено у працях 

таких відомих класиків, як М. Вебер, Р. Кантільон, Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, 

Дж. С. Мілль, Д. Рікардо, Ж. Б. Сей, А. Смітт, Й. Шумпетер. Сучасні тенденції 

розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях знайшли 

відображення у працях Ю. Амосова, О. Бородіної, Н. Валінкевич, 

В. Вітвіцького, Ю. Губені, В. Збарського, В. Зіновчука, Т. Зінчук, М. Ільчука, 

С. Коробки, М. Костриці, В. Липчука, Ю. Лупенка, М. Маліка, О. Матусової, 

І. Прокопи, П. Саблука, В. Ткачука, Т. Усюк, Т. Швець, О. Шпикуляка, 

В. Юрчишина та багатьох інших відомих вітчизняних економістів. Екологічну 

складову розвитку підприємництва глибоко досліджено у працях 

О. Балацького, Р. Безуса, О. Боровик, А. Бохана, О. Васюти, Л. Забуранної, 

Н. Зіновчук, В. Іванюти, А. Качинського, Є. Кукутич, Г. Купалової, 

Г. Мішеніної, В. Навроцького, А. Ращенко, Г. Сиротюк, О. Скидана, 

М. Хвесика, А. Чухно та інших.  

За безумовної значущості і ґрунтовності існуючих напрацювань, 

потребують подальших досліджень окремі аспекти піднятої проблеми. Зокрема, 

необхідною є розробка наукового підходу щодо забезпечення системного 

розвитку екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях. 

Потребують удосконалення методичний підхід до комплексної діагностики 

інвестиційної привабливості суб’єктів екологічно орієнтованого 

підприємництва, а також методичний інструментарій дослідження динаміки і 

прогнозування тенденцій зміни чинників та індикаторів екологічно 

орієнтованого підприємництва. Крім того, існує потреба у систематизації 

критеріїв ідентифікації екологічно орієнтованого типу розвитку 

підприємницьких формувань. Зазначена сукупність недостатньо вивчених 

проблем та нагальність їх вирішення зумовили вибір теми дисертації, її 

структуру та зміст. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота відображає результати наукових досліджень, проведених 

відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського національного 

агроекологічного університету за темами: «Розробити та обґрунтувати 

стратегічні напрями і пріоритети пореформеного розвитку аграрного сектора 

Північно-Західного регіону України» (номер державної реєстрації 

0104U008697) та «Інноваційно-інвестиційні імперативи в сучасному 

агробізнесі» (номер державної реєстрації 0115U006604), у межах яких автором 

удосконалено теоретико-методичні засади і розроблено практичні рекомендації 

щодо забезпечення розвитку екологічно орієнтованого підприємництва на 

сільських територіях в умовах євроінтеграційного курсу України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування та удосконалення теоретико-методичних засад і розробка 

практичних рекомендацій щодо забезпечення розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях. Досягнення зазначеної 

мети зумовило необхідність вирішення таких завдань: 

 поглибити економічний зміст поняття «екологічно орієнтоване 

підприємництво» на сільських територіях; 

 систематизувати критерії ідентифікації екологічно орієнтованого типу 

розвитку підприємницьких формувань; 

 удосконалити методичний підхід до комплексної діагностики 

інвестиційної привабливості суб’єктів екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях; 

 виявити тенденції та передумови розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях;  

 обґрунтувати необхідність екологізації сільськогосподарського 

виробництва як ключового напряму підприємницької діяльності на 

сільських територіях; 

 розширити методичний інструментарій дослідження динаміки і 

прогнозування тенденцій зміни чинників та індикаторів розвитку 

суб’єктів екологічно орієнтованого підприємництва;  

 розробити науковий підхід щодо забезпечення системного розвитку 

екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях; 

 внести науково-прикладні пропозиції щодо імплементації механізмів 

переорієнтації підприємницьких формувань з традиційних засад ведення 

бізнесу на екологічно спрямовані. 

Об’єктом дослідження є процес становлення й розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських  територіях.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 

практичних аспектів науково-організаційного забезпечення розвитку 

екологічно орієнтованого підприємництва на сільських  територіях. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою 

дослідження є системний підхід до вивчення економічних об’єктів, який 

ґрунтується на принципах сталості, цілеспрямованості, взаємозв’язку із 

елементами зовнішнього середовища.  
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У дослідженні використано такі загальнонаукові і спеціальні наукові 

методи: операціоналізації понять – для поглиблення понятійно-категоріального 

апарату досліджуваної проблеми; функціонально-структурного аналізу – для 

виявлення причинно-наслідкових зв’язків між отриманими результатами і 

відповідними факторами; абстрактно-логічний, зокрема прийоми індукції та 

дедукції, аналогії і співставлення – для теоретичного узагальнення наукового 

бачення процесу розвитку екологічно орієнтованого підприємництва; 

монографічний – для дослідження окремих підприємницьких формувань; 

статистико-економічний – для моніторингу та ідентифікації проблем розвитку 

підприємництва на сільських територіях; методи кластерного аналізу (зокрема 

конгломеративний метод і метод k-середніх), дисперсійного аналізу, 

нормування та інтегрального оцінювання (для комплексної діагностики 

інвестиційної привабливості підприємницьких формувань на сільських 

територіях), диференціювання (для вивчення характеру динаміки чинників 

екологічно орієнтованого підприємництва); кореляційного аналізу (для 

ідентифікації факторів впливу на розвиток органічного виробництва та 

визначення доцільності переходу на екологічно безпечну діяльність), 

фрактального та регресійного аналізу, екстраполяції тренду (для 

прогнозування розвитку екологічно орієнтованого підприємництва), 

ранжирування (для упорядкування підприємницьких формувань за рівнем 

інвестиційної привабливості).  

Інформаційну базу дисертаційного дослідження склали Закони України, 

Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, офіційні 

матеріали Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної 

служби статистики України, Державної екологічної інспекції України, 

Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики 

Житомирської обласної державної адміністрації та Головного управління 

статистики у Житомирській області, а також наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених, ресурси мережі Internet, результати власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено 

теоретичне узагальнення та наведено нове вирішення науково-практичного 

завдання щодо забезпечення розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях. До найвагоміших результатів 

дослідження, що розкривають зміст дисертації, характеризують її наукову 

новизну та виносяться на захист, належать такі: 

вперше: 

 розроблено науковий підхід щодо забезпечення системного розвитку 

екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях, який 

ґрунтується на засадах формування механізму, інструменти регулювання 

та імплементація якого забезпечуються через взаємодію економічної, 

організаційної і управлінської складових та на основі методики 

моніторингу й оцінки інвестиційної привабливості підприємницького 

середовища, прогнозного визначення індикаторів економічної доцільності 

екологічно безпечної діяльності; 
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удосконалено: 

 трактування змісту поняття «екологічно орієнтоване підприємництво» на 

сільських територіях як інноваційно спрямованої діяльності суб’єктів 

господарювання різних організаційно-правових форм щодо виробництва 

продукції чи надання послуг у сфері сільської економіки, бізнес-стратегія 

яких спрямована на отримання прибутку з орієнтацією на збереження 

довкілля та забезпечення сталого розвитку;  

 методичний підхід до комплексної діагностики інвестиційної 

привабливості суб’єктів екологічно орієнтованого підприємництва на 

сільських територіях, яким передбачено три етапи впровадження: 

1)  формулювання цілей; 2) інтегральна оцінка показників соціально-

економічної та екологічної ефективності господарської діяльності; 

3) виявлення тенденцій зміни показників у порівнянні із цільовими 

значеннями; 

 методичний інструментарій дослідження динаміки і прогнозування 

тенденцій зміни фінансово-економічних й екологічних чинників та 

індикаторів розвитку господарюючих суб’єктів у напрямі екологічно 

орієнтованого підприємництва, який, на відміну від існуючих, передбачає 

використання не лише традиційних методів регресійного аналізу та 

екстраполяції тренду, але й оцінку динаміки показників та обґрунтування 

методів сценарного прогнозування за допомогою фрактального аналізу; 

 критерії ідентифікації екологічно орієнтованого типу розвитку 

підприємницьких формувань, які ґрунтуються на дотриманні принципів 

соціально відповідального бізнесу, урахуванні зміни вагомості 

екологічних чинників у напрямі збільшення (але не домінування), 

позиціонуванні збереження довкілля як невід’ємного елемента системи 

менеджменту та маркетингу підприємства, досягненні економіко-

екологічного ефекту за рахунок упровадження інноваційних технологій 

використання природно-ресурсного потенціалу;   

дістали подальшого розвитку: 

 обґрунтування необхідності екологізації сільськогосподарського 

виробництва як ключового напряму підприємницької діяльності на 

сільських територіях, з огляду на виявлені тенденції посилення 

екодеструктивного впливу на довкілля, а саме: збільшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря; деградацію ґрунтів; 

зростаючу динаміку використання мінеральних добрив і хімічних засобів 

захисту рослин; зменшення обсягів внесення органічних добрив; 

нарощування обсягів накопичення відходів; 

 передумови становлення і розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях, до яких віднесено: поступове 

підвищення ефективності діяльності фермерських господарств як 

ключових суб’єктів сільського підприємництва та потенційних адептів 

екологічного способу господарювання; зростаючий деструктивний вплив 

сільськогоспо-дарського виробництва на довкілля; підвищення попиту на 

органічну продукцію та збільшення кількості органічно сертифікованих 
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підприємств; недостатню інвестиційну привабливість екологізації 

підприємницької діяльності на сільських територіях та високий рівень 

варіації такої привабливості за регіонами України; 

 науково-прикладні рекомендації щодо імплементації механізмів 

переорієнтації суб’єктів підприємництва з традиційних засад ведення 

бізнесу на екологічно спрямовані (передусім органічного виробництва як 

пріоритету екологічно орієнтованого підприємництва на сільських 

територіях), які передбачають триєдиний підхід, а саме – екологізацію 

виробничого (технологічного) процесу, залучення інноваційних 

технологій ресурсозбереження та удосконалення управлінських важелів 

на загальнодержавному, регіональному та локальному рівнях. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення 

дисертації доведено до рівня науково-методичних розробок та рекомендацій 

щодо забезпечення розвитку екологічно орієнтованого підприємництва на 

сільських територіях.  

Розробки автора відносно розрахунку інтегральних коефіцієнтів 

екологічної ефективності підприємництва на сільських територіях у розрізі 

окремих регіонів використано Державною екологічною інспекцією України 

(довідка № 3/4-10-6912 від 05.10.2018 р.). Напрацювання, що стосуються 

удосконалення методичного підходу до оцінки інвестиційної привабливості 

підприємницьких формувань використано Департаментом агропромислового 

розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації (довідка 

№ 02/3740 від 19.11.2018 р.). Пропозиції щодо перспектив розвитку 

екологічного орієнтованого підприємництва на сільських територіях 

використано Житомирською обласною радою (довідка № Ш-260 від 

05.03.2019 р.).  

Обґрунтування передумов розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях отримали схвальну оцінку 

Ружинською районною державною адміністрацією (довідка № 114-а від 

06.09.2018 р.). Розроблені механізми переорієнтації суб’єктів підприємництва з 

традиційних засад ведення бізнесу на екологічно орієнтовані застосовано на 

базі ПП «Ташір» смт Ружин Ружинського району Житомирської області (акт 

впровадження № 6 від 14.07.2018 р.). Апробацію методики дослідження 

динаміки  та прогнозування чинників та індикаторів розвитку господарюючих 

суб’єктів у напрямі екологічно орієнтованої форми ведення бізнесу здійснено 

на базі ФГ «Кухарук і К» смт Ружин Ружинського району Житомирської 

області (довідка № 18б від 15.05.2018 р.). 

Теоретико-методичні узагальнення та практичні результати щодо 

розвитку екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях 

використовуються у навчальному процесі Житомирського національного 

агроекологічного університету для підготовки фахівців економічних 

спеціальностей при викладанні дисциплін «Основи підприємництва», 

«Підприємництво і бізнес-культура», «Економіка і організація агроформувань», 

«Соціальна відповідальність бізнесу» (довідка № 1614 від 14.11.2018 р.). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій відображено теоретико-методичні і практичні 

узагальнення і пропозиції, отримані автором особисто. Вони полягають в 

розробці наукового підходу щодо забезпечення системного розвитку 

екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях, 

удосконаленні методичного підходу до комплексної діагностики інвестиційної 

привабливості суб’єктів екологічно орієнтованого підприємництва, розширенні 

методичного інструментарію дослідження динаміки і прогнозування тенденцій 

зміни фінансово-економічних й екологічних чинників та індикаторів розвитку 

господарюючих суб’єктів. Ключові положення роботи викладено у наукових 

працях. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано ті 

положення, які належать автору. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати та положення 

дисертаційної роботи апробовано на міжнародних конференціях: 

«Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи» 

(Житомир, 26 трав. 2016 р.); «Менеджмент в аграрному секторі економіки: 

теорія та практика ефективного розвитку» (Житомир, 5 груд. 2018 р.); 

«Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних 

умовах» (Полтава, 2 квіт. 2018 р.); «Органічне виробництво і продовольча 

безпека» (Житомир, 24–25 трав. 2018 р.); «Eastern European Studies: Economics, 

Education and Law» (Бургас, Болгарія, 7–8 чер. 2018 р.); «Мале та середнє 

підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні» (Київ, 15–

16 лист. 2018 р.); «Економіка та суспільство: сучасні вектори розвитку» (Одеса, 

27 квіт. 2018 р.); «Становлення механізму публічного управління розвитком 

сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації» 

(Житомир, 4 груд. 2018 р.).  
Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць 

загальним обсягом 4,92 друк. арк. (4,57 друк. арк. належить автору),  у т. ч. 
7 наукових праць, в яких опубліковані основні результати дисертації, у т. ч. 
1 стаття у іноземному науковому періодичному виданні, 6 – у наукових 
фахових виданнях України, 5 з яких включено до міжнародних наукометричних 
баз, 8 тез доповідей на міжнародних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із анотації, вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (206 найменувань), 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 219 сторінок, з яких основного 
тексту – 179 сторінок. Робота містить 43 таблиці та 25 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У першому розділі «Теоретико-методичні засади розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях» – удосконалено 
економічний зміст поняття «екологічно орієнтоване підприємництво» на 
сільських територіях; систематизовано критерії ідентифікації екологічно 
орієнтованого типу розвитку підприємницьких формувань; розроблено 
методичний підхід до комплексної діагностики інвестиційної привабливості 
суб’єктів екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях. 
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Сучасна парадигма підприємництва формується таким чином, що 

соціальна відповідальність ведення бізнесу та екологічно орієнтована стратегія 

розвитку стають не лише показником іміджу і престижу, а й основним 

джерелом прибутку та індикатором конкурентного статусу суб’єкта 

підприємництва. Дуальність економічного змісту підприємництва пояснюється 

тим, що, з одного боку, це – детермінанта та, водночас, вагома складова 

сучасної бізнес-моделі конкурентоспроможної економіки, з іншого – 

активізація підприємництва, без урахування екологічних чинників, за 

обмеженості ресурсів призведе до збільшення екологічного навантаження на 

довкілля. На основі дослідження особливостей та детермінант розвитку 

екологічно орієнтованої підприємницької діяльності на сільських територіях 

теоретично доведено, що переорієнтація з традиційних засад ведення бізнесу на 

екологічні сприятиме повноцінній реалізації концепції інклюзивного зростання 

сільських територій.  

Обґрунтовано, що екологічно орієнтованим підприємництвом на 

сільських територіях є інноваційно спрямована діяльність суб’єктів 

господарювання різних організаційно-правових форм щодо виробництва 

продукції (надання послуг) у сфері сільської економіки, бізнес-стратегія яких 

спрямована на отримання прибутку з орієнтацією на збереження довкілля та 

забезпечення сталого розвитку. Екологічні чинники, при цьому, мають суттєве, 

проте не визначальне значення у формуванні стратегії розвитку.  

Ключовими характеристиками екологічно орієнтованого підприємництва 

на сільських територіях визначено такі положення: цільовим індикатором є 

формування іміджу та забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта 

підприємництва за рахунок екологізації виробничого (технологічного) 

процесів; позиціонування соціальної відповідальності як сучасного феномену 

розвитку бізнесу; збереження довкілля розглядається невід’ємним елементом 

системи екологічного менеджменту та маркетингу з урахуванням специфіки та 

потреб сільськогосподарського виробництва; впровадження сучасних 

інноваційних технологій, з метою ефективнішого використання природно-

ресурсного потенціалу, а також зменшення обсягів відходів виробництва і 

споживання, що є джерелами забруднення довкілля. 

Для прийняття рішення щодо вибору стратегічного вектора розвитку 

підприємництва на сільських територіях у напрямі поступового переходу на 

екологічно орієнтований спосіб господарювання, слід враховувати результати 

діагностики інвестиційної привабливості суб’єктів бізнесу. Враховуючи 

зазначене, розроблено методичний підхід до комплексної діагностики 

інвестиційної привабливості суб’єктів екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях, що включає елементи структурного 

аналізу, кількісного оцінювання та порівняльного аналізу (рис. 1). 

Методологічною основою розробленого підходу визначено методи 

кореляційного, регресійного та кластерного аналізу, нормування, 

ранжирування, інтегрального оцінювання і математико-статистичний та 

коефіцієнтний методи.  
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Рис. 1. Методичний підхід до комплексної діагностики інвестиційної 
привабливості суб’єктів екологічно орієнтованого  

підприємництва на сільських територіях 
 

Отримані, за таким підходом, результати є базою для прийняття 

управлінських рішень щодо наступного: доцільності інвестування у 

підприємницьку діяльність; вибору найперспективніших напрямів екологічно 

орієнтованого підприємництва у межах конкретної сільської території; 

виділення факторів, які впливають на інвестиційну привабливість екологічно 

орієнтованого підприємництва; розробки регіональних та місцевих програм та 

стратегій розвитку сільських територій; оперативного менеджменту та 

маркетингу на основі моніторингу економічної ефективності екологічно 

орієнтованого підприємництва. 

У другому розділі «Сучасні тренди екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях» – встановлено тенденції, виявлено 

проблеми і передумови розвитку екологічно орієнтованого підприємництва; 

поглиблено науково-практичні засади щодо позиціонування сільськогоспо-

дарського виробництва як напряму підприємницької діяльності на сільських 

територіях, що першочергового потребує екологізації; проведено оцінку 

Обґрунтування цілей  

Визначення показників, 

які є кількісним виразом 

пріоритетних цілей  

Ранжирування цілей  

за вагомістю 

Оцінка фактичних рівнів 

показників підприємства 

Визначення тенденцій зміни 

показників 

Оцінка перспективних 
значень показників на тлі 

виявлених тенденцій 

Порівняння 

фактичних, 

прогнозних зна-

чень показників та 

тенденцій їх зміни 

з іншими об’єктами 

діагностування  

та еталоном 

Структурний аналіз Кількісне оцінювання Порівняльний аналіз 

Цілі діагностування перспективності здійснення екологічно орієнтованого  

підприємництва на сільських територіях 

Обґрунтування перспективних напрямів екологічно орієнтованого підприємництва  

у межах даної сільської території  

Оцінка перспективності інвестування в розвиток екологічно орієнтованого 

підприємництва на даній сільській території  

Ідентифікація проблем, які перешкоджають бажаному розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва 

Визначення територій, максимально адаптованих для розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва 

Соціально-економічний та екологічний рівні розвитку сільської території 

Виділення перспективних напрямів екологічно орієнтованого підприємництва  

у межах однієї сільської території 
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інвестиційної привабливості суб’єктів екологічно орієнтованого підприємництва 

на сільських територіях за розробленою методикою. 

Ключовими напрямами підприємництва на сільських територіях є 

агропромислове виробництво (передусім, сільське господарство), лісове 

господарство та мисливство. Саме їх екологізацію слід вважати першочерговою 

у напрямі становлення та розвитку екологічно орієнтованого підприємництва. 

Встановлено, господарська діяльність сільськогосподарських товаровиробників 

на сільських територіях супроводжується зростанням деструктивного впливу на 

довкілля. Зокрема, виявлено стійку тенденцію до збільшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у рослинництві у 2,3 раза 

протягом останніх 5 років), процеси деградації ґрунтів, зростаючу динаміку 

використання мінеральних добрив (обсяг внесення добрив у розрахунку на 1 га 

збільшився на 33 %, зокрема азотних – на 55 %) і хімічних засобів захисту 

рослин (обсяг застосовуваних пестицидів на 1 га зріс на 11 %) за спадаючої 

тенденції зміни обсягів внесення органічних (скорочення у 2,6 раза, порівняно з 

2000 р.). Це призводить до забруднення земельних і водних ресурсів, 

атмосферного повітря та погіршення показників безпеки продуктів харчування. 

Незначне зменшення обсягів питомої ваги утилізованих відходів (на 3 %) разом 

із суттєвим підвищенням утворених у сільському господарстві відходів (на 

21 %), свідчить про поступове освоєння підприємницькими формуваннями 

сучасних технологій з утилізації відходів. Позитивними є поступове 

нарощування обсягів переробки відходів для отримання енергії (у 6,2 раза 

протягом досліджуваного періоду). 

Сучасний стан розвитку підприємницьких формувань, що функціонують 

на сільських територіях, свідчить про існування об’єктивних передумов їх 

поступового переходу на екологічно орієнтований спосіб ведення бізнесу. Це 

підтверджується такими фактами: 1) понад 50 % вітчизняних сільгоспугідь 

перебуває у розпорядженні фермерських господарств і господарств населення, 

для яких перехід на екологобезпечене виробництво є цілком виправданим; 

2) динаміка урожайності сільськогосподарських культур та продуктивності 

тварин характеризується поступовим зростанням, що сприятиме уникненню 

критичного для товаровиробників зниження грошових надходжень через втрати 

урожаю та приросту маси сільськогосподарських тварин, які можуть виникнути 

та початкових етапах екологізації; 3) існування позитивної тенденції до 

зростання рівня рентабельності всієї діяльності сільськогосподарських 

підприємств протягом 2012–2016 рр. на 9,3 в.п. Водночас, недостатні рівні 

урожайності сільськогосподарських культур у господарствах населення є 

свідченням їх недостатньої готовності до відмови від традиційних технологій 

ведення сільського господарства.  

Для оцінки сучасного стану розвитку підприємництва на сільських 

територіях використано метод багатофакторного групування (кластерного 

аналізу), в основу якого покладено шестиетапне групування суб’єктів 

підприємництва у розрізі адміністративних областей України за показниками, 

що відображають їх економічний, соціальний та екологічний стан. Сукупність 

об’єктів кластеризації сформовано згідно із принципом відповідності структури 
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вибіркової сукупності за організаційно-правовими формами підприємництва 

структурі генеральної сукупності (підприємства, що звітуються за формою 

державного статистичного спостереження № 50-сг). До першого кластера 

увійшли 29 % вибіркової сукупності, до другого – 33 %, до третього та 

четвертого – по 17 %, до п’ятого – 4 % досліджуваної сукупності. Найбільш 

сприятливими умовами для розвитку екологічно орієнтованого 

сільськогосподарського виробництва характеризуються підприємства 

найчисельніших кластерів (табл. 1).  

Таблиця 1 

Середні значення групувальних ознак кластеризації  

підприємницьких формувань на сільських територіях* 

Показник 
Кластер (група)

* 

1 2 3 4 5 

Продукція сільського господарства  

у розрахунку на 1 особу, грн 
959,4 711,0 621,7 621,6 925,1 

Продуктивність праці  

в с.-г. підприємствах, тис. грн 
292,5 230,0 197,2 161,5 75,1 

Середня потужність двигуна трактора  

у с.-г. підприємствах, кВт 
99,0 97,2 94,3 87,8 75,0 

Питома вага площі у господарствах 

населення, % 
31,8 33,9 30,5 39,2 84,0 

Рівень урожайності зернових, ц/га 56,2 47,3 40,4 35,1 44,8 

Заробітна плата у сільському 

господарстві, грн 
4181,3 3747,1 3941,0 3128,8 4940,0 

Частка фермерських господарств  

у загальній кількості с.-г. підприємств, % 
64,6 62,4 76,1 76,5 86,6 

* 
Примітка: враховано 70 % генеральної сукупності.   

 

Згідно із результатами апробації розробленого методичного підходу до 

комплексної діагностики інвестиційної привабливості суб’єктів екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях, встановлено, що 

значення коефіцієнтів, які характеризують економічну, соціальну та екологічну 

компоненти, характеризуються високим рівнем варіації у розрізі регіонів. 

Передусім, це стосується економічних (приріст рівня рентабельності діяльності 

сільськогосподарських підприємств) та екологічних (показники ефективності 

витрат на охорону атмосферного повітря та поводження з відходами) 

складових. Водночас, інтегральний коефіцієнт економічної привабливості 

підприємницьких формувань є найбільшим, порівняно із соціальною  та 

екологічною ефективністю. Коефіцієнт варіації економічної  складової 

становить 28,89 %, соціальної – 24,96 %, екологічної – 25,94 % (табл. 2).  

Максимально адаптованими для докорінних змін у напрямі екологізації 

сільського бізнесу є підприємства Вінницької, Запорізької, Кіровоградської, 

Одеської, Полтавської, Сумської, Херсонської, Хмельницької та Черкаської 

областей. Для суб’єктів підприємництва на сільських територіях Волинської, 

Івано-Франківської, Київської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької 
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областей пріоритетною визначено розробку стратегії підвищення економічної 

ефективності підприємницької діяльності. 

Таблиця 2 
Усереднені значення та характеристика інтегрального коефіцієнта  

економічних умов розвитку екологічно орієнтованого  
підприємництва на сільських територіях 

Номер 
кластера

* 

Усереднене значення інтегрального коефіцієнта ефективності Інтегральний 
коефіцієнт 

економічних умов 
економічна складова 

соціальна  
складова 

екологічна 
складова 

1 0,64 0,56 0,35 0,51 

2 0,47 0,78 0,23 0,46 
3 0,68 0,60 0,42 0,35 

4 0,35 0,59 0,45 0,38 
5 0,57 0,18 0,49 0,41 

*
Примітка: Характеристика кластерів: 1 кластер – висока економічна ефективність разом із 

середніми рівнями інших інтегральних коефіцієнтів; 2 кластер – поєднання високого рівня соціальної 
ефективності з низькою екологічною ефективністю та середнім рівнем економічної ефективності і 
середніми економічними умовами функціонування сільського підприємництва; 3 кластер – висока 
економічна, соціальна та екологічна ефективність разом із поганими економічними умовами розвитку 
сільського підприємництва; 4 кластер – висока соціальна і екологічна ефективність, низька економічна 
ефективність, середні економічні умови функціонування сільського підприємництва; 5 кластер – висока 
економічна та екологічна ефективність, низька соціальна ефективність, середні економічні умови 
функціонування сільського підприємництва. 

 

Об’єкти групування, які увійшли до інших кластерів, потребують дій, 

спрямованих на корегування існуючих інтегральних коефіцієнтів. Зокрема на 

сільських територіях Волинської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, 

Тернопільської, Чернівецької областей (кластер 4), насамперед, необхідно 

підвищити економічну ефективність (ефективність сільськогосподарської 

діяльності та характер її динаміки). В Донецькій та Луганській областях увагу 

слід зосередити на підвищенні соціальної ефективності, в основі якої –

забезпечення належного рівня доходів та витрат домогосподарств, що 

сприятиме підвищенню якості життя сільського населення.  

У третьому розділі – «Стратегічні можливості розвитку екологічного 

підприємництва на сільських територіях» – удосконалено методичний 

інструментарій дослідження динаміки і прогнозування тенденцій зміни 

чинників та індикаторів розвитку суб’єктів екологічно орієнтованого 

підприємництва; здійснено прогноз розвитку екологічно орієнтованого 

сільськогосподарського підприємництва; обґрунтовано науковий підхід щодо 

системного забезпечення розвитку екологічно орієнтованого підприємництва 

на сільських територіях; розроблено рекомендації щодо імплементації 

механізмів переорієнтації суб’єктів підприємництва з традиційних засад 

ведення бізнесу на екологічно спрямовані. 

Обґрунтовано, що дослідження динаміки та прогнозування фінансово-

економічних й екологічних чинників та індикаторів розвитку господарюючих 

суб’єктів у напрямі екологічно орієнтованого підприємництва слід здійснювати 

із використанням розробленого методичного підходу, який передбачає 

використання не лише традиційних методів регресійного аналізу та 
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екстраполяції тренду, але й попередню оцінку характеру динаміки 

досліджуваних показників й обґрунтування методів сценарного прогнозування 

за допомогою фрактального аналізу. З метою апробації запропонованого 

методичного підходу, здійснено прогнозування усереднених рівнів показників-

факторів розвитку екологічно орієнтованих суб’єктів підприємництва, а саме –

рівня розораності; обсягів внесення мінеральних добрив та частки удобрених 

ними площ. Також враховано, що перехід на екологічно орієнтоване сільське 

господарство вимагає наявності достатньої ресурсної бази, зокрема трудових 

ресурсів та основних засобів виробництва.  

Згідно зі сценарним прогнозом, особливу вагу слід зосередити на 

вирішенні проблем зростаючого рівня розораності та зумовленої цим деградації 

сільськогосподарських угідь. Відмічено чітку тенденцію до збільшення обсягів 

внесення мінеральних добрив. Вирішення потребує питання спадаючої 

динаміки технічної забезпеченості сільськогосподарських підприємств, що 

спричиняє зниження ефективності залежного від природно-кліматичних умов 

екологічного землеробства (табл. 3).  

Таблиця 3 

Прогнозування тенденцій зміни чинників розвитку екологічно 

орієнтованого сільськогосподарського підприємництва 

Рік  

Прогнозне значення  Відхилення 
оптимістичного від 
песимістичного, % 

песиміс-
тичний 

найбільш 
ймовірний 

оптиміс-
тичний 

Рівень розораності, % 

2019 86,85 86,04 85,23 -1,86 

2020 87,07 86,22 85,38 -1,95 

2021 87,30 86,40 85,52 -2,03 

Відхилення 2021 р. від 2019 р. 0,34 0,43 0,52 – 

Внесення мінеральних добрив на 1 га, кг д. р.
 

2019 146,58 95,34 62,01 -57,70 

2020 160,44 102,27 65,19 -59,37 

2021 175,61 109,71 68,54 -60,97 

Відхилення 2021 р. від 2019 р. 10,53 15,08 19,81 – 

Частка площ, оброблених мінеральними добривами, %
 

2019 89,98 76,48 62,99 -30,00 

2020 90,95 77,25 63,54 -30,13 

2021 91,86 77,96 64,06 -30,26 

Відхилення 2021 р. від 2019 р. 1,71 1,94 2,09 – 
 Чисельність найманих працівників у розрахунку на 10 тис. га с.-г. угідь, чол.

 
2019 83 133 183 120,13 
2020 79 129 180 129,12 
2021 74 126 177 138,55 
Відхилення 2021 р. від 2019 р. -10,70 -5,56 -3,22 – 

Кількість тракторів на 10 тис. га ріллі, шт
 

2019 58 70 81 38,04 
2020 58 69 80 39,07 
2021 57 69 80 40,04 
Відхилення 2021 р. від 2019 р. -2,15 -1,33 -0,73 – 

Рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва, %
 

2019 20,35 33,88 47,42 132,96 
2020 21,97 36,13 50,30 128,96 
2021 23,58 38,38 53,18 125,51 
Відхилення 2021 р. від 2019 р. 15,85 13,26 12,15 – 



 13 

Доведено, що сталий розвиток сільських територій забезпечується 
формуванням системи мотивації  до екологічно орієнтованого підприємництва, 
впровадження якої можливо за умови ефективного функціонування  
відповідного організаційно-економічного механізму. Такий механізм 
ґрунтується на поєднанні примусово-обмежувальних та стимулюючо-
компенсаційних заходів, спрямованих на формування економіко-екологічного 
ефекту ведення бізнесу. 

Активізація традиційних (сільське та лісове господарство, мисливство, 
рибництво) та альтернативних (органічне виробництво, сільський (зокрема 
«зелений») туризм, альтернативна енергетика, діяльність з утилізації відходів, 
розширене використання вторинних ресурсів тощо) видів підприємницької 
діяльності на сільських територіях можлива за умови поступового переходу на  
екологічно орієнтовану модель її розвитку, яка передбачає триєдиний підхід, а 
саме – екологізацію виробничого процесу, впровадження інноваційних методів і 
технологій ресурсозбереження та удосконалення управлінських важелів на 
загальнодержавному, регіональному та локальному рівнях. Залучення 
відповідних механізмів та важелів слід здійснювати на засадах системності з 
урахуванням просторової приналежності бізнесу або розміщення виробничих 
потужностей. Методологічним підґрунтям системного підходу є такі дії: 
моніторинг підприємницьких формувань; діагностика привабливості екологічно 
орієнтованого підприємництва на сільських територіях; прогнозування 
індикаторів його розвитку; оцінка економічної доцільності та екологічності 
підприємництва. Такий підхід супроводжується розробкою організаційної, 
економічної та управлінської складових, що є елементами формування 
локальних ініціатив екологізації підприємництва (рис. 2).  

Обґрунтовано, що пріоритетами екологічно орієнтованого підприємництва 
на сільських територіях є розвиток екологічної сертифікації та активізація 
органічного виробництва. Середньорічний темп збільшення площ органічних 
земель в Україні у 2002–2016 рр. склав 6,7 %, кількість виробників органічної 
продукції зростає із середньорічними темпами 19,1 %, а обсяги споживання 
органічної продукції – на 48,7 % За результатами кореляційного аналізу 
виявлено, що на кількість органічно сертифікованих підприємств 
(передбачається їх збільшення у 2021 р. на 27,5 %) найсуттєвіше впливають 
середньогалузева ефективність бізнесу і доходи населення. 

Економічну оцінку доцільності переходу на екологічно орієнтоване 
землеробство проведено на прикладі ПП «Ташір» Ружинського району 
Житомирської області. Результати прогнозування свідчать, що, за умови 
переходу на органічне землеробство, незважаючи на нижчий рівень 
урожайності, очікується підвищення ефективності виробництва, а саме: 
збільшення рівня рентабельності сої на 33 %, насіння соняшника – на 29 %, 
пшениці – на 102 %, кукурудзи на зерно – 140 %.  Наголошено, що активізація 
органічного виробництва можлива, насамперед, за рахунок розширення площ 
сільгоспугідь, придатних для ведення органічного землеробства; стимулювання 
підприємств щодо переорієнтації на екологічні засади господарювання, 
зниження ризиків такої діяльності; удосконалення системи сертифікації 
органічної продукції. 
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Рис. 2. Системний підхід щодо забезпечення розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських  територіях 
*
Примітка: рівні: І – загальнодержавний; ІІ – регіональний; ІІІ – локальний. 
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Отже, становлення та розвиток екологічно орієнтованого підприємництва 
на сільських територіях потребує якісно нового підходу щодо наступного: 
по-перше, розуміння та використання підприємницькими формуваннями 
принципів соціально відповідального ведення бізнесу; по-друге, організації 
взаємовигідних зв’язків підприємців з іншими інституціями, у т. ч. 
державними, у площині належного нормативно-правового забезпечення і 
регулювання; по-третє, удосконалення механізмів узгодження еколого-
економічних суспільних і приватних інтересів із використанням світового 
досвіду залучення інструментарію екологічного менеджменту і маркетингу. 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 
вирішення науково-прикладного завдання щодо забезпечення розвитку 
екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях. За 
результатами проведеного дослідження сформовано такі висновки: 

1. Під екологічно орієнтованим підприємництвом на сільських територіях 
слід розуміти інноваційно спрямовану діяльність суб’єктів господарювання 
різних організаційно-правових форм щодо виробництва продукції чи надання 
послуг у сфері сільської економіки, бізнес-стратегія яких спрямована на 
отримання прибутку з орієнтацією на збереження довкілля та забезпечення 
сталого розвитку. Переорієнтацію з традиційних засад ведення бізнесу на 
екологічно спрямовані слід розглядати лейтмотивом формування повноцінної 
платформи для інклюзивного зростання сільських територій. 

2. Критеріями ідентифікації екологічно орієнтованого типу розвитку 
підприємницьких формувань є дотримання принципів соціально 
відповідального бізнесу, урахування зміни вагомості екологічних чинників у 
бік збільшення (але не домінування), позиціонування збереження довкілля як 
невід’ємного елемента системи менеджменту та маркетингу, досягнення 
економіко-екологічного ефекту за рахунок упровадження інноваційних 
технологій формування та використання природно-ресурсного потенціалу. 
Вироблення та впровадження ефективних заходів ведення бізнесу без 
нанесення шкоди довкіллю, за умови забезпечення економічних інтересів, є 
імперативом функціонування підприємницьких формувань. 

3.  Комплексну діагностику інвестиційної привабливості суб’єктів 
екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях слід 
здійснювати за допомогою розробленого методичного підходу, що включає такі 
етапи: 1) формулювання цілей; 2) інтегральна оцінка показників соціально-
економічної та екологічної ефективності господарської діяльності; 3) виявлення 
тенденцій зміни показників у порівнянні із цільовими значеннями. Рівень 
інвестиційної привабливості є критерієм, за яким слід здійснювати 
ідентифікацію суб’єктів бізнесу, переорієнтація діяльності яких у напрямі 
екологічно орієнтованого господарювання є економічно та соціально 
доцільною. Отримані результати дозволять оцінити можливості залучення 
інвестицій та визначити найперспективніші напрями підприємництва на 
конкретній сільській території з урахуванням її особливостей. 
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4. Визначальними передумовами становлення і розвитку екологічно 
орієнтованого підприємництва на сільських територіях слід вважати: 
1) поступове підвищення ефективності діяльності фермерських господарств як 
ключових суб’єктів сільського підприємництва та потенційних адептів 
екологічного способу господарювання; 2) зростаючий деструктивний вплив 
сільськогосподарського виробництва на довкілля; 3) підвищення попиту на 
органічну продукцію та збільшення кількості органічно сертифікованих 
підприємств; 4) недостатню інвестиційну привабливість екологізації 
підприємництва на сільських територіях, встановлену за інтегральною оцінкою, 
та високий рівень варіації фінансово-економічних, соціальних та екологічних 
показників за регіонами України. Інтегральний коефіцієнт економічної 
привабливості підприємницьких формувань є вищим (коефіцієнт варіації 
28,89 %), порівняно із соціальним (24,96 %) та екологічним (25,94 %).  

5. Обґрунтовано, що сільськогосподарське виробництво є ключовим 
напрямом підприємницької діяльності на сільських територіях, що 
першочергово потребує  екологізації. Це зумовлено виявленими тенденціями 
посилення екодеструктивного впливу такої діяльності на довкілля, а саме: 
збільшенням викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 
деградацією ґрунтів; зростаючою динамікою використання мінеральних добрив 
і хімічних засобів захисту рослин; суттєвим зменшенням обсягів внесення 
органічних добрив; нарощуванням обсягів накопичення відходів.  

6. Дослідження динаміки і прогнозування тенденцій зміни чинників та 
індикаторів розвитку підприємницьких формувань у напрямі екологізації слід 
здійснювати із використанням розробленого методичного інструментарію, що 
передбачає застосування не лише традиційних методів регресійного аналізу та 
екстраполяції тренду, але й оцінку характеру динаміки показників та 
обґрунтування методів сценарного прогнозування за допомогою фрактального 
аналізу. Згідно з результатами прогнозування очікується, що, з одного боку, 
протягом 2019–2021 рр. матимуть місце відносно несуттєві зміни чинників, 
однак, з іншого – відхилення у їх значеннях за оптимістичним і песимістичним 
сценаріями будуть вагомими. Зокрема, потенційна розбіжність між 
песимістичним та оптимістичним прогнозами щодо рівня розораності – 2,03 %; 
внесення мінеральних добрив складає 61 %; удобрених площ – 30,26 %; 
забезпеченості трудовими ресурсами – 2,4 раза; технічної забезпеченості 
підприємств – 40,04 %; рівня рентабельності – 2,3 раза. 

7. Забезпечення системності розвитку екологічно орієнтованого 
підприємництва на сільських територіях уможливлюється за умови 
використання положень розробленого наукового підходу, що ґрунтується на 
засадах формування механізму, інструменти регулювання та імплементація 
якого забезпечуються через взаємодію економічної, організаційної і 
управлінської складових, а також на основі методики моніторингу й оцінки 
інвестиційної привабливості підприємницького середовища, прогнозного 
визначення індикаторів економічної доцільності екологічно безпечної діяльності. 

8. Переорієнтація суб’єктів підприємництва з традиційних засад ведення 
бізнесу на екологічно спрямовані супроводжується розробкою та 
імплементацією механізмів екологізації за триєдиним підходом, а саме – 
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екологізацією виробничого процесу, залученням інноваційних технологій 
ресурсозбереження та удосконаленням управлінських важелів на 
загальнодержавному, регіональному та локальному рівнях. Пріоритетами 
екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях слід вважати 
розвиток екологічної сертифікації та активізацію органічного виробництва.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Шуляк Б. В. Розвиток екологічно орієнтованого підприємництва на 

сільських територіях. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). – Житомирський 

національний агроекологічний університет МОН України, Житомир, 2019. 

Удосконалено трактування змісту поняття «екологічно орієнтоване 

підприємництво» на сільських територіях, визначено критерії його ідентифікації. 

Розроблено методичний підхід до комплексної діагностики інвестиційної 

привабливості суб’єктів екологічно орієнтованого підприємництва. Встановлено 

тенденції та передумови розвитку екологічно орієнтованого підприємництва на 

сільських територіях, удосконалено методичний інструментарій дослідження 

його динаміки та прогнозування тенденцій зміни чинників й індикаторів 

розвитку. Запропоновано науковий підхід щодо системного забезпечення 

розвитку екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях, 

обґрунтовано рекомендації щодо імплементації механізмів переорієнтації 

підприємців з традиційних засад ведення бізнесу на екологічно спрямовані. 

Ключові слова: екологічно орієнтоване підприємництво, сільські 

території, підприємницьке формування, екологізація, інвестиційна 

привабливість, сталий розвиток. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Шуляк Б. В. Развитие экологически ориентированного 

предпринимательства на сельских территориях. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Житомирский национальный 

агроэкологический университет МОН Украины, Житомир, 2019. 

Усовершенствована трактовка понятия «экологически ориентированное 

предпринимательство» на сельских территориях, определены критерии его 

идентификации. Разработан методический подход к диагностированию 

инвестиционной привлекательности субъектов экологически ориентированного 

предпринимательства. Установлены тенденции и предпосылки развития 

экологически ориентированного предпринимательства на сельских территориях, 

усовершенствован методический инструментарий исследования его динамики и 

прогнозирования факторов и индикаторов развития. Предложен научный подход 

к системному обеспечению развития экологически ориентированного 

предпринимательства на сельских территориях, обоснованы рекомендации по 

имплементации механизмов переориентации предпринимателей с традиционных 

принципов ведения бизнеса на экологически направлены.  

Ключевые слова: экологически ориентированное предпринимательство, 

сельские территории, предпринимательское формирование, экологизация, 

инвестиционная привлекательность, устойчивое развитие. 
 

SUMMARY 
 

Shuliak B. V. Development of environmentally oriented entrepreneurship 
in rural areas. – Manuscript. 

Thesis for a PhD Degree in Economics, speciality 08.00.04 – Economics and 
Business Management (according to line of business). – Zhytomyr National 
Agroecological University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 
Zhytomyr, 2019. 

The thesis is devoted to the substantiation and improvement of theoretical and 
methodological principles and to the development of practical recommendations for 
ensuring the development of environmentally oriented entrepreneurship in rural areas. 

The content of “environmentally oriented entrepreneurship” in rural areas is 
specified; it is considered as innovative directed activity of economic entities of all 
organizational and legal forms regarding the manufacture of products or providing 
services in the industries of rural economy. Business strategy of these entities is 
aimed at making profit and at the same time at preserving the environment and 
ensuring sustainable development. The criteria for identifying the environmentally 
oriented type of development of business entities are determined. They are based on 
adherence to the principles of socially responsible business, changing the increasing 
importance of taking into account environmental factors (but not dominance), 
positioning of the environment preservation as an integral element of the 
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management and marketing system of an enterprise, achievement of the economic 
and environmental effect. The methodological approach to complex diagnostics of 
investment attractiveness of environmentally oriented entrepreneurship in rural areas 
is developed. It includes such stages as formulations of diagnostic purposes, 
integrated assessment of actual levels of socioeconomic and environmental indicators 
of the efficiency of economic activity, determination of trends in their changes and 
comparative analysis of target values and levels of other diagnostic objects. 

The necessity to position agricultural production as a direction of 
entrepreneurial activity in rural areas is substantiated. First and utmost, it needs 
ecologisation, taking into account the revealed tendencies of strengthening of 
ecological destructive influence on the environment, namely: increase of emissions of 
pollutants into atmospheric air; degradation of soils; the increasing dynamics of using 
mineral and chemical plant protection products; reduction in the amount of organic 
fertilizers; increasing the amount of waste accumulation. The prerequisites for the 
development of environmentally oriented entrepreneurship in rural areas are 
identified; they include gradual increase in the efficiency of the activity of farm 
households as the main business entities in rural areas and potential adherents of the 
environmental way of managing them; growing destructive impact of agricultural 
production on the environment; increasing demand for organic products; insufficient 
investment attractiveness of ecologisation of entrepreneurial activity in rural areas 
and a high level of variation of such attractiveness by regions of Ukraine. 

The methodological tools for studying the dynamics and forecasting the trends 
in the change of financial, economic and environmental factors and indicators of the 
development of business entities in the field of environmentally oriented business are 
further developed. It involves the use of not only traditional methods of regression 
analysis and extrapolation of the trend, but also a preliminary assessment of the 
nature of the dynamics of the studied indicators and substantiation of scenario 
forecasting methods using fractal analysis. The scientific approach to systematic 
support of the development of environmentally oriented entrepreneurship in rural 
areas is substantiated. Such an approach is based on the formation and 
implementation of mechanisms of interaction between economic, organizational and 
managerial components, the regulation and activation tools of which are determined 
on the basis of the developed methodological approach. This approach involves 
monitoring of the entrepreneurial environment, diagnostics of the attractiveness of 
environmentally oriented entrepreneurship, scenario forecasting of factors and 
indicators of environmentally oriented activity and an assessment of the economic 
feasibility of its implementation. 

The scientific and practical recommendations for the implementation of 
mechanisms of reorientation of business entities from the traditional principles of 
doing business to environmentally oriented ones (primarily organic production as a 
priority of environmentally oriented entrepreneurship in rural areas). They include a 
three-way approach, namely, the ecologisation of the production (technological) 
process, attraction of innovative technologies of resource conservation and 
improvement of administrative levers at the national, regional and local levels. 

Key words: environmentally oriented entrepreneurship, rural areas, business 
entity, ecologisation, investment attractiveness, sustainable development. 
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