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АНОТАЦІЯ 

 

Шуляк Б. В. Розвиток екологічно орієнтованого підприємництва 

на сільських територіях. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Житомирський 

національний агроекологічний університет Міністерства освіти і науки 

України, Житомир, 2018. 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню та удосконаленню теоретико-

методичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо розвитку 

екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях. 

У теоретичному розділі обґрунтовано, що дуальність економічного 

змісту підприємництва пояснюється тим, що, з одного боку, це – 

детермінанта та, водночас, складова сучасної бізнес-моделі конкурентоспро-

можної 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 доведено, що переорієнтація з традиційних засад 

ведення бізнесу на екологічні сприятиме реалізації концепції інклюзивного 

зростання сільських територій.  

Екологічно орієнтоване підприємництво на сільських територіях 

запропоновано розглядати як інноваційно спрямовану 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. 
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Встановлено, що критерії ідентифікації екологічно орієнтованого типу 

розвитку підприємницьких формувань 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.  

Доведено, що 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. 

Методологічною основою розробленого підходу визначено методи 

кореляційного, регресійного та кластерного аналізу, нормування, 

ранжирування, інтегрального оцінювання і математико-статистичний та 

коефіцієнтний методи.   

Отримані 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. 
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В аналітичній частині дослідження встановлено, що 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, процеси деградації ґрунтів, зростаючу динаміку 

використання мінеральних добрив  і хімічних засобів захисту рослин  за 

спадаючої тенденції зміни обсягів внесення органічних. Це призводить до 

забруднення земельних і водних ресурсів, атмосферного повітря та 

погіршення показників безпеки продуктів харчування. Незначне зменшення 

обсягів питомої ваги утилізованих відходів разом із суттєвим підвищенням 

утворених у сільському господарстві відходів, свідчить про поступове 

освоєння підприємницькими формуваннями сучасних технологій з утилізації 

відходів.  

Відносно позитивною є динаміка економічних результатів 

господарської діяльності у сфері лісового господарства, зумовлена 

нарощенням обсягів заготівлі продукції. Несприятливими тенденціями 

характеризується мисливство, окупність якого спадає  та прямує до позначки 

50 %, а щорічне зростання грошових потоків не перекриває інфляцію. 

Корегування потребує негативна динаміка видобутку водних біоресурсів у 

прісних водоймах, обсяги якого за останні 5 років зменшились на 5 %.  

До передумов становлення і розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях віднесено: поступове підвищення 

ефективності діяльності фермерських господарств як ключових суб’єктів 

сільського підприємництва та потенційних адептів екологічного способу 

господарювання; зростаючий деструктивний вплив сільськогосподарського 

виробництва на довкілля; підвищення попиту на органічну продукцію та 

збільшення кількості органічно сертифікованих підприємств; недостатню 

інвестиційну привабливість екологізації підприємницької діяльності на 
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сільських територіях та високий рівень варіації такої привабливості за 

регіонами України. 

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. Згідно із 

результатами  комплексної діагностики інвестиційної привабливості суб’єктів 

екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях, виявлено, 

що значення коефіцієнтів, які характеризують економічну, соціальну та 

екологічну компоненти, характеризуються високим рівнем варіації у розрізі 

регіонів. Передусім, це стосується економічних та екологічних 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 %. 

Встановлено, що максимально адаптованими для докорінних змін у 

напрямі екологізації сільського бізнесу є суб’єкти сільського підприємництва  

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 областей пріоритетною 

визначено стратегію підвищення економічної ефективності підприємницької 

діяльності. Об’єкти групування, які увійшли до інших кластерів, потребують 

дій, спрямованих на корегування існуючих інтегральних коефіцієнтів.  

У рекомендаційній частині обґрунтовано, що дослідження динаміки і 

прогнозування тенденцій зміни чинників та індикаторів розвитку 

підприємницьких формувань у напрямі екологізації слід здійснювати із 

використанням розробленого методичного інструментарію, що передбачає 
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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. 

Доведено, що 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. 

Активізація традиційних та альтернативних 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 
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засадах системності з урахуванням просторової приналежності бізнесу або 

розміщення виробничих потужностей.  

Обґрунтовано, що пріоритетами екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях є розвиток екологічної сертифікації 

та активізація органічного виробництва. За умови переходу на органічне 

землеробство 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. 

Ключові слова: екологічно орієнтоване підприємництво, сільські 

території, підприємницьке формування, екологізація, інвестиційна 

привабливість, сталий розвиток. 

 

ABSTRACT 

 

Shuliak B. V. Development of environmentally oriented 

entrepreneurship in rural areas. – Qualification thesis manuscript copyright.  

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, 2018. 

The thesis is devoted to the substantiation and improvement of theoretical 

and methodological principles and to the elaboration of practical 

recommendations for ensuring the development of environmentally oriented 

entrepreneurship in rural areas. 
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The theoretical part of emphasizes the duality of the economic content of 

entrepreneurship. On the one hand, it is a determinant and at the same time, a 

significant component of a modern model of a competitive economy. On the other 

hand, the intensification of entrepreneurship without regard to environmental 

factors under limited resources will lead to the increase of the environmental 

impact. Based on the investigation into peculiar features and determinants of 

development of environmentally oriented entrepreneurship in rural areas, it is 

proved that reorientation from traditional principles of doing business towards 

environmental ones will contribute to the implementation of the concept of 

inclusive development of rural areas. 

It is suggested to consider environmentally oriented entrepreneurship in 

rural areas 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, whereas environmental factors have a 

significant but not decisive importance in the formation of the development 

strategy. 

It is established that the criteria for identifying the environmentally oriented 

type of development of business entities are based on adherence to the principles of 

socially responsible business, taking into account changes in the importance of 

environmental factors towards an increase (but not dominance), positioning of the 

environment preservation as an integral element of the management and marketing 

system of an enterprise, achievement of the economic and environmental effect 

through the implementation of innovative technologies of using natural and 

resource potential. 

It is proved that in order to make a decision on the choice of strategic 

direction for the development of entrepreneurship in rural areas, which involves a 

gradual transition to the environmentally oriented economic activities, results of the 
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diagnostics of investment attractiveness of business entities should be considered. 

Given this, a methodological approach to complex diagnostics of investment 

attractiveness of environmentally oriented entrepreneurship in rural areas is 

developed. It includes components of structural analysis, quantitative evaluation 

and benchmarking analysis. The methodological foundation for the elaborated 

approach were methods of correlation, regression and cluster analysis, 

normalization and ranking methods, method of integrated assessment, mathematic-

statistical and coefficient methods.  

The results obtained using such a methodological approach are the basis for 

making managerial decisions on the following: the feasibility of investing in 

entrepreneurial activity; the choice of the most promising areas of environmentally 

oriented entrepreneurship within a specific rural territory; identification of factors 

influencing the investment attractiveness of environmentally oriented 

entrepreneurship; elaboration of regional and local rural development programs and 

strategies; operational management and marketing on the basis of monitoring of the 

economic efficiency of environmentally oriented entrepreneurship. 

In the analytical part of the study it is established that the economic activity 

of agricultural commodity producers in rural areas is accompanied by an increase 

in destructive effects on the environment. In particular, there was a durable trend 

was observed in terms of increasing emissions of pollutants into the atmosphere, 

soil degradation processes, growing dynamics of using mineral fertilizers and 

chemical plant protection products along with the declining trend in the volumes of 

organic ones. This leads to pollution of land and water resources, atmospheric air 

and deterioration of safety indicators of food products. A slight decrease in the 

share of specific weight of recovered waste along with a significant increase in 

waste generated in agriculture indicates the gradual embracement of modern 

technologies for waste disposal by business entities.  

The dynamics of economic performance of business activity in the field of 

forestry is relatively positive. This is due to an increase in the volume of harvesting 
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of forest products. Unfavourable trends are characteristic of hunting. Its payback is 

falling and is coming to the mark of 50%, while the annual growth of cash flows 

does not cover inflation. A negative dynamics in the extraction of water resources 

in fresh water reservoirs, the volume of which has decreased by 5% over the past 5 

years, requires adjustment. 

The prerequisites for the establishment and development of environmentally 

oriented entrepreneurship in rural areas include: a gradual growth in the efficiency 

of the activity of farm households as key subjects of rural entrepreneurship and 

potential adherents of the ecological mode of economic management; increasing 

destructive impact of agricultural production on the environment; rising demand for 

organic products and increasing the number of organic certified enterprises; 

insufficient investment attractiveness of environmentalization of entrepreneurial 

activity in rural areas and a high level of variation of such attractiveness by regions 

of Ukraine. 

In order to assess the current state of entrepreneurship development in rural 

areas, the method of multifactorial grouping (cluster analysis) is used. It is based on 

the six-stage grouping of business entities in the context of administrative regions 

of Ukraine by indicators that reflect their economic, social and environmental 

status. According to the results of integrated diagnostics of investment 

attractiveness of business entities engaged in the environmentally oriented 

entrepreneurship in rural areas, it was revealed that the values of coefficients 

characterizing economic, social and environmental components are characterized 

by a high level of variation in the context of regions. First of all, this concerns the 

economic and environmental components. At the same time, the integral coefficient 

of economic attractiveness of business entities is the largest, in comparison with 

social and environmental efficiency. The coefficient of variation of the economic 

component is 28.89%, of the social 24.96%, of the ecological 25.94%. 

Vinnytsia, Zaporizhia, Kirovograd, Odesa, Poltava, Sumy, Kherson, 

Khmelnytskyi and Cherkasy regions are the most adapted for fundamental changes 
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in the direction of environmentalization of rural entrepreneurship. The elaboration 

of a strategy for increasing the economic efficiency of entrepreneurial activity is 

identified as priority in Volyn, Ivano-Frankivsk, Kyiv, Lviv, Ternopil, Chernivtsi 

regions. Objects of grouping included in other clusters need actions aimed at 

correcting the existing integral coefficients. 

In the recommendation part, it is proved that research into the dynamics and 

forecasting of trends in the change of factors and indicators of the development of 

business entities toward the direction of environmentalization should be carried out 

using the developed methodological tool. This involves the application of not only 

traditional methods of regression analysis and trend extrapolation, but also 

assessment of the nature of the indicator dynamics and substantiation of the 

methods for scenario forecasting using fractal analysis. 

According to the results of the forecast, it is expected that, on the one hand, 

between 2019 and 2021 there will be a relatively slight change in factors. On the 

other hand, the deviations in their values in the optimistic and pessimistic scenarios 

will be significant. In particular, the potential difference between the pessimistic 

and optimistic forecasts by the level of cultivation is 2.03%; using mineral 

fertilizers up to 61%; fertilized areas – 30.26%; availability of labour resources – 

by 2.4 times; technical provision of enterprises – 40.04%; the level of profitability 

– by 2.3 times. 

It is proved that ensuring the systematic development of environmentally 

oriented entrepreneurship in rural areas is possible provided the use of the 

provisions of the developed scientific approach, which is based on the principles of 

the formation of the mechanism, regulatory instruments and implementation of 

which are ensured through the interaction of economic, organizational and 

managerial components, as well as on the basis of the monitoring method and 

assessment of the investment attractiveness of the business environment, and also 

forecast determination of economic indicators of economic feasibility of 

environmentally safe activities. 
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The intensification of traditional and alternative types of entrepreneurial 

activities in rural areas is possible subject to a gradual transition to an ecologically 

oriented model of its development. This involves a three-way approach, namely, 

the ecologization of the production process, the introduction of innovative methods 

and technologies of resource conservation and improvement of administrative 

levers at the national, regional and local levels. Involvement of the appropriate 

mechanisms and levers should be carried out on a systematic basis, taking into 

account the spatial affiliation of the business or the placement of production 

capacities. 

It is substantiated that the priorities of environmentally oriented 

entrepreneurship in rural areas are the development of environmental certification 

and the intensification of organic production. Given the transition to organic 

farming, it is expected to raise production efficiency, namely: increase in the level 

of profitability of soybeans by 33%, sunflower seeds  by 29%, wheat by 102%, 

corn for grain by 140%. It is emphasized that intensification of organic production 

is possible, first of all, through the expansion of agricultural area suitable for 

organic farming; encouraging enterprises for the reorientation toward the ecological 

principles of economic management, reducing the risks of such activities; 

improvement of certification system of organic production. 

Key words: environmentally oriented entrepreneurship, rural areas, business 

entity, ecologisation, investment attractiveness, sustainable development. 
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ВСТУП 

 

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, 
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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. 

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. 
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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.  
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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.  

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).  
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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; 

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, 
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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 
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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 сільськогосподарського виробництва на довкілля; підвищення 

попиту на органічну продукцію та збільшення кількості органічно 

сертифікованих 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.  
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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 
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спеціальностей при викладанні дисциплін «Основи підприємництва», 

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

агроформувань», «Соціальна відповідальність бізнесу» (довідка № 1614 від 

14.11.2018 р.). 

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 
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розвитком сільських територій як пріоритет державної політики 

децентралізації» (Житомир, 4 груд. 2018 р.).  

Публікації. За темою дисертаційної роботи 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 науково-практичних 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

 

1.1.  Економічний зміст екологічно орієнтованого підприємництва 

 

У результаті здійснених ринкових трансформацій в Україні створено 

належні умови та значно розширено можливості започаткування різних 

форм підприємницької діяльності як рушійної сили та стратегічно 

орієнтованого локомотиву економічного розвитку держави. Сучасні реалії 

такі, що саме підприємництво є визначальною рисою та обов’язковим 

атрибутом формування ринкових відносин й функціонування ринку як 

цілісної, взаємоузгодженої системи, що об’єктивно визначає передумови, 

можливості та пріоритети загальної стратегії розвитку національної 

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

інтеграції у систему міжнародних відносин. Зазначене вимагає встановлення 

жорстких вимог до екологічності виробництва, у т. ч. 

сільськогосподарського, та, безумовно, міри його впливу на навколишнє 

середовище. 

Слід зазначити, що в умовах інтенсивної торговельної діяльності, 

нераціонального використання та експорту сировини, збільшення обсягів 

екологонебезпечного виробництва, експорту екологічно неперевірених 

товарів виникає гостра необхідність трансформації вектора розвитку 

економіки у бік екологічної складової. Це вимагає суттєвого коректування 

діяльності всіх суб’єктів економіки, незалежно від специфіки їх роботи чи 

обсягу отриманого фінансового результату [1; 149, с. 197].  
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Крім того, досить часто абсолютно неконтрольоване використання 

природних ресурсів, застосування екстенсивних ресурсомістких технологій, 

низький рівень екологічної свідомості суспільства причиняють 

нераціональне природокористування і, зрештою, призводять до значної 

деградації довкілля та зниження обсягів виробництва високоякісної і 

екологічно безпечної продукції на вітчизняних агропромислових 

підприємствах [193, с. 109]. Забезпечення належних умов життєдіяльності 

населення в сільській місцевості, поліпшення якості людського капіталу, 

підвищення ефективності аграрного виробництва та збереження довкілля 

вбачаються основними пріоритетами та цілями сільського розвитку в 

Україні крізь призму конвергенції до європейської сучасності [205, с. 120]. 

Таке твердження дає підстави вважати обґрунтованою наукову 

аргументацію щодо домінування підприємницького сектора у побудові 

інноваційно спрямованої економіки нашої країни, передусім її аграрної 

складової. 

На тлі зазначеного, розвиток екологічно орієнтованої підприємницької 

діяльності слід вважати однією з основних ланок стратегії сталого 

сільського розвитку країни, а одним із найскладніших завдань сучасної 

сфери підприємництва, як видається, є утримання балансу між постійно 

зростаючими потребами підприємців і необхідністю мінімізації шкідливого 

впливу наслідків їх діяльності на довкілля. Це є беззаперечною умовою 

забезпечення розвитку сільських територій. 

Сучасна динаміка економічного розвитку країни свідчить на користь 

зростання ролі екологічного фактора у забезпеченні успіху 

сільськогосподарських підприємств. Споживач сьогодні звертає все більше 

уваги на те, яким чином виготовлена та чи інша продукція, тому 

підприємствам доводиться нарощувати упровадження екологічно 

орієнтованих технологій для забезпечення вимог споживачів та формування 

стратегії ефективного розвитку [77, с. 125]. 
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Дуальність економічного змісту екологічно орієнтованого 

підприємництва визначається тим, що, з одного боку, це – детермінанта та 

водночас вагома складова формування й реалізації сучасної бізнес-моделі 

конкурентоспроможної національної економіки, з іншого – активізація 

підприємництва без урахування екологічної складової за обмеженості 

ресурсів безумовно призведе до збільшення екологічного навантаження на 

навколишнє середовище. Це, в свою чергу, абсолютно неприпустимо в 

сучасних умовах підвищення екологічної свідомості суспільства. В 

контексті зазначеного, розвиток екологічно орієнтованого підприємництва 

необхідно розглядати дієвим інструментом комплексного вирішення 

економічних, соціальних та екологічних проблем не лише окремих громадян 

чи суб’єктів підприємництва, а й країни в цілому. Це вимагає вироблення 

принципово важливих рішень щодо імперативів стратегічного розвитку 

України. 

Для об’єктивності розуміння і тлумачення екологічно орієнтованого 

підприємництва, доцільно обґрунтувати поняття «підприємництво» як 

ключового  (з огляду на предмет дослідження) в даній дисертаційній роботі.  

Узагальнення та систематизація різноманітних науково-теоретичних 

положень дають підстави стверджувати, що наукову платформу 

обґрунтування підприємництва саме як економічного поняття сформовано 

відомими західними економістами. Уперше поняття «підприємництво» 

уведено в наукову термінологію англійським дослідником Р. Кантільйоном, 

який теоретично обґрунтував концептуальне бачення підприємництва як 

особливого виду новаторства з позиції системного аналізу, переконливо 

позиціонуючи готовність до ризику його основною рисою.  

Подальші роз’яснення вказаного поняття здійснено у працях багатьох 

зарубіжних класиків економічної теорії, зокрема М. Алле, М. Вебера, 

П. Друкера, В. Зомбарта, А. Маршалла, Д. Рікардо, А. Сміта, Ж.-Б. Сея, 

Ф.-А. Хаєка, Й. Шумпетера та інших всесвітньовідомих економістів. 
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Зокрема, А. Сміт тлумачив підприємництво як основну діяльність 

підприємця, метою якої є отримання підприємницького доходу. 

Підприємець, на думку вченого, це власник, який досягає своїх інтересів за 

умови реалізації комерційної ідеї, в результаті чого досягається комерційна 

вигода у вигляді прибутку [159]. Узагальнене тлумачення підприємництва 

зведено в його трактуванні як джерела економічного зростання і природи 

прибутку.  Професор С. Варналій у своїх працях досить вдало висвітлює 

генезис поняття «підприємництво» з позиції його дослідження як соціально-

економічного явища [19, с. 32; 20; 123].  

В табл. 1.1 стисло відображено наукові підходи щодо визначення 

сутності підприємництва як економічної категорії найбільш відомими 

зарубіжними дослідниками, що є підґрунтям для подальшої екстраполяції 

сутності даного поняття у площину вітчизняної науки. 

Таблиця 1.1 

Наукові підходи зарубіжних дослідників щодо тлумачення  

поняття «підприємництво» 

Ознака ідентифікації Найбільш яскраві представники 

Комерційна діяльність, що пов’язана  

з ризиком 

Р. Кантільйон, Й. фон Тюнен, Ф. Найт, 

Ф. Хайєк 

Новаторська та управлінська  

діяльність 

Й. Шумпетер, П. Друкер, М. Вебер, 

П. Самуельсон 

Координація факторів виробництва  

та організація діяльності 
Ж.-Б.Сей, А. Маршалл 

Власність  на ресурси та засоби 

виробництва 
А. Сміт, Д. Рікардо 

Джерело: адаптовано [62; 175, с. 13]. 

 

Вітчизняними дослідниками зроблено вдалі спроби сформувати 

власне тлумачення підприємництва як економічної категорії. Відповідно до 

наукового бачення переважної більшості українських науковців [19; 32; 38; 

46; 58; 64; 66; 78; 86; 102; 107], зміст підприємництва зводиться до 

окреслення його ключових аспектів: по-перше, як форми економічної 

активності крізь призму формування прибутку; по-друге, з позиції 
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підприємця як основної ланки підприємницької діяльності; по-третє, 

як принципово важливої функції національної економіки.  

Зокрема, професор З. Варналій розглядає підприємництво як 

особливий тип господарської поведінки підприємців з організації розробок 

виробництва і реалізації благ з метою отримання прибутку і соціального 

ефекту [19, с. 20]. Вчений чітко визначає об’єктивність розвитку 

підприємницької діяльності як імперативу стабільності в конкурентному 

середовищі з окресленням послідовних механізмів – від генерування 

підприємницької ідеї до формування стабільного і процвітаючого бізнесу. 

Академік М. Малік стверджує, що підприємництво – це самостійна, 

ініціативна діяльність, метою якої є отримання прибутку та повне 

задоволення потреб населення [102, с. 99].  В іншій праці дослідника, у 

співавторстві з професором Л. Забуранною, підприємництво розглядається 

як важливий і незамінний аспект відродження сільських територій, а сфера 

малого підприємництва є тим буфером, який пом’якшує соціальну напругу в 

сільських поселеннях [103, с. 13].   І. Корогод розглядає підприємництво як 

законну діяльність суб’єктів господарювання, яка має на меті досягнення 

соціальних та економічних (у т. ч. прибутку) ефектів; діяльність, що 

здійснюється ініціативно, систематично, на власний ризик, за умови 

розроблення й створення інноваційних видів продукції, пошуку нових 

підходів до здійснення функцій менеджменту та використання новітніх 

технологій [86, с. 60].  

Натомість А. Бусигін стверджує, що підприємництво – це особлива 

форма економічної активності (під якою розуміють доцільну діяльність, 

спрямовану на здобуття прибутку), яка базується на самостійній ініціативі, 

відповідальності та підприємницькій ідеї [18, с. 62]. Колектив авторів 

І. Тирпак, В. Тирпак та С. Жуков у своїй праці тлумачать підприємництво як 

один із найбільш динамічних видів господарської діяльності; його 

учасниками є як фізичні, так і юридичні особи, діловий інтерес яких – 
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одержання прибутку за рахунок виробництва і реалізації продукції, надання 

послуг і виконання робіт [121]. 

Досить вдалим, на наше переконання, видається науковий підхід 

В. Іванюти, який 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 

[75, с. 62].  

В економічній енциклопедії за редакцією Б. Гаврилишина, 

підприємництво розглядається як самостійне організаційно-господарське 

новаторство на основі використання різних можливостей для випуску нових 

або старих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, 

ринків збуту тощо з метою отримання прибутків і самореалізації власної 

мети [54]. В інших економічних енциклопедіях, зокрема за редакцією 

С. Мочерного, підприємництво тлумачиться як самостійна, від свого імені, 

під свою майнову відповідальність і на свій ризик діяльність фізичних і 

юридичних осіб, спрямована на систематичне одержання доходу, прибутку 

від користування майном, виконання робіт, послуг, виробництва товарів, їх 

продажу, надання послуг [52; 53].  

Слід також зазначити, що поняття «підприємництво» чітко визначено 

у вітчизняному законодавстві і в узагальненій його економічній сутності 

трактується як визначений (конкретний) вид господарської діяльності. В 

Україні підприємництво здійснюється відповідно до закону «Про 

підприємництво», де чітко визначено, що «…це безпосередня, самостійна, 
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систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, 

виконанню робіт, надданню послуг з метою отримання прибутку, яка 

здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як 

суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому 

законодавством [138]. Крім того, у вказаному законі зазначається, що 

підприємці мають право без обмежень приймати рішення і вести самостійно 

будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству (ст. 3 

Закону). Ще одним, не менш важливим законодавчим документом, який 

визначає правові та економічні засади державної політики у сфері підтримки 

та розвитку малого і середнього підприємництва, є Закон України «Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні» [139].  В статті 42 Господарського кодексу України декларується, 

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  [37].  

Досить часто у науково-практичній літературі має місце ототожнення 

понять «підприємництво» та «бізнес». Сучасні наукові теорії щодо 

визначення підприємництва та бізнесу зазвичай є синтезованими поглядами 

попередників і являють собою різні комбінації таких ознак, як 

ризикованість, власність на засоби і фактори виробництва, інноваційна 

діяльність, а також управлінська діяльність [86, с. 59]. Проте, поряд із тим, 

що в термінології ринкової економіки вказані поняття тісно взаємопов’язані 

і мають спільну ключову мету – отримання прибутку від конкретного виду 

діяльності суб’єктом господарювання, слід наголосити на тому, що кожне з 

них характеризується певними особливостями та має власне змістовне 

наповнення. На основі узагальнення та систематизації наукових підходів 

багатьох дослідників, вбачалося доцільним ідентифікувати основні відмінні 
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положення вказаних понять, на основі чого зроблено висновок про те, що 

поняття «бізнес» є дещо ширшим, ніж «підприємництво» (табл. 1.2).   

Таблиця 1.2 

Характеристика понять «підприємницто» та «бізнес» 

Критерій Підприємництво Бізнес 

Основна мета діяльності 

Досягнення економічного, 

екологічного та соціального  

ефектів. 

Отримання прибутку. 

Суб’єкт діяльності 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, 

які здійснюють самостійну підприємницьку діяльність  

та зареєстровані відповідно до законодавства; юридична 

особа незалежно від форми власності, що займається 

діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів 

(робіт, послуг), оренди, лізингу, страхування тощо;  

Шляхи досягнення 

основної мети діяльності 

Досягнення результатів 

діяльності використанням 

інноваційних технологій, 

підходів до управління, 

розроблення нової 

продукції. 

Досягнення результатів  

за рахунок розширення 

обсягів виробництва  

чи збільшення товарообо-

роту, без приділення 

уваги введенню 

інновацій. 

 Особисті якості суб’єкта 

діяльності 

Організаторські здібності, 

ініціативність, комплексне 

знання основ економіки, 

наявність підприємницького 

хисту. 

Бажання швидкого 

прибутку, авантюризм, 

ініціативність, 

комплексне знання  

з основ економіки. 

Періодичність здійснення 

діяльності  

Систематична діяльність.  

Здійснюється постійно. 

Може здійснюватися  

як систематично,  

так і одноразово в будь-

якій сфері діяльності. 

Наявність найманих 

працівників 

Наявність найманих працівників є обов’язковою умовою 

для юридичної особи. Фізична особа-підприємець у 

своїй діяльності може не використовувати працю 

найманих робітників. 

Джерело: адаптовано [86, с. 60] та власні узагальнення. 

 

Отже, поряд із належним обґрунтуванням підприємництва у наукових 

та нормативних джерелах, має місце обмеженість ідентифікації специфіки 

окремих форм підприємницької діяльності. Враховуючи, що 

підприємництво неодмінно пов’язане із основними фазами 

відтворювального циклу, традиційно прийнято виділяти такі види 

підприємницької діяльності: виробнича, комерційна, фінансова, 

посередницька, страхова, інформаційна, інноваційна [121]. При цьому, 
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посилення впливу екологізації на економічні процеси зумовлює 

необхідність приділення особливої уваги дослідженню концептуальних 

засад екологічно орієнтованого підприємництва, що й підкреслює 

особливість даного дисертаційного дослідження. 

За результатами проведення даного дослідження можна стверджувати, 

що якщо розуміння традиційного підприємництва є очевидним (враховуючи 

визначення, наведені вище), то екологічно орієнтованого – не достатньою 

мірою. Виявлено, що натепер ні в наукових, ні в нормативно-правових 

джерелах не подається чіткого трактування вказаного поняття. Науковий 

дискурс щодо його розуміння набуває очевидної гостроти і триває дотепер. 

Слід зазначити, що досить часто поняття «екологічне підприємництво» та 

«екологічно орієнтоване підприємництво» ототожнюються або 

розглядаються дослідниками як синоніми, що, на наше переконання, є 

методологічною помилкою. Це посилює необхідність поглибленого вивчення 

їх сутності як на теоретико-методологічному, так й прикладному рівнях.  

Результати проведених досліджень дозволяють стверджувати, що 

поняття «екологічне підприємництво» зустрічається значно частіше, ніж 

«екологічно орієнтоване підприємництво». Також часто дослідники 

використовують поняття «зелений бізнес», «зелене підприємництво» тощо. 

Більшість вітчизняних науковців і практиків під екологічним 

підприємництвом розуміє вид підприємницької діяльності щодо 

виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг виключно 

природоохоронного призначення, яка здійснюється з метою охорони 

довкілля [5, с. 128; 28; 34; 48; 59; 77; 87; 95]. Такий вид бізнесу 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 в цілому. 
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Європейська комісія ЄС пропонує під екологічним підприємництвом 

розуміти виробництво товарів та надання послуг з вимірювання, 

попередження, обмеженні або усуненні екологічної шкоди, ліквідації 

відходів та зниженню рівня шуму, а також екологічно чисті технології, 

застосування яких мінімізує використання сировини та забруднення 

довкілля. При цьому, як стверджує Г. Купалова, слід мати на увазі, що до 

продукції, робіт, послуг природоохоронного призначення належить 

продукція, роботи, послуги, які прямо чи опосередковано сприяють 

покращанню або збереженню довкілля та відтворенню природних ресурсів. 

Суб’єктами екологічного підприємництва слід вважати юридичних осіб 

незалежно від організаційно-правових форм власності, фізичних осіб, які 

здійснюють підприємницьку (господарську) діяльність без створення 

юридичної особи та інші, передбачені законодавством України, суб’єкти 

підприємницької діяльності, які здійснюють виробництво продукції, 

виконання робіт та послуг природоохоронного призначення [94, с. 37–38].  

У свою чергу, О. 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 [17, с. 94]. Як відзначає автор, сума традиційної та екологічної 

корисності становить загальну корисність товару. Крім того, атрибутами 

екологічного підприємництва, за переконанням дослідника, є: домінування 

частки екологічної корисності в загальній корисності товару (на наше 

переконання, це є досить принциповою особливістю ідентифікації 

екологічно орієнтованото типу підприємницьких формувань); задоволення 

виявлених екологічних потреб споживачів;  отримання доходу від реалізації 

екологічної корисності з позиції саме підприємців; ресурси екологічної 
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системи розглядаються як фактори, що суттєво впливають на потреби 

цільових споживачів. 

Обґрунтованим вбачається визначення, яке фігурує у дослідженнях 

Н. Андрєєвої та А. Козловцевої, які тлумачать екологічне підприємництво як 

діяльність суб’єктів господарювання з виробництва товарів, виконання робіт 

та надання послуг для забезпечення екологічної безпеки, раціонального 

використання природних ресурсів, підвищення рівня охорони довкілля для 

отримання позитивного екологічного та економічного ефектів [2, с. 13].  

Л. Мельник екологічне підприємництво розглядається як вид 

підприємницької діяльності, який пов’язаний з випуском і реалізацією 

екологічної продукції (виробів, послуг, робіт) [107]. Дещо аналогічне 

визначення пропонується Ю. Головнею та О. Трубей, які також під 

екологічним підприємництвом розуміють діяльність з виробництва і 

реалізації товарів, здійснення робіт і послуг, спрямованих на запобігання 

негативного впливу на навколишнє середовище [34, с. 52]. Слід зазначити, 

що в даних дефініціях акцентується виключно на товарній складовій 

екологічного підприємництва, без належного обґрунтування його кінцевої 

мети як індикатора ефективності та економічного змісту такої діяльності.  

Досить змістовним, з окресленням усіх ключових аспектів, є 

визначення екологічного підприємництва у навчальній і практичній 

літературі. Наприклад, екологічне підприємництво – це самостійна, 

здійснювана на свій страх і ризик виробнича, науково-дослідна, кредитно-

фінансова та інша діяльність, спрямована на систематичне отримання 

прибутку від користування майном, виробництва і продажу товарів, 

виконання робіт і надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості в 

установленому законом порядку і спрямована на збереження, відновлення 

природного середовища та її біологічного різноманіття, зниження 

негативного (шкідливого) впливу техногенних і природних факторів на 
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навколишнє середовище, а також оцінка їх впливу на стан природного 

середовища та забезпечення екологічної безпеки [129].  

Необхідним, в контексті даного дослідження, є розуміння сутності 

екологізації підприємницької діяльності, що є важливою складовою процесу 

формування й розвитку екологічно орієнтованого підприємництва на 

сільських територіях. 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 

[93, с. 16]. Екологізація реалізується через визначення екологічного ризику 

та зменшення його в процесі господарювання. Вважаємо, що такий підхід є 

виправданим з наукової точки зору, адже ключовим елементом 

підприємництва є ризик, на який погоджується підприємець (суб’єкт 

господарської діяльності) з метою одержання економічної вигоди. За іншим 

визначенням, екологізація підприємництва трактується як система 

технологічних, організаційно-економічних та інституціонально-регулюючих 

процесів інноваційного змісту, що забезпечують екологічно збалансоване та 

соціально відповідальне багатоцільове використання та відтворення 

природних ресурсів [110, с. 111].  

За твердженням М. Бережної, перешкодами становлення екологічно 

орієнтованого бізнесу є недосконале екологічне законодавсто, відсутність 

належної системи екологічної стандартизації та сертифікації, низький рівень 

культури екологічного споживання, повільний розвиток інститутів 

екологічно орієнтованого виробництва [10, с. 350]. Важливим є не лише 

законодавча регламентація екологічної відповідальності, але й неухильне 

дотримання підприємствами та громадами екологічних нормативів. 
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Згідно законодавства, підприємництво в Україні здійснюється в будь-

яких організаційно-правових формах на вибір безпосередньо підприємця 

(ст. 45). При цьому, у ст. 49 Господарського кодексу чітко 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 [37]. Водночас, чинна вітчизняна 

законодавча платформа чітко не визначає суб’єктів екологічно 

орієнтованого підприємництва, не окреслює умов створення та вимог щодо 

їх організаційно-правового статусу. У вітчизняному та міжнародному 

законодавстві відсутнє чітке обґрунтування критеріальних ознак, складу й 

виду продукції, виконаних робіт, чи наданих послуг, за якими їх слід 

відносити до категорії наданих суб’єктами екологічного підприємництва чи 

суб’єктами екологічно орієнтованого підприємництва. Не існує сформованої 

класифікації, у т. ч. статистичної, яка б об’єктивно за визначеними 

позиціями, дозволяла розмежовувати їх за видами та особливостями 

провадження екологічно орієнтованої діяльності, у т. ч. на сільських 

територіях.  

У міру становлення наукових постулатів, критерієм віднесення 

підприємницької діяльності до однієї з усталених форм (традиційне 

підприємництво, екологічно орієнтоване підприємництво, екологічне 

підприємництво) визначено частку екологічної корисності в загальній 

корисності. Міра граничної корисності визначає обсяги формування 

економічного, екологічного та соціального ефектів (синергетичний ефект). 

Вважаємо за необхідне розширити таку інтерпретацію присутністю 

соціальної корисності. Відображення ознак віднесення підприємницької 

діяльності до однієї з її поширених форм подано на рис. 1.1.  

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рис. 1.1. Теоретична інтерпретація виокремлення сфери  

екологічно орієнтованого підприємництва  

Джерело: адаптовано [17, с. 94; 147] та власні дослідження. 

 

Логічно стверджувати, що якщо у загальній корисності товару, який 

виробляється суб’єктом господарювання, визначальна роль належить 

екологічній корисності, то йдеться про екологічне підприємництво 

(характеризується націленістю виключно на екологічну складову). У 

випадку, коли екологічна складова відіграє суттєву, але не визначальну роль 

у загальній корисності, то йдеться про екологічно орієнтоване 

підприємництво. У такому разі підприємницька діяльність спрямовується на 

створення традиційної корисності, супутнім елементом якої виступає 

екологічна корисність. Соцільна корисність, при цьому, формується як 

логічний наслідок поєднання традиційної і екологічної корисності. Якщо ж  

екологічна корисність абсолютно відсутня  або не відіграє суттєвої ролі, то це 

вказує на традиційну форму ведення бізнесу. Отже, екологічно орієнтоване 

підприємництво знаходиться в площині векторного розмежування 
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традиційного та екологічного підприємництва і характеризується 

формуванням соціальної корисності. 

Концептуальне бачення щодо ідентифікації місця екологічно 

орієнтованого підприємництва в загальній системі поширених форм 

підприємницької діяльності, відображено на рис. 1.2.  

 

Рис. 1.2. Місце екологічно орієнтованого підприємництва  

в загальній системі форм підприємництва  

Джерело: власні дослідження. 
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Поряд із безумовною значущістю та цінністю наукових напрацювань 

вітчизняних дослідників щодо вирішення проблем розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях у контексті 

формування його змістовного наповнення, вбачається за необхідне його 

поглиблення у частині інноваційної складової як важливого елемента 

сучасного бізнес-середовища та цільового орієнтира забезпечення 

ефективності підприємницької діяльності. Це пов’язано із тим, що 

ризиковість та інноваційність є принциповими елементами сучасного 

підприємництва, без залучення та урахування особливостей яких 

розраховувати на підприємницький успіх практично неможливо. 

Узагальнюючи вищенаведене, авторська позиція зводиться до того, 

що екологічно орієнтоване підприємництво слід трактувати як 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 (рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3. Теоретичне обґрунтування економічного змісту  

екологічно орієнтованого підприємництва  

Джерело: власні дослідження. 
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Отже, логічним є твердження, що, з метою втілення зазначених 

положень, кожен суб’єкт підприємницької діяльності повинен бути 

екологічно орієнтованим, соціально відповідальним у відповідності із 

законодавством у сфері охорони довкілля, планувати і вести свою діяльність 

для забезпечення екологічної безпеки. Окреслене передбачає зменшення 

техногенного впливу на довкілля, раціоналізацію використання обмежених 

та невідновлюваних ресурсів, всебічне сприяння відтворенню 

відновлюваних ресурсів, належну утилізацію відходів, а також інші заходи, 

пов’язані з веденням підприємницької діяльності на сільських територіях. 

Тобто, якісні зміни інноваційного змісту потребують організаційних, 

економічних та технологічних заходів, які спрямовуватимуться на 

формування синергетичного ефекту та забезпечення сталого розвитку. У 

цьому зв’язку, важливого значення набуває дослідження особливостей і 

детермінант екологічного орієнтованого підприємництва на сільських 

територіях. 

 

1.2.  Особливості та детермінанти екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях 

 

Дослідження детермінант розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях потребує окремої уваги з огляду на 

специфіку здійснення господарської діяльності та важливі природні 

особливості цього процесу в сільській місцевості. Це підкріплюється 

урахуванням необхідності екологічної спрямованості ведення бізнесу. 

Підприємництво є важливим сектором сільської економіки, якому належить 

виключна роль у створенні якісної та екологічно безпечної продукції, воно є 

основою для розширення сільськогосподарського виробництва та 

поліпшення добробуту і якості життя сільського населення, та, водночас, 

виступає наймобільнішою частиною ринку праці, яка використовує основну 
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масу трудових ресурсів села. Це також визначає передумови формування 

людського капіталу у сільській місцевості.  

Особливістю формування і розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях слід вважати той факт, що сільське 

господарство є ключовою галуззю, від ефективності функціонування якої та 

стійкості зв’язків з іншими суміжними галузями залежать темпи розвитку 

національної економіки в цілому. Як справедливо відзначає професор 

В. Ткачук, залишаючись історично та логічно первинною сферою 

матеріальноо виробництва, сільське господарство, у буквальному значенні, 

забезпечує життєдіяльність усього суспільства. Однак, невизначеність 

зовнішнього середовища, зумовлена коливанням ринкового попиту та 

відсутністю стабільної аграрної політики, не дозволяє господарюючим 

суб’єктам здійснювати довгострокове планування і не забезпечує стійого 

розвитку підприємств галузі, змушує їх до пошуку альтернатив існуючої 

спеціалізації виробництва, а також диверсифікації [169, с. 7]. Крім того, 

належний рівень розвитку підприємницьких формувань детермінує 

ефективність сільської економіки в цілому; натомість, першоджерелом 

ефективності суб’єкта сільського підприємництва є комбінації ресурсів, 

унікальність та неповторність яких впливають на його 

конкурентоспроможність [119, с. 70–71].  

Загальносвітова практика підтверджує кількісні та якісні зміни 

економічного, соціального та екологічного змісту на користь активізації 

підприємництва на сільських територіях. Зазначене відбувається в умовах 

збереження суттєвої вагомості та зростання ролі для села, підтримки 

сприятливого інституційного середовища, розвитку багатофункціональної 

сільської економіки, яка за своїми ознаками є доступною для сільського 

населення та конкурентоспроможною в її позиціонуванні [204, с. 48; 

205, с. 119]. У розвинених країнах світу особливо посилюється акцент на 

розвиток соціально орієнтованої економіки, ключовим елементом якої є 
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екологізація виробництва. Такий підхід базується на принципах 

продуктивної праці та сприятливих можливостях для неї, поєднанні 

цінностей індивідуальної активності щодо піднесення рівня та якості життя 

і самореалізації [199, с. 67].  

Важливою особливістю підприємництва на сільських територіях є те, 

що основним ресурсом та засобом виробництва виступає земля. Земельний 

капітал виконує подвійну функцію – як базис розміщення виробничих сил та 

як засіб виробництва. Специфіка останньої функції полягає у якості 

земельного капіталу, що визначається родючістю ґрунтів – енергетичної 

складової розвитку суспільства, забезпечення його добробуту. Водночас, 

відсутність ринку сільськогосподарських земель гальмує розвиток 

підприємництва, що також вимагає посиленої уваги до вирішення цієї 

проблеми в Україні.  

В свою чергу, розвиток сільського господарства піддається помітному 

впливу конкуренції з боку інших галузей за використання основних факторів 

виробництва (земельних ресурсів, праці, капіталу, у т. ч. соціального) не 

лише в межах сільської економіки, але й в системі національної економіки. 

Відносно вища дохідність конкуруючих галузей, умови, привабливість та 

престижність праці, можливості використання сучасних техніки та 

технологій, а також ряд інших чинників призводять до того, що основні 

ресурси відтікають з аграрного сектора в інші сфери [167, с. 5–6].  

В сучасних умовах господарювання, суперечності, які виникли між 

економічною доцільністю та екологічною безпекою, потребують перегляду 

загальної концепції розвитку АПК. Адже однобічність застосування 

інтенсивних методів господарювання, із широким використанням засобів 

хімізації і проведенням меліорації земель,  лише для отримання економічних 

результатів, завдали шкоди екології, що призвело до антропогенних 

руйнівних наслідків: деградації ґрунту, зниження його родючості і, як 

наслідок, до погіршення якості продукції і стану навколишнього середовища 
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[170]. Натомість, екологічний розвиток сільського господарства, що 

базується на освоєнні екологічних методів господарювання, забезпечує 

розширене відтворення природних і антропогенних ресурсів за рахунок 

формування стійких еколого-економічних систем, спрямованих на 

збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції через 

створення стійкого агроланшафту за використання екологічних методів 

господарювання на основі впровадження адаптивно-ландшафтних систем 

землеробства, раціонального залучення до господарського обороту і 

підвищення ефективності використання природних, матеріальних і трудових 

ресурсів сільської місцевості [172, с. 54]. 

Аналіз екологічного стану довкілля, його відтворюваного і 

асиміляційного потенціалів, чистоти найважливіших природних ресурсів 

(що визначає здоровий фізичний і психологічний розвиток людини, 

продуктивність сільськогосподарських угідь тощо) показує, що щорічні 

втрати ґрунту в Україні становлять близько 600 млн т, у т. ч. понад 20 млн т 

ґумусу – щорічно втрачається понад 20 млн т поживних речовин, що 

перебільшує вагу цих речовин, якщо вони внесені у вигляді добрив більш 

ніж удесятеро [16]. 

За переконанням О. Ходаківської, розв’язання проблем використання 

та охорони земель, збереження, відтворення й підвищення родючості 

ґрунтів, запобігання розвитку деградаційних процесів, що є важливими 

чинниками забезпечення високопродуктивного, конкурентоспроможного 

сільськогосподарського виробництва та гарантування екологічної і 

продовольчої безпеки населення, повинно стати пріоритетом державної 

політики. Якісний стан сільськогосподарських земель натепер викликає 

суттєве занепокоєння. У районах зрошення, через порушення технологічних 

умов проведення водної меліорації має місце підтоплення і засолення 

ґрунтів, спостерігається їх деградація. Нині майже 15 % загальної площі 

зрошуваних земель піддані ерозії, 1,5 % – перезволожені, понад 4 % –
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солонцюваті. Існує загроза вторинного засолення земель внаслідок 

мінералізації ґрунтових вод. Зниження вмісту гумусу спостерігається 

практично на усіх сільськогосподарських угіддях [176, с. 23–24].  

Не менш важливою проблемою є накопичення, зберігання та 

надходження в повітря та водні ресурси різного роду забруднюючих 

речовин, що локалізуються в сфері сільського господарства. За даними 

Національного інституту стратегічних досліджень, щорічно в атмосферу 

потрапляє більше 6 млн т забруднюючих речовин. Близько 62 % з них 

припадає на стаціонарні джерела забруднення, щільність викидів від яких в 

середньому у розрахунку на 1 кв. км території України складає 6,8 т 

небезпечних речовин, а на одну особу – 90,1 кг [112].  

Відтак, розвиток вітчизняної галузі сільського господарства на основі 

застарілих нераціональних природоенерго- та ресурсномістких технологій 

зумовлює поширення екологодеструктивних процесів. Як наслідок, 

нівелювання екологічною складовою ведення бізнесу спричиняє негативний 

вплив на довкілля та здоров’я людей. Ідентифікація та позиціонування 

екологічного фактора в ефективному розвитку сільського підприємництва є 

особливим маркетинговим підходом до ведення екологічного бізнесу, а 

виклики вітчизняних реалій вказують на нагальність його використання в 

управлінні стратегічним розвитком сільських територій для просування їх 

інтересів у середовищі потенційних інвесторів, формування позитивного 

іміджу, у т. ч. й за кордоном [204, с. 49]. В таких умовах і сільське 

населення, і потенційні інвестори повинні чітко вбачати перспективи 

території, орієнтуватися в напрямах її спеціалізації, у т. ч. екологічної, та 

стратегічних пріоритетах. Це є особливим маркетинговим фактором для 

прийняття рішення щодо інвестування у розвиток того чи іншого виду 

бізнесу на сільських територіях. 

Зважаючи на те, що урахування екологічної складової сприяє 

раціональному використанню природно-ресурсного потенціалу, 
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покращанню якості та екологічності виготовленої продукції, зниженню 

негативного впливу на довкілля, а також забезпечує імплементацію 

принципів сталого розвитку, доцільним є обґрунтування необхідності та 

реальних можливостей екологізації підприємницької діяльності на сільських 

територіях. Поступова переорієнтація з традиційних засад ведення бізнесу 

на екологічні сприяє формуванню повноцінної платформи для  

інклюзивного зростання села і сільських територій.  

Такі визначальні позиції значною мірою підкреслюють його особливу 

роль у розвитку сільських територій. Натомість, ключовими індикаторами 

такого впливу слід вважати такі положення:  

1) підприємництво є основним джерелом формування бюджетів 

сільських територіальних громад, що особливо важливо в сучасних умовах 

децентралізації владних повноважень;  

2) підприємницька діяльність формує доходи сільських жителів, що 

сприяє підвищенню добробуту та якості їх життя;   

3) підприємництво – 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 на всіх етапах просування і реалізації власної продукції (рис. 1.4).  

Зарубіжний досвід свідчить, що екологічно орієнтоване 

підприємництво є стратегічно привабливою нішею бізнесу на сільських 

територіях, розвитку якої приділяється значна увага як з боку держави, так й 

безпосередньо суб’єктів господарювання. У 2015 р. у сфері підприємництва 

досліджуваної специфіки в країнах ЄС нараховувалося понад 10 тис. фірм, 

США – 500 тис., Канади – 3,5 тис. фірм. Екологічно орієнтована продукція 

утримує міцні позиції у всіх економічно розвинених країнах [106, с. 256–
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257]. Частка такого виду підприємництва у ВВП країн «Великої вісімки» 

оцінюється на рівні 10–24 %. Щорічний його обсяг складає, за оцінками 

фахівців, у США майже 37 млрд дол., в Японії – 30, Німеччині – 20, Франції 

– 10 млрд дол. США. Ринок екологічних послуг в країнах Східної Європи, 

включаючи й СНД, оцінюється у 20 млрд дол. США, а в Чехії, Угорщині та 

Болгарії – перевищує 600 млн дол. [94, с. 37]. 
 

 

 

Рис. 1.4. Екологічно орієнтоване підприємництво у забезпеченні  

сталого розвитку сільських територій 

Джерело: власні дослідження. 
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В Україні екологічне підприємництво як сегмент національного ринку 

сформовано у 1988–1990 рр., проте найбільша активність проявляється 

протягом останніх років. Натепер цей сегмент невеликий і включає у себе 

переважно виробництво очисного обладнання, впровадження 

ресурсозберігаючих безвідходних технологій, використання відновлюваних 

джерел енергії [17, с. 94]. За твердженням О. Попатенко, 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 [131]. 

Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку ринкових відносин 

світове співтовариство стає все активнішим у запровадженні 

цілеспрямованої політики, яка передбачає вирішення комплексу соціальних, 

економічних та екологічних питань на основі розвитку інституту 

корпоративної соціальної відповідальності. Для вирішення окремих аспектів 

соціальної, екологічної відповідальності і сталого розвитку були прийняті 

такі міжнародні документи: Резолюція Конференції ООН з проблем 

оточуючого людину середовища (Стокгольм, 1972 р.), Декларація ООН з 

навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.), 

Декларація Міжнародного форуму та Програма дій щодо вирішення 

глобальних екологічних і соціальних проблем (Копенгаген, 1995 р.), 

Директива ООН з питань захисту споживачів, Європейські рамкові умови 

соціальної відповідальності підприємства (Лісабон, 2000 р.), Європейська 

соціальна хартія тощо [98, с. 265]. Слід зазначити, що серед українських 

підприємств не набули широкого розповсюдження загальноприйняті світові 

екологічні ініціативи у сфері екологічної відповідальності, а саме такі, як 

участь у Глобальному договорі ООН, сертифікація за екологічними 
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стандартами серії ISO14000, впровадження «Зеленого офісу» та інших 

відомих практик у сфері екологічної відповідальності. 

Економічна основа розвитку підприємництва на сільських територіях 

як в Україні, так й у всьому світі, передбачає реалізацію принципів сталого 

(стійкого, зрівноваженого) розвитку [142]. Слід зазначити, 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 Угоди, Резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН ініційовано створення Комісії ООН зі сталого розвитку, за 

визначенням якої ключовою метою сталого розвитку є задоволення потреб 

суспільства без загрози здатності майбутніх поколінь задовольняти свої 

потреби. Тобто, під сталим розвитком (англ. 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 [201].  

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 напрямі  зменшення (мінімізації) негативного впливу на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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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 [200, с. 466–483]. 

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. [33]. У вказаному договорі сформульовано десять принципів, 

спрямованих на втілення прогресивних стратегій ведення бізнесу (права 

людини, трудові відносини, екологічна відповідальність та протидія 

корупції), три із яких стосуються безпосередньо розвитку екологічного 

підприємництва. Зокрема, комерційні компанії повинні: по-перше, 

дотримуватись превентивного підходу до екологічних проблем; по-друге, 

здійснювати ініціативи, спрямовані на підвищення відповідальності за стан 

навколишнього середовища; по-третє, сприяти розвитку та поширенню 

екологічно безпечних технологій [33]. 

Натепер питання екологізації економіки України стає особливо 

актуальним – процеси забруднення довкілля мають місце практично в усіх 

регіонах нашої держави, а змінене людиною навколишнє природне 

середовище впливає на суспільство в зворотному напрямку і не завжди 

позитивно. Необхідно зазначити, що 15 % території країни можна вважати 

«умовно екологічно чистими», 15 % – помірно забрудненими, а 70 % – 

забрудненими територіями. При цьому, Україна володіє передумовами, що 

дають їй змогу пропонувати сценарії протидії глобальним загрозам і завдяки 

цьому відігравати провідну роль у світовому співтоваристві, втілюючи 

покладену на неї еколого-економічну місію [50].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Натомість, екологічно орієнтоване підприємництво на сільських 

територіях має суттєві перспективи розвитку з огляду на наявність таких 

переваг: можливість зайняття 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; підвищення професійних навичок трудових ресурсів [131]. 

Вагомим підтвердженням гостроти піднятої проблеми щодо 

необхідності активізації екологічно орієнтованого підприємництва на 

сільських територіях є розробка різноманітних законів, постанов, програм і 

концепцій. Наприклад, в Концепції розвитку сільських територій до 2025 р., 

з-поміж інших важливих причин погіршення соціально-економічного та 

екологічного стану сільських територій, увагу акцентовано на таких 

важливих позиціях, як: 1) неврахування екологічних вимог у виробничо-

господарських процесах, що відбуваються на селі; 2) недостатність та 

неефективне застосування природоохоронних заходів; 3) низький рівень 

диверсифікації економіки; 4) низький рівень підприємницької ініціативи 

тощо [142]. 

Для вирішення ряду проблем сільського розвитку, у т. ч. зазначених 

вище, Концепцією передбачено створення необхідних організаційних, 

правових та фінансових передумов шляхом: диверсифікації економічної 

діяльності, збільшення рівня доходів сільських жителів від 

сільськогосподарської та несільськогосподарської діяльності; охорони 

навколишнього природного середовища, збереження та відновлення 

природних ресурсів у сільській місцевості тощо [142]. Очікуваними 

результатами реалізації Концепції визначено, поряд із усталеними 

індикаторами (збільшення кількості сільського населення, зростання 
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зайнятості, нарощування кількості робочих місць тощо), збільшення частки 

доходів сільських домогосподарств від провадженя підприємницької 

діяльності та самозайнятості до 15 %; збільшення частки органічних 

сертифікованих сільськогосподарських угідь до 7 %, із них ріллі – до 5 %. 

Всі перераховані позиції передбачають необхідність розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях. 

Крім того, основним правовим документом України – Конституцією 

декларується соціальна спрямованість економіки (ст. 13, ч. 4), а обов’язком 

держави є забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної 

рівноваги на території України (ст. 16) [84]. В Законі «Про охорону 

навколишнього природного середовища» зазначається, що умовою сталого 

економічного та соціального розвитку України є охорона навколишнього 

природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, 

забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини [137]. Завданням 

законодавства про охорону довкілля є регулювання відносин у галузі 

охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення 

екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу 

господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, 

збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, 

ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та 

природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною [137]. 

В Законі України «Про основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року» стверджується, що 

забезпечення стабільного фінансування природоохоронної діяльності, 

вдосконалення економічних інструментів є основними передумовами 

реалізації екологічної політики в Україні. З метою розвитку економічного 

механізму природокористування та природоохоронної діяльності необхідно 

стимулювати розвиток екологічного підприємництва, зокрема виробництво 
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продукції, виконання робіт і надання послуг природоохоронного 

призначення (п. 4.10) [136].  

Результати численних досліджень вказують на те, що, нажаль, рівень 

екологічної відповідальності вітчизняного підприємництва, передусім на 

сільських територіях, наразі є відносно низьким. Поширеною є практика 

нехтування суб’єктами підприємництва екологічною безпекою в процесі 

виробництва сільськогосподарської продукції з метою максимізації 

економічної вигоди. Це відбувається, передусім, за рахунок недотримання 

задекларованих обмежень щодо застосування агрохімічних засабів та 

мінеральних добрив. Така ситуація має щонайменше два важливі аспекти, на 

які слід звертати увагу:  

1) має місце невідповідність виробленої продукції екологічно 

встановленим вимогам, зниження її якості, а відтак – 

конкурентоспроможності;  

2) зниження родючості ґрунту та, як очевидний наслідок, його 

довготривалу непридатність для подальшого використання. 

Підтримуємо думку вітчизняних дослідників О. Бігдан та 

О. Ходаківської, які стверджують, що основне завдання екологізації 

сільськогосподарського виробництва полягає у підтриманні цілісності 

агроекосистем та забезпеченні збалансованого розвитку агросфери, що стає 

можливим при визнанні рівності трьох його складових – економічної, 

соціальної і екологічної (рис. 1.5).  

Економічна складова такої взаємодії ґрунтується на скороченні 

витрат, завоюванні нових ринків екологічної продукції, отриманні прибутків 

від продажу екологічних інновацій, формуванні екологічного іміджу 

підприємства; соціальна – передбачає зростання благополуччя населення, 

зниження рівня захворюваності, розвиток соціальної інфраструктури села, 

підвищення рівня зайнятості через створення нових робочих місць; 

екологічна – поліпшення стану довкілля; раціональне використання 



55 
 

природних ресурсів, зменшення антропогенного навантаження на довкілля, 

охорону земель, відтворення та підвищення родючості ґрунтів [11]. 

 

 

Рис. 1.5. Взаємозв’язок екологізації сільськогосподарського 

виробництва з економічною, соціальною та екологічною системами 

Джерело: адаптовано на основі [11]. 

 

Отже, детермінанти екологічно орієнтованого підприємництва на 

сільських територіях в цілому ідентичні тим, які притаманні суб’єктам 

традиційного підприємництва (з огляду на суб’єктність виду 

господарювання), однак із акцентуванням на екологічному форматі. 

Враховуючи, що екологічна корисність такого виду підприємництва займає 

вагому частку у загальній корисності, логічно стверджувати, що суб’єктами 

екологічно орієнтованого підприємництва слід вважати суб’єктів 
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екологічного іміджу 
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традиційного підприємництва, які здійснюють свою діяльність з позицій 

посилення екологічної відповідальності. У цьому зв’язку критеріями слід 

вважати характеристики, якими повинен володіти суб’єкт господарювання 

для віднесення його до категорії «суб’єкт екологічно орієнтованого 

підприємництва», що функціонує на сільській території.  

За результатами проведених досліджень узагальнено характерні 

ознаки, які уможливлюють ідентифікацію саме екологічно орієнтованого 

підприємництва як стратегічно важливого індикатора розвитку сільських 

територій (рис. 1.6).  

 

 

Рис. 1.6. Теоретичне обґрунтування змісту екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 

 

Забезпечення сталого розвитку сільських територій, формування їх 

інвестиційної привабливості 

Стратегічна  

мета 

Основна 

діяльність 

Виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг у сфері 

сільської економіки (передусім, аграрному виробництві), які за 

домінуючими ознаками відповідають нормам екологічного 

законодавства 

Орієнтація  Максимізація прибутку у поєднанні з раціональним використанням 

та відновленням природно-ресурсного потенціалу на тлі збереження 

довкілля (синергетичний ефект) 

 

Цільовий 

індикатор 

Формування іміджу та забезпечення конкурентоспроможності 

суб’єкта підприємництва за рахунок екологізації виробничого 

(технологічного) процесів, що сприятиме підвищенню якості  та 

екологічності продукції (надання послуг) 

 

Ознаки 
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 залучення сільського населення; 

 провадження традиційних та альтернативних видів діяльності; 

 застосування інноваційних продуктів і технологій; 

 запровадження екологічного менеджменту та маркетингу  

з урахуванням специфіки та потреб сільськогосподарського 

виробництва. 

ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

на сільських територіях 
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Відтак, ключовими ознаками екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях слід вважати такі: ведення 

підприємницької діяльності в сільській місцевості; екологічна та соціальна 

відповідальність бізнесу; всебічне залучення сільського населення; 

здійснення традиційних та нетрадиційних (альтернативних) видів 

діяльності; застосування інноваційних продуктів і технологій; 

запровадження екологічного менеджменту та маркетингу з урахуванням 

специфіки та потреб сільськогосподарського виробництва тощо. 

Акцентуючи увагу на тлумаченні екологічно орієнтованого 

підприємництва як інноваційно спрямованого виду діяльності суб’єктів 

господарювання з орієнтацією на отримання економічного ефекту у 

результаті екологізації виробничого (технологічного) процесу, 

розмежування видів екологічно орієнтованого підприємництва 

пропонується здійснювати за критерієм відповідності нормам екологічного 

законодавства.  

Підприємництво є інструментом забезпечення розвитку сільських 

територій та економічною платформою провадження на них традиційних і 

альтернативних видів діяльності, які, власне, дозволяють визначити види 

екологічно орієнтованого підприємництва, поширені на сільських 

територіях (рис. 1.7). Слід зазначити, що в межах кожного із зазначених 

видів підприємництва формується окреме підприємницьке середовище, яке 

продукує інноваційні ідеї, ресурси, готову продукцію, послуги, працю, 

капітал, у т. ч. соціальний тощо. 

Підприємництво на сільських територіях конфігурує надзвичайно 

потужну ресурсну базу, здатну забезпечити ефективну імплементацію 

принципів сталого розвитку, у т. ч. й принципу екологізації процесів 

господарювання. Йдеться про інтелектуальну, інституціональну, 

інноваційну, фінансову, технологічну та інші складові ресурсного 

забезпечення розвитку підприємництва на сільських територіях. В контексті 
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зазначеного очевидною стає орієнтація на всебічну підтримку цілісності 

економіко-соціо-екологічної системи за рахунок вироблення та 

впровадження ефективних заходів ведення бізнесу без нанесення шкоди для 

навколишнього середовища й одночасного забезпечення економічних 

інтересів суб’єктів підприємництва.  

 

 

Рис. 1.7. Види екологічно орієнтованого підприємництва  

на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 
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підприємництва є основою зайнятості більшості сільських територій 

України. Воно має низку переваг, порівняно з іншими видами діяльності, 

зокрема: земельні ресурси, сприятливі кліматичні умови, вигідне 

географічне положення; наявність кваліфікованої робочої сили; 

ментальність українців та досвід роботи в сфері сільського господарства. 

Однак, нівелювання стереотипного підходу до розгляду сільських територій 

як виключно просторової бази сільськогосподарського виробництва є одним 

із найбільш важливих завдань сучасної політики держави у напрямі 

підготовки аграрного та сільського секторів економіки до функціонування в 

умовах зони вільної торгівлі з ЄС. 

Необхідним елементом механізму забезпечення ефективності 

екологічно орієнтованого підприємництва є урахування принципів його 

розвитку. У контексті даного дослідження слушним вбачається науковий 

підхід Г. Мішеніної, яка наголошує на дуальному змісті принципів 

екологічно орієнтованого підприємництва з огляду на логічність поєднання 

усталених принципів функціонування бізнесу та принципів сталого 

розвитку [109, с. 122]. 

Обґрунтованим також є наукове бачення колективу авторів, які 

принципи розвитку підприємництва на еколого-економічних засадах 

визначають як основні правила підприємницької діяльності або керуючі ідеї 

підприємницького природогосподарювання, що ґрунтуються відповідно до 

принципів сталого, екозбалансованого використання та відтворення 

природних ресурсів. Ці принципи дослідниками сформовано у вигляді таких 

положень: сприйняття екологізації природно-ресурсної сфери як цільової 

функціональної основи розвитку підприємництва на еколого-економічних 

засадах; відповідність принципам сталого використання та відтворення 

природних ресурсів, а також організаційно-економічним та 

інституціонально-регулюючим механізмам природогосподарювання; 

відповідність мотиваційних та стимулюючих механізмів розвитку 
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підприємництва тим еколого-економічним проблемам, що необхідно 

розв’язувати; інтегроване, багатоцільове, комплексне використання та 

відтворення природних ресурсів на інноваційній основі; здійснення оцінки 

результативності та ефективності підприємницької діяльності крізь призму 

функціонування економічної, екологічної, соціальної та інституціональної 

систем; запобігання прояву екодеструктивних чинників та ризиків 

природогосподарювання на початкових фазах відтворювальних процесів; 

забезпечення доступності, об’єктивності та достовірності еколого-

економічної інформації щодо результативності розвитку підприємництва 

[196, с. 26]. 

Доповнюючи представлені підходи можна стверджувати, що розвиток 

екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях повинен 

здійснюватися з урахуванням таких положень: 

 технологічні процеси виробництва продукції (послуг) повинні 

здійснюватися з урахуванням екологічних вимог (вітчизняних та 

міжнародних); 

 збереження довкілля має розглядатися як невід’ємний елемент 

системи управління господарською діяльністю підприємства, у т. ч. системи 

екологічного менеджменту та маркетингу;  

 упровадження сучасних інноваційних технологій з метою 

ефективнішого використання людського капіталу, сировинних та 

енергетичних ресурсів, а також зменшення обсягів відходів виробництва і 

споживання, що є джерелами забруднення довкілля; 

 позиціонування екологічної та соціальної відповідальності суб’єкта 

підприємництва як сучасного феномену розвитку бізнес-середовища;  

 пропаганда позитивного досвіду ведення екологічно орієнтованого 

бізнесу на сільських територіях; 

 суб’єкти підприємництва повинні, разом з місцевими органами 

влади, інститутами громадянського суспільства, брати участь в розробці та 



61 
 

реалізації проектів охорони довкілля, сприяння навчанню за програмами 

здорового способу життя (рис. 1.8). 

 

 

Рис. 1.8. Обґрунтування принципів екологічно орієнтованого  

підприємництва на сільських територіях 

Джерело: адаптовано [109, с. 122; 138] та власні дослідження. 

 

Узагальнюючи вищенаведене, критерії ідентифікації екологічно 

орієнтованого типу розвитку підприємницьких формувань 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 

Принципи сталого 

розвитку 

Традиційні принципи 

функціонування бізнесу 

 вільний вибір видів діяльності; 

 залучення на добровільних засадах майна та 

коштів юридичних осіб і громадян; 

 самостійне формування програми діяльності та 

вибір постачальників і споживачів продукції, 

встановлення цін відповідно до законодавства; 

 вільний найм працівників; 

 залучення і використання усіх видів ресурсів, 

використання яких не заборонено або не 

обмежено законодавством; 

 вільне розпорядження прибутком, що 

залишається після внесення платежів, 

установлених законодавством; 

 самостійне здійснення підприємцем – 

юридичною особою ЗЕД, використання будь-

яким підприємцем належної йому частки 

валютної виручки на свій розсуд.  

 

 взаємозалежність – передбачає оцінку 

взаємозв’язку людини і природи на місцевому 

та глобальному рівнях; 

 різноманітність – означає оцінку важливості 

природного і культурного розмаїття в житті, 

економіки і добробуту; 

 вантажопідйомності – передбачає визнання, що 

ресурси планети є вичерпаними, і наслідками 

некерованого і нестійкого зростання є 

збільшення масштабів зубожіння; 

 права і обов’язки включають в себе розуміння 

важливості універсальних прав і визнання, що 

наші дії можуть мати наслідки для нинішнього і 

майбутніх поколінь; 

 невизначеність і запобіжні заходи – це 

розуміння того, що наші дії можуть привести до 

непередбачених наслідків і заохочення до 

обережного підходу до добробуту планети. 

 

Принципи екологічно орієнтованого  

підприємництва 

 технологічні процеси виробництва продукції (послуг) повинні здійснюватися з урахуванням екологічних 

стандартів, нормативів і вимог (вітчизняних та міжнародних);  

 збереження довкілля має розглядатися як невід’ємний елемент системи управління господарською 

діяльністю суб’єкта підприємництва, у т. ч. системи екологічного менеджменту та маркетингу;  

 впровадження сучасних інноваційних технологій з метою ефективнішого використання людського 

капіталу, сировинних та енергетичних ресурсів, а також зменшення обсягів відходів виробництва і 

споживання, що є джерелами забруднення довкілля; 

 позиціонування екологічної та соціальної відповідальності суб’єкта підприємництва як сучасного 

феномену розвитку бізнес-середовища;  

 поширення позитивного досвіду ведення екологічно орієнтованого бізнесу на сільських територіях; 

 суб’єкти підприємництва повинні з місцевими органами влади, інститутами громадянського суспільства 

брати участь в розробці та реалізації проектів охорони довкілля, сприяння навчанню за програмами 

здорового способу життя. 
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менеджменту та маркетингу підприємства, досягненні економіко-

екологічного ефекту за рахунок упровадження інноваційних технологій 

використання природно-ресурсного потенціалу.   

Відтак, метою трансформування усталених засад ведення 

підприємницької діяльності на сільських територіях у напрямі екологізації 

виробничого процесу є забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності 

людей за рахунок зниження негативного впливу такої діяльності на 

довкілля. В контексті зазначеного, об’єктивної необхідності набуває 

розробка методичних підходів до діагностики привабливості екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях.  

 

1.3.  Методичний підхід щодо комплексної діагностики 

інвестиційної привабливості суб’єктів екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях 

 

Розвиток екологічно орієнтованого підприємництва потребує 

залучення значних обсягів інвестиційних ресурсів, ефективність 

використання яких практично завжди пов’язана з ризиком. Діяльність 

підприємця в таких умовах спрямована на захист власного бізнесу від 

ризику, який ставить під загрозу розмір прибутку та платоспроможність. 

Більше того, стає проблематичним вирішення основної задачі підприємця – 

в залежності від ситуації відібрати оптимальний проект, враховуючи при 

цьому, що чим більший розмір очікуваного прибутку, тим більший розмір 

ризику. Як відзначає В. Борисова, якісне управління ризиком збільшує 

можливості підприємця щодо отримання прибутку, ведення беззбиткового 

бізнесу, підвищення конкурентоспроможності на ринку товарів та послуг 

[16]. 

Відмінною рисою інвестиційних процесів, спрямованих на 

забезпечення розвитку екологічно орієнтованої підприємницької діяльності, 
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є пролонгованість отримання економічного ефекту та зумовлений цим 

тривалий термін окупності. Відповідні інвестиційні рішення мають 

враховувати потенційні екологічні та соціальні ефекти. Наведене визначає 

важливість адаптації існуючих методик діагностики інвестиційної 

привабливості соціально-економічних об’єктів до особливостей екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях. 

Отримані результати слугуватимуть базою для прийняття рішення 

стосовно:  

1) доцільності інвестування в екологічно орієнтовану підприємницьку 

діяльність;  

2) вибору перспективних напрямів екологічно орієнтованого 

підприємництва у межах конкретної сільської території;  

3) виділення факторів, які впливають на привабливість екологічно 

орієнтованого підприємництва;  

4) розробки регіональних програм та стратегій розвитку сільських 

територій;  

5) оперативного управління на основі моніторингу ефективності 

екологічно орієнтованого підприємництва. 

Обґрунтування методичного підходу до діагностики привабливості 

екологічно орієнтованого підприємництва потребує, передусім, визначення 

змісту поняття «діагностика», яке все частіше використовується в 

економічній літературі. За своєю етимологією це слово пов’язане із 

грецьким «розпізнання, визначення» [56, с. 82]. Здебільшого тлумачення 

діагностики стосуються медичної сфери, де її пов’язують із вивченням ознак 

хвороб, методів лікування та визначення діагнозу на підставі різнобічного 

дослідження людини [15, с. 257]. У технічних науках під діагностикою 

розуміється оцінка придатності механізму до експлуатації [26, с. 302]. 

Вищевикладене дає підстави зробити висновок, що процес діагностики 

передбачає перевірку відповідності об’єкта певним критеріям, на основі 
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чого визначається його стан. Ключовими параметрами процедури 

діагностування є соціально-економічні та екологічні показники, які 

характеризуватимуть об’єкт дослідження. Для кожного із таких показників 

обґрунтовуються граничні значення, що відділятимуть привабливе 

екологічно спрямоване підприємництво від непривабливого. 

Поняття діагностики в економіці тісно корелює із процесами оцінки та 

аналізу. Наприклад, Ж. Семчук і Р.  Скриньковський наголошують на 

необхідності дослідження існуючих методик проведення аналізу та 

оцінювання інвестиційної діяльності підприємства для того, щоб 

обґрунтувати систему її діагностики [151, с. 13]. Існує точка зору стосовно 

тотожності процедур діагностики та аналізу [82, с. 32], а також аналізу та 

оцінювання [88, с. 21].  

Під процесом оцінювання розуміється формальне (зазвичай кількісне) 

описання якостей об’єкта дослідження. Натомість, аналіз передбачає 

розкладення об’єкта на елементи та дослідження цих елементів і їх 

взаємозв’язків з метою пізнання її властивостей [26, с. 27; 83, с. 34–36]. На 

нашу думку, співвідношення між процедурами аналізу та оцінювання в 

контексті діагностики привабливості екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях полягає у наступному:  

1) виділення складових елементів об’єкта дослідження (екологічного 

підприємництва), які впливають на його привабливість (методика аналізу); 

2) визначення показників, які кількісно описують ідентифіковані вище 

елементи, що впливають на привабливість екологічно орієнтованого 

підприємництва (методика кількісного оцінювання); 

3) порівняльний аналіз результатів кількісного оцінювання із 

нормами, іншими об’єктами, еталонами (методика аналізу).  

Досліджуючи питання економічної діагностики, Г. Івасів до цієї 

процедури відносить структуризацію фінансово-економічних показників 

діяльності підприємства за рівнями управління, їх кількісне оцінювання та 
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інтеграцію у синтетичний інтегральний коефіцієнт [76, с. 96]. В основу 

методики діагностування інвестиційної привабливості підприємства 

Т. Городня та Р. Годунько також покладено процес оцінювання фактичних 

значень показників, однак із подальшим проведенням порівняльного аналізу 

його привабливості з іншими суб’єктами підприємництва та їх 

ранжирування [36, с. 197–198]. Дещо інший підхід до інтерпретації процесу 

діагностики висвітлено у наукових працях Л. Овандера та М. О. Любецької. 

Згідно з їх висновками процес діагностики інвестиційної привабливості 

підприємства пов’язаний із аналізом відповідності цілей його діяльності 

поточними результатами діяльності [120, с. 317]. Комбінуючи наведене із 

раніше викладеними положеннями, можна стверджувати, що оціночні 

показники привабливості екологічно орієнтованого підприємництва на 

сільських територіях мають корелювати з його цільовими установками.  

На необхідності врахування динаміки бізнес-індикаторів рівня 

розвитку підприємства у процесі діагностики потенціалу господарюючого 

суб’єкта наголошують О. Кузьмін та О. Мельник. Вони слушно зауважують, 

що «…неможливо сформувати цілісне уявлення про траєкторію розвитку 

підприємства загалом, адже динаміка індивідуальних показників … може 

істотно відрізнятися за обсягами та спрямуванням» [92, с. 163–164]. Іншими 

словами, цілком логічно стверджувати, що привабливішим може бути 

напрям екологічного підприємництва або сільська територія із нижчими 

рівнями показників привабливості, проте із значно стрімкішими темпами їх 

зростання. 

Дещо ширшим за вищезгаданий є підхід, запропонований 

О. Просовичем, який виділяє три рівні оцінювання, а саме: ретроспективний 

(вивчення динаміки), оперативний (оцінка поточного стану), перспективний 

(визначення тенденцій, прогнозів) [144, с. 5–6]. Врахування виділених рівнів 

у процесі діагностики привабливості соціально-економічних процесів або 
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явищ значно розширить можливості застосування отриманих результатів 

діагностування. 

Системний підхід до процесу діагностики інвестиційної привабливості 

підприємства відображено у праці О. Товстенюк, де (як і в [120]) 

наголошується на причинно-наслідковому зв’язку між методичним 

підґрунтям процедури діагностування та цілями, заради досягнення яких 

воно проводиться. Після ідентифікації системи цілей визначаються чинники, 

які впливають на об’єкт діагностування, та здійснюється їх класифікація. 

Далі відбувається обґрунтування показників, що кількісно описуються 

раніше виділені чинники та обирається інструментарій (методи та прийоми) 

діагностування [171, с. 90–91]. Після формування масиву результатів 

оцінювання здійснюється інтерпретація отриманих результатів. 

Коментуючи описаний підхід, вважаємо, що він максимально повно 

відповідає змісту процедури діагностування з позицій процесного підходу. 

Що ж стосується функціонального підходу, то він передбачає виділення і 

типізацію показників, за яким відбуватиметься оцінювання перспективності 

екологічного підприємництва. Як зазначалось раніше, за базовий доцільно 

обрати підхід, запропонований О. Просовичем [144]. 

Процес діагностики у даному дослідженні представлено як процедуру, 

що синтезує методики оцінювання та аналізу економічних об’єктів з метою 

прийняття управлінських рішень відносно фінансово-економічного та 

організаційного сприяння створенню осередків екологічно орієнтованого 

підприємництва у межах конкретних сільських територій. Процес 

діагностування має враховувати певні особливості (рис. 1.9):  

– взаємопов’язаність цілей проведення діагностики із показниками, які 

відображатимуть привабливість екологічно орієнтованого підприємництва. 

Слід враховувати, що така діагностика є двокритеріальна, оскільки має 

враховувати параметри, по-перше, безпосередньо екологічного 

підприємництва та, по-друге, характеристики конкретних сільських 
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територій. Це спричиняє потребу в оцінюванні не лише безпосередньо 

екологічного підприємництва, але і його умов, які визначаються 

особливостями сільської території; 

 

 

Рис. 1.9. Методичний підхід до комплексної діагностики інвестиційної 

привабливості суб’єктів екологічно орієнтованого  

підприємництва на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 

 

– трьоехетапність оцінювання, що пов’язано із необхідністю 

врахування не тільки поточних характеристик стану екологічно 

орієнтованого підприємництва, але й тенденцій їх змін; 

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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– відносність отриманих кількісних оцінок, зумовлена необхідністю 

порівняльного аналізу екологічно орієнтованого підприємництва у межах 

різних сільських територій та напрямів екологічно орієнтованої 

підприємницької діяльності у межах однієї території. 

Найскладніший етап розробки методики діагностування 

привабливості екологічно орієнтованого підприємництва – це 

обґрунтування системи показників привабливості. Як зазначалось вище, такі 

показники умовно можна розподілити на показники, що характеризують 

об’єкт діагностування – екологічно орієнтоване підприємництво, та умови, 

що склалися у межах сільської території. Привабливість екологічно 

орієнтованого підприємництва напряму пов’язана із його ефективністю. 

Результати аналізу різних підходів до визначення поняття «ефективність» 

[3; 81; 108; 111; 130; 143] дали можливість виділити такі її риси:  

1) узагальнено ефективність представляється у вигляді відношення 

ефекту у розрахунку на одиницю витрачених ресурсів в уніфікованій 

(наприклад, грошовій) формі;  

2) передбачає визначення ефективності використання ресурсів 

(ресурсовіддачі) як ефекту, що припадає на одиницю ресурсу кожного 

окремого виду;  

3) пов’язується із співвідношенням отриманих ефектів і поставлених 

цілей.  

Враховуючи концепцію сталого розвитку, ефективність 

функціонування соціально-економічних систем (до яких належить і 

екологічно орієнтоване підприємництво) включає не лише економічну, але й 

соціальну та екологічну ефективність. Це свідчить про 

багатокритеріальність категорії «ефективність». Важливо, що у 

короткостроковому періоді наведені види ефективності зазвичай є 

антагоністичними, тоді як у довгостроковій перспективі збільшення одного 

із зазначених ефектів сприятиме зростанню інших. Однак, згідно із 



69 
 

висновками О. Николюк, досягти еталонних (або максимально можливих) 

рівнів одночасно за всіма видами ефективності неможливо, що зумовлює 

необхідність поступової ієрархічної пріоритизації економічних, екологічних 

та соціальних цілей [118, с. 280].  

Окрім співвідношення «ефект–витрати (витрачені ресурси)», при 

оцінюванні екологічної та соціальної ефективності слід врахувати і 

отриманий економічний ефект. Деякі вітчизняні економісти-аграрники 

пов’язують екологічну та соціальну ефективність із, відповідно, 

екологічним ефектом (збереження навколишнього природного середовища, 

забезпечення населення безпечними продуктами харчування) [96] та 

поліпшенням соціальних умов життя [53]. Але, на нашу думку, важливо 

розрізняти поняття «ефект» та «ефективність». Зазначені вище 

характеристики є ефектами, тоді як ефективність, як зазначалось вище, 

визначається як розмір ефекту у розрахунку на одиницю витрат. Такому 

загальноприйнятому підходу відповідає тлумачення еколого-економічної 

ефективності, запропоноване В. Гордієнком. Він трактує її як економічну 

ефективність екологічних витрат, тобто як економічний ефект у розрахунку 

на одиницю екологічних витрат [35]. В. Андрійчук інтерпретує 

екологічну/соціальну ефективність як частку прибутку (витрат), що 

спрямовуються на екологічні/соціальні заходи у загальному розмірі 

прибутку (витрат) підприємства [4].  

У табл. 1.3 відображено сучасні методичні підходи до тлумачення 

змісту «ефективності» як економічної категорії та визначено доцільність їх 

використання у процесі оцінювання ефективності екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях. Відтак, значна кількість 

дослідників розглядає сутність економічної ефективності крізь призму 

цілей. На нашу думку, перевірка досягнення поставлених цілей має 

відбуватись шляхом зіставлення фактичних та цільових показників 

ефективності. Натомість, безпосередньо показники ефективності мають 
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враховувати співвідношення досягнутого ефекту та здійснених витрат. У 

результаті має бути сформована система показників ефективності, кількість 

яких визначатиметься кількістю можливих ефектів і необхідних для їх 

отримання витрат (втрат). 

Таблиця 1.3 

Характеристика та напрями використання сучасних підходів  

до визначення ефективності 

Підхід до визначення 

ефективності 
Недоліки підходу 

Напрям та 

особливості 

використання 

Наукові 

джерела 

Відношення результатів 

діяльності та витрат 

Потребує уточнення 

переліку видів результатів 

та витрат.  

Кількісне 

оцінювання рівня 

ефективності 

(здебільшого 

економічної). 

[3, с. 397–

399; 

74, с. 20;  

130; 146,  

с. 412] 

Співвідношення 

фактичного та цільового 

ефектів 

Не враховує категорію 

витрат. 

Нормування 

показників 

ефективності. 

[6, с. 12; 48; 

179, с. 69] 

Максимум продукції на 

одиницю ресурсу 

Не враховує, що 

основною ціллю 

господарської діяльності є 

не продукція, а прибуток. 

Використання 

недоцільне. 

[12, с. 76; 

128, с. 129;] 

Максимум результату  

(в т. ч. прибутку) за 

умови мінімуму витрат 

(уречевленої праці, 

ресурсів, грошей тощо) 

Складність кількісного 

описання «максимуму», 

який далеко не завжди 

відповідає фактичному 

значенню. 

Обчислення 

еталонних 

(нормативних, 

цільових) 

показників. 

[47, с. 201; 

121,с. 282] 

Економія питомих втрат  

Відсутність економії 

означатиме 

неефективність системи, 

що є методично 

невиріним. 

Використання 

недоцільне. 
[125, с. 90] 

Відношення 

економічного ефекту та 

екологічних витрат 

Більше пов’язаний із 

економічною, а не 

екологічною 

ефективністю. 

Оцінювання 

екологічної 

ефективності. 

[35] 

Відношення витрат і 

потенційних втрат 

Не враховує досягнутий 

економічний ефект. 

Оцінювання 

екологічного 

ефекту. 

[69] 

Джерело:   узагальнено автором на основі [3, с. 397–399; 6, с. 12; 12, с. 76; 35; 48; 

69; 74, с. 20; 121, с. 282; 125, с. 90; 128, с. 129; 130; 146, с. 412; 179, 

с. 69; 198; 47, с. 201]. 

 

Економічні, соціальні та екологічні показники необхідно визначати у 

межах як території загалом, так і у рамках напрямів господарської 
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діяльності, які належать або за певних умов можуть бути віднесені до 

екологічно орієнтованого підприємництва (сільське господарство, 

лісництво, рибальство, туризм тощо). 

Що стосується умов зовнішнього середовища, які слід враховувати 

при оцінці привабливості екологічно орієнтованого підприємництва, то, на 

нашу думку, вони дуже наближені до показників інвестиційної 

привабливості регіонів. На основі аналізу існуючих підходів до формування 

систем відповідних показників [41, с. 44], визначено їх групи, які 

відповідають потребам кількісного оцінювання привабливості екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях: 

1) показники ресурсозабезпеченості, які максимально повно 

відображають ресурсний потенціал території. До системи показників 

інвестиційної привабливості регіону С. Петровська включає показники 

трудового, освітнього, фінансового, фондового і природно-ресурсного 

потенціалів [127, с. 28–30]. До показників трудового потенціалу віднесено 

частки населення сільської території з вищою та середньою освітою, рівень 

економічної активності, рівень безробіття [126, с.93; 150, с. 36; 174, с. 139–

140]; 

2) соціально-економічні характеристики регіону, які визначають 

купівельну спроможність місцевого населення та розміри ринків збуту 

значної кількості продукції та послуг, виготовлених і наданих екологічно 

орієнтованими господарюючими суб’єктами. В якості відповідних 

показників використано середньомісячну заробітну плату у межах території, 

розмір доходу на 1 особу та сукупні витрати населення у розрахунку на 

1 особу [61, с. 153; 150, с. 36]; 

3) розміри бюджетних витрат на фінансування екологічних заходів; 

4) показники інфраструктурного розвитку. До цієї групи показників 

включено щільність автомобільних доріг загального користування з твердим 

покриттям і залізничних колій; кількість об’єктів роздрібної торгівлі, 
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ресторанного бізнесу (важливо для розвитку підприємств туристичного 

бізнесу). 

Часто одним із визначальних чинників оцінки привабливості розвитку 

(інвестування) підприємництва у межах конкретної території визначають 

рівень її екологічного забруднення (відносні обсяги викидів і скидів 

шкідливих забруднюючих речовин та відходів, рівень радіаційного 

забруднення) [127, с. 30; 150, с. 37]. Однак, на нашу думку, оскільки 

екологічно орієнтоване підприємництво передбачає мінімізацію шкідливого 

впливу на довкілля, саме екологічно «несприятливі» регіони слід вважати 

потенційно доцільними для розвитку відповідних напрямів економічної 

діяльності.  

Попередньо обчислені показники ефективності та зовнішніх умов 

мають оцінюватись у динаміці. Для визначення тенденції зміни будь-якого 

фінансово-економічного показника доцільно використати його 

середньорічний темп приросту. Що ж стосується тенденційних рівнів, то 

вони визначатимуться на основі методу екстраполяції тренду (якщо такий 

тренд існує), або усереднений протягом останніх 3–5 років (у разі, якщо 

тренд відсутній).  

Наступним етапом розробки методики діагностики привабливості 

екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях є 

обґрунтуванням застосовуваних наукових методів дослідження. Як 

зазначалось раніше відповідне діагностування передбачає здійснення 

оцінювання із подальшим аналізом отриманих результатів. Процес 

оцінювання у контексті даного дослідження пов’язаний із вимірюванням 

ефективності екологічно орієнтованого підприємництва та кількісним 

представленням зовнішніх умов. Найчастіше застосовуваним у вітчизняній і 

зарубіжній практиці є метод інтегрального оцінювання. Переважна 

більшість дослідників за його основу бере методи нормування 

(стандартизації, порівняльний метод), який передбачає зіставлення 
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фактичних значень показників із нормативними, цільовими, прогнозними 

або такими, що характерні для іншої сільської території [29, с. 124–125; 

45, с. 322; 91, с. 77; 150, с. 37–38]. Основними задачами нормування є, по-

перше, порівняння різних об’єктів оцінювання та, по-друге, переведення 

значень неспівставних показників до безрозмірного вигляду, що 

уможливлює застосування методів інтегрального оцінювання.  

Багато учених інтерпретує привабливість певного об’єкта (зазвичай 

регіонів) як інтегральну категорію, кількісне оцінювання якої потребує 

використання методів інтегрального оцінювання [91, с. 75; 164, с. 35–36]. 

Доволі широко застосовуваними у методиці кількісного оцінювання 

привабливості регіонів є багатовимірні методи [63, с. 159–162]. Зокрема 

В. Захарченко та М. Акулюшина за допомогою методу стандартизації 

неспівставні показники приводять до стандартизованого вигляду із 

подальшим визначенням еталону. На базі порівняння фактично досягутих 

об’єктами оцінювання показників та еталону (на основі евклідових 

відстаней) здійснюється їх ранжирування.  

Ще одним методом, який використовується при оцінці привабливості 

регіонів є метод кластерного аналізу. Згадані вище В. Захарченко та 

М. Акулюшина застосовують його для попереднього багатокритеріального 

групування об’єктів дослідження, у межах яких у подальшому проводиться 

оцінювання привабливості [63, с. 158–159]. На відміну від зазначеного 

підходу, деякі науковці пропонують застосувати методологію кластерного 

аналізу не на початковому, а на кінцевому етапі оцінювання задля 

класифікації групування регіонів за рівнем інвестиційної привабливості 

[13, с. 96–99; 85; 164, с. 35;]. 

На тому чи іншому етапі оцінювання науковці часто використовують 

методи ранжирування [14, с. 7; 36, с. 197–198; 40, с. 202]. Ціллю 

застосування таких методів є аналіз об’єктів оцінки з метою їх порівнянні 

між собою. Для аналогічних цілей використовуються методи рейтингового 
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оцінювання [164, с. 32]. Положення теорії нечіткої логіки застосовує 

Я. Виклюк у процесі оцінки туристичної привабливості регіону [27, с. 45–

54]. Перевагою такого методу є можливість кількісного оцінювання 

параметрів та умов сільської території, які є складно формалізованими.  

У цілому, особливості та напрями використання найпоширеніших 

методів узагальнено у табл. 1.4. До вище описаних методів, на нашу думку 

доцільно додати методи кореляційно-регресійного аналізу. Їх застосування 

здійснюватиметься для виявлення та аналізу тенденцій змін досліджуваних 

показників, прогнозування та виявлення зв’язків між результативними 

ознаками та факторами їх впливу. 

Таблиця 1.4 

Особливості та напрями використання методів оцінювання  

у процесі діагностування привабливості екологічно орієнтованого  

підприємництва на сільських територіях 

Метод Особливості методу 
Напрям застосування у процесі 

діагностування 

1 2 3 

Кореляційного 

аналізу 

Кількісне оцінювання 

взаємозв’язку між 

явищами 

Ідентифікація найбільш значущих 

зовнішніх факторів впливу на ефективність 

екологічно орієнтованого підприємництва. 

У результаті визначаються саме ті 

показники, які слід враховувати у процесі 

діагностування. 

Коефіцієнтний 

метод 

Обчислення відносних 

показників, які є 

оцінками певного 

соціально-економічного 

процесу або явища 

Визначення частинних показників, які є 

кількісними оцінками поточного та 

попереднього станів екологічно 

орієнтованого підприємництва та умов 

його розвитку. 

Нечіткої логіки 

Кількісна оцінка слабко 

формалізованих 

величин. 

Кількісне оцінювання якісних 

характеристик екологічно орієнтованого 

підприємництва та умов його розвитку на 

сільських територіях. 

Математико-

статистичний 

метод 

Дослідження динаміки 

соціально-економічних 

процесів 

Обчислення темпів зростання показників, 

які є кількісними оцінками стану 

екологічно орієнтованого підприємництва  

та умов його розвитку. 

Регресійного 

аналізу 

Відновлення значень 

результативної ознаки 

при відомих значеннях 

факторної. 

Визначення тенденційних рівнів 

показників.  
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Закінчення табл. 1.4 

1 2 3 

Нормування 

(стандартизації) 

Приведення частинних 

показників до 

безрозмірних величин 

Обчислення частинних нормованих 

коефіцієнтів у розрізі кожного із частинних 

показників екологічно орієнтованого 

підприємництва та умов його розвитку. 

Інтегрального 

оцінювання 

Інтегрування 

нормованих коефіцієнтів 

в синтетичні інтегральні 

коефіцієнти 

Обчислення інтегральних коефіцієнтів 

привабливості екологічно орієнтованого 

підприємництва. 

Визначення інтегрального коефіцієнта 

сприятливості зовнішніх умов розвитку 

екологічно орієнтованого підприємництва. 

Кластерного 

аналізу 

Багатофакторне 

групування соціально-

економічних об’єктів 

Групування досліджуваних областей 

(напрямів підприємництва) за рівнем 

привабливості екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях. 

Ранжирування  

Послідовне розміщення 

об’єктів за певною 

ознакою. 

Розміщення адміністративних областей 

залежно від рівня привабливості 

екологічно орієнтованого підприємництва. 

Джерело: власні дослідження. 

 

Перелічені методи дослідження у розрізі етапів діагностування 

привабливості екологічно орієнтованого підприємництва узагальнено на 

рис. 1.10.  
 

 

Рис. 1.10. Методичне підґрунтя діагностики привабливості екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 

Обґрунтування 

цілей  

Ранжирування цілей  

за вагомістю 

Оцінка фактичних 

рівнів показників 

Визначення тенденцій  

Оцінка перспективних 

значень показників  

Порівняння фактичних, прогнозних 

значень показників із цільовими 

(нормативними)  

Метод кореляційного 

аналізу 

Коефіцієнтний 

аналіз 

Методи нечіткої 

логіки 

Регресійний аналіз  

Математико-

статистичний метод 

Метод нормування 

Метод інтегральної оцінки 

Метод кластерного аналізу 

Метод ранжирування 

Порівняння фактичних, прогнозних 

значень показників із іншими 

об’єктами діагностування  
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Отже, розроблений методичний підхід до комплексної діагностики 

інвестиційної привабливості суб’єктів екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях передбачає три етапи 

впровадження: 1)  формулювання цілей; 2) інтегральну оцінку показників 

соціально-економічної та екологічної ефективності господарської 

діяльності; 3) виявлення тенденцій зміни показників у порівнянні із 

цільовими значеннями. До показників, які лежать в основі діагностування, 

належать показники, що характеризують об’єкт діагностування (стан та 

перспективи розвитку суб’єктів екологічно орієнтованого підприємництва), 

та показники, які відображають умови, що склалися у межах конкретної 

сільської території. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що 

діагностування інвестиційної привабливості господарюючих суб’єктів є 

невід’ємним етапом прийняття рішення щодо вибору напрямів розвитку 

екологічно орієнтованого підприємництва та способів їх реалізації. 

Отримані, за таким підходом, результати є платформою для прийняття 

управлінських рішень щодо наступного: по-перше, економічної доцільності 

інвестування у підприємницьку діяльність; по-друге, вибору 

найперспективніших, з позиції отриманого синергетичного ефекту, напрямів 

екологічно орієнтованого підприємництва у межах конкретної сільської 

території; по-третє, виявлення екзогенних та ендогенних факторів, які 

впливають на інвестиційну привабливість екологічно орієнтованого 

підприємництва; по-четверте, розробки регіональних та місцевих програм 

та стратегій розвитку сільських територій; по-п’яте, оперативного 

менеджменту та маркетингу на основі дієвого моніторингу економічної 

ефективності екологічно орієнтованого бізнесу з урахуванням іманентних 

особливостей підприємницької діяльності та його видової специфіки. 
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Висновки до Розділу 1 

 

У першому розділі дисертаційної роботи висвітлено теоретико-

методичні засади розвитку екологічно орієнтованого підприємництва, 

зокрема:  удосконалено економічний зміст поняття «екологічно орієнтоване 

підприємництво» на сільських територіях; систематизовано критерії 

ідентифікації екологічно орієнтованого типу розвитку підприємницьких 

формувань; розроблено методичний підхід щодо комплексної діагностики 

інвестиційної привабливості суб’єктів екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях. Ключові напрацювання, що 

дозволяють оцінити науковий доробок, зведено до таких положень: 

1. Теоретично обґрунтовано, що сільське підприємництво є важливим 

сектором економіки, якому належить виключна роль у створенні якісної та 

екобезпечної продукції, воно є основою для подальшого розширення 

аграрного  виробництва та поліпшення добробуту і якості життя сільського 

населення, та, водночас, виступає наймобільнішою частиною ринку праці, 

яка залучає основну масу трудових ресурсів села. Формування екологічно 

орієнтованої підприємницької діяльності стає однією з основних ланок 

стратегії сталого сільського розвитку країни, а одним із найскладніших 

завдань сучасної сфери підприємництва вбачається утримання балансу між 

постійно зростаючими потребами підприємницьких формувань і 

необхідністю мінімізації шкідливого впливу наслідків їх діяльності на 

довкілля.  

2. Екологічно орієнтоване підприємництво запропоновано розглядати 

як 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. Метою трансформування усталених засад ведення 
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підприємницької діяльності на сільських територіях у напрямі екологізації 

виробничого (технологічного) процесу є забезпечення екологічної безпеки 

життєдіяльності людей за рахунок зниження негативного впливу такої 

діяльності на довкілля. 

3. Акцентовано, що кожен суб’єкт господарської діяльності на 

сільських територіях повинен бути екологічно орієнтованим у відповідності 

із законодавством у сфері охорони довкілля, планувати і вести свою 

діяльність у контексті дотримання принципів соціальної відповідальності. 

Окреслене передбачає зменшення техногенного впливу на довкілля, 

раціональне використання обмежених та невідновлюваних ресурсів, 

всебічне сприяння відтворенню відновлюваних природних ресурсів, 

утилізацію відходів, залучення безвідходних інноваційних технологій, а 

також інші заходи, пов’язані з ефективним веденням підприємницької 

діяльності на сільських територіях. 

4. Індикаторами впливу підприємництва на розвиток сільських 

територій визначено такі положення: сільське підприємництво є основним 

джерелом формування бюджетів сільських територіальних громад, що 

особливо важливо в умовах децентралізації владних 

повноважень; підприємницька діяльність формує доходи сільських жителів, 

що сприяє підвищенню добробуту та якості їх життя; підприємництво – це 

засіб продовольчого забезпечення жителів сільських територій, а відтак – 

дієвий локомотив забезпечення продовольчої безпеки країни в цілому; 

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. 

5. Ключовими характеристиками екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях визначено такі положення: 

цільовим індикатором є формування іміджу та забезпечення 



79 
 

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. 

6. Обґрунтовано, що прийняття рішення про вибір стратегічного 

вектора розвитку підприємництва на сільських територіях у напрямі 

поступового переходу на екологічно орієнтований спосіб господарювання 

має спиратись на результати діагностики інвестиційної привабливості 

суб’єктів бізнесу. Обов’язковими елементами діагностування є, по-перше, 

визначення, чи доцільно фінансувати впровадження екологічно 

орієнтованих напрямів підприємницької діяльність, а також вибір 

найперспективніших з них; по-друге, важливо проводити ідентифікацію 

факторів, які впливають на привабливість екологічно орієнтованого 

підприємництва, та здійснювати оперативне управління екологізацією на 

основі поточного моніторингу її ефективності.  

7. Розроблений методичний підхід щодо діагностики інвестиційної 

привабливості суб’єктів екологічно орієнтованого підприємництва 

ґрунтується на структурному аналізі його чинників (з акцентом на цілі у 

межах соціально-економічного та екологічного розвитку), їх кількісному 

інтегральному оцінюванні (фактичного стану та трендів) та порівняльнні 

аналізу господарюючих суб’єктів (із іншими товаровиробниками). У процесі 

діагностування інвестиційної привабливості розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях рекомендується 

застосовувати методи кореляційно-регресійного і кластерного аналізу, 
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інтегрального оцінювання, ранжирування, нечіткої логіки та нормування, а 

також коефіцієнтний метод. 

 

Результати дослідження, представлені у Розділі 1, опубліковано у 

працях автора: [98; 99; 185; 187; 191; 192; 202]. 

 

В Розділі 1 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури:  [2–20; 26–30; 33–41; 45; 48–50; 52–54; 

56; 57; 59; 61–63; 69; 74–76; 81–88; 91–96; 98; 99; 102; 103; 106–112; 118–

121; 123; 125–131; 136–139; 142–144; 146; 147; 149–151; 164; 167; 169–172; 

174–176; 179; 193; 196; 200; 201; 204; 205]. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНІ ТРЕНДИ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

 

2.1.  Тенденції формування та функціонування суб’єктів 

підприємництва на сільських територіях 

 

В сучасних умовах господарювання розвиток суб’єктів 

підприємництва, які є основною складовою системи сільської економіки, 

повинен мати територіальне спрямування, що сприятиме врахуванню 

особливостей окремих сільських територій та реалізацію їх природно-

ресурсного потенціалу. Зазначене сприятиме інтегрованому сільському 

розвитку в Україні, що відповідатиме концепції переходу на новий рівень 

економічного зростання більшості європейських країн, стандарти якості 

життя сільського населення у яких є одними із найвищих у світі [167, с. 9]. 

Основними напрямами підприємництва на сільських територіях є 

агропромислове виробництво (передусім сільське господарство), лісове 

господарство та мисливство. Саме на їх екологізації має ґрунтуватись 

розвиток екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях. 

До індикаторів стану та перспектив розвитку виділених напрямів 

економічної діяльності належать кількість суб’єктів, які здійснюють 

відповідний вид підприємництва, рівень їх ресурсозабезпеченості, 

ефективність використання наявних ресурсів та кінцеві фінансово-

економічні показники, що визначають здатність товаровиробників до 

розширеного відтворення. 

З даних табл. 2.1 чітко простежується тенденція до поступового 

зменшення кількості підприємств переважної більшості (за виключенням 

господарських товариств) організаційно-правових форм господарювання.  
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Таблиця 2.1 

Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств України, од. 

Організаційно-правова 

форма підприємництва  

Рік 
Відхилення 2016 р.  

від 2012 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 од. % 

Господарські товариства 8235 8245 7750 7721 8700 465 5,65 

Приватні підприємства 4220 4095 3772 3627 3752 -468 -11,09 

Виробничі кооперативи  848 809 674 596 738 -110 -12,97 

Фермерські господарства 34035 34168 33084 32303 33682 -353 -1,04 

Державні підприємства 296 269 228 241 222 -74 -25,00 

Підприємства інших 

форм господарювання 
1781 1460 691 891 603 -1178 -66,14 

Усього с.-г. підприємств 49415 49046 46199 45379 47697 -1718 -3,48 

Джерело: розраховано за даними [154, с. 171]. 

 

Особливо яскраво така динаміка прослідковується у державних 

підприємствах та підприємствах інших форм власності. Відносною сталістю 

характеризується зміна кількості фермерських господарств (зменшення на 

1 %). Слід зазначити, що активізація розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва в Україні найбільш перспективна на базі саме фермерських 

господарств. Зокрема, це пояснюється тим, що великі приватні підприємства 

та господарські товариства зазвичай зареєстровані у містах (часто в інших 

адміністративних областях). Це значно знижує їх роль у розвитку сільських 

територій. Наведене пов’язано із тим, що сплачені ними податки 

спрямовуються не на розвиток населених пунктів, де безпосередньо 

здійснюється виробництво, а надходять до бюджетів місць реєстрації. 

Що ж стосується господарств населення, то вони виготовляють 

основну частку таких видів сільськогосподарської продукції, як мед і 

картопля (понад 95 %), овочі (близько 86 %), плоди та ягоди (приблизно 

80 %), молоко (понад 75 %) (табл. 2.2). Аналогічно фермерським 

господарствам, господарства населення, які також обробляють невеликі 

площі сільськогосподарських угідь, у перспективі можуть перейти на 

екологічно орієнтоване виробництво перелічених вище видів продукції. Це 
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вказує на доцільність аналізування стану та особливостей їх функціонування 

на сільських територіях. 

Таблиця 2.2 

Структура виробництва основних видів сільськогосподарської  

продукції в Україні, % 

Вид с.-г. продукції 
Рік 

Відхилення 

2016 р.  

від 2012 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 в. п. % 

Сільськогосподарські  підприємства 

Культури зернові та 

зернобобові  
78,1 78,8 78,1 77,3 78,7 0,7 0,8 

Буряк цукровий фабричний 91,3 84,3 92,8 92,5 95,3 4,0 4,3 

Соняшник 85,0 85,5 85,7 85,4 86,1 1,1 1,2 

Картопля 3,3 3,0 3,2 2,2 2,2 -1,1 -33,9 

Культури овочеві 14,3 11,7 13,9 13,9 14,1 -0,3 -1,8 

Культури плодові та ягідні 18,4 19,4 16,6 19,1 18,5 0,1 0,5 

М’ясо (у забійній масі) 57,5 60,3 61,5 63,0 64,1 6,6 11,5 

Молоко 22,3 22,5 23,8 25,1 26,1 3,8 17,0 

Яйця 62,7 62,4 64,0 58,2 53,4 -9,2 -14,8 

Мед 2,0 1,8 1,5 1,4 1,5 -0,5 -24,8 

Господарства населення 

Культури зернові та 

зернобобові  
21,9 21,2 21,9 22,7 21,3 -0,7 -3,0 

Буряк цукровий фабричний 8,7 15,7 7,2 7,5 4,7 -4,0 -45,6 

Соняшник 15,0 14,5 14,3 14,6 13,9 -1,1 -7,1 

Картопля 96,7 97,0 96,8 97,8 97,8 1,1 1,1 

Культури овочеві 85,7 88,3 86,1 86,1 85,9 0,3 0,3 

Культури плодові та ягідні 81,6 80,6 83,4 80,9 81,5 -0,1 -0,1 

М’ясо (у забійній масі) 42,5 39,7 38,5 37,0 35,9 -6,6 -15,5 

Молоко 77,7 77,5 76,2 74,9 73,9 -3,8 -4,9 

Яйця 37,3 37,6 36,0 41,8 46,6 9,2 24,8 

Мед 98,0 98,2 98,5 98,6 98,5 0,5 0,5 

Абсолютне відхилення між питомою вагою виробництва продукції 

сільськогосподарськими підприємствами та господарствами населення, в. п. 

Культури зернові та 

зернобобові  
56,1 57,5 56,3 54,7 57,4 1,3 2,4 

Буряк цукровий фабричний 82,6 68,7 85,6 85,0 90,5 7,9 9,6 

Соняшник 70,0 71,0 71,3 70,8 72,2 2,1 3,0 

Картопля -93,5 -94,1 -93,6 -95,6 -95,7 -2,2 2,4 

Культури овочеві -71,4 -76,5 -72,2 -72,2 -71,9 -0,5 0,7 

Культури плодові та ягідні -63,3 -61,3 -66,8 -61,8 -63,1 0,2 -0,3 

М’ясо (у забійній вазі) 15,1 20,6 23,1 26,0 28,2 13,2 87,5 

Молоко -55,4 -55,0 -52,4 -49,7 -47,9 7,6 -13,6 

Яйця 25,3 24,7 28,0 16,3 6,9 -18 -73,0 

Мед -96,0 -96,4 -97,0 -97,1 -97,0 -1,0 1,0 

Джерело: розраховано за даними [154, с. 94, 156]. 
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У власності та користуванні сільськогосподарських підприємств 

перебуває приблизно така ж площа сільськогосподарських угідь, як і у 

громадян України (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Питома вага сільськогосподарських угідь у розпорядженні різних 

категорій землевласників, % 

Організаційно-правова 

форма 

Рік 
Відхилення 2016 р.  

від 2012 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 в. п. % 

Сільськогосподарські 

підприємства, у т. ч.: 
56,2 56,6 56,2 56,4 56,9 0,7 1,3 

фермерські господарства 12,0 12,2 12,6 11,9 12,2 0,1 1,2 

Громадяни, у т. ч.: 43,8 43,4 43,8 43,6 43,1 -0,7 -1,7 

особисті селянські 

господарства та ділянки 

для будівництва  

і обслуговування 

житлового будинку та 

господарських будівель  

13,7 13,8 13,8 13,9 13,9 0,2 1,5 

товарне виробництво 26,0 25,4 26,1 25,9 25,5 -0,5 -1,9 

Джерело: розраховано за даними [153, с. 336; 154, с. 64, 67]. 

 

Близько 20 % земельних ресурсів підприємств припадає на фермерські 

господарства. Площа угідь, які були у розпорядженні підприємницьких 

структур, протягом 2012–2016 рр. зростала саме за рахунок збільшення 

площі угідь, що належали фермерів. Встановлено, що площа 

сільськогосподарських угідь, які перебувають у володінні та користуванні 

господарств населення і фермерських господарств, складає понад половину 

загальної площі українських земель. Зокрема, у 2016 р. частка площі 

сільгоспугідь цих категорій виробників склала 55,3 %. Наведене 

підтверджує попередні висновки про існування передумов суттєвого 

розвитку вітчизняного екологічно орієнтованого підприємництва за рахунок 

екологізації виробництва дрібними землекористувачами і землевласниками. 

Ефективне та конкурентоспроможне сільськогосподарське 

виробництво, особливо екологічно орієнтоване, неможливе без належного 



85 
 

технічного забезпечення. З даних рис. 2.1 видно, що господарства населення 

практично не мають у розпорядженні комбайнів, що зумовлено незначними 

площами посівів, які вони відводять під зернові і зернобобові (до 25 %). 

Найкраще господарства населення забезпечені плугами (34,6 % у 2016 р.) та 

боронами (30,9 % у 2016 р.), що пояснюється відносно невисокою вартістю 

цих технічних засобів. Однак, в цілому низькі рівні показників 

забезпеченості сільськогосподарською технікою свідчать про нездатність 

господарств населення виготовляти конкурентоспроможну 

сільськогосподарську продукцію, що характеризується одночасно належною 

якістю та низькою собівартістю. Крім того, останніми роками 

спостерігається несприятлива тенденція до зменшення частки господарств, 

які володіють абсолютно всіма видами технічних засобів. 

 

Рис. 2.1. Питома вага господарств населення, що мають 

сільськогосподарську техніку 

Джерело: розраховано за даними [113, с. 6; 114, с. 6]. 

 

Для аналізу руху основних засобів виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах використано показник відношення 
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введених на баланс одиниць сільськогосподарської техніки до кількості 

виведених (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Рух сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських 

підприємствах України 

Вид агротехнічного  

засобу 

Відношення придбаних технічних засобів до 

кількості виведеної в експлуатації, % 

Відхилення 

2016 р.  

від 2012 р. 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. в. п. % 

Сільськогосподарські підприємства 

Трактори  122,7 87,9 90,5 112,2 167,6 44,9 36,6 

Плуги 144,8 123,1 126,2 149,4 195,8 51,0 35,2 

Культиватори 145,5 104,4 109,8 124,7 162,7 17,3 11,9 

Борони 73,5 71,7 59,9 80,0 86,6 13,2 18,0 

Комбайни 

зернозбиральні 
96,8 77,6 74,1 91,2 136,2 39,3 40,6 

Комбайни 

кукурудзозбиральні 
50,0 75,3 37,8 60,3 70,7 20,7 41,4 

Комбайни 

картоплезбиральні 
64,2 80,8 55,2 47,6 108,3 44,2 68,8 

Доїльні установки  

та апарати 
143,9 129,4 101,1 71,9 88,9 -54,9 -38,2 

Очищувачі-

охолоджувачі молока 
179,0 192,9 145,7 162,3 102,7 -76,3 -42,6 

у т. ч. фермерські підприємства 

Трактори  212,6 173,0 175,3 217,4 350,1 137,5 64,7 

Плуги 323,3 429,4 352,1 290,7 443,8 120,5 37,3 

Культиватори 312,3 307,2 338,0 305,9 389,7 77,4 24,8 

Борони 156,8 197,7 204,5 203,5 234,7 77,9 49,6 

Комбайни 

зернозбиральні 
162,2 159,4 160,5 159,0 206,7 44,5 27,5 

Комбайни 

кукурудзозбиральні 
103,2 169,2 136,4 131,3 120,8 17,6 17,1 

Комбайни 

картоплезбиральні 
131,3 200,0 125,0 65,8 168,0 36,8 28,0 

Доїльні установки  

та апарати 
373,3 336,0 276,2 185,7 202,9 -170,5 -45,7 

Очищувачі-

охолоджувачі молока 
475,0 355,6 133,3 600,0 244,4 -230,6 -48,5 

Джерело: розраховано за даними [113, с. 16–19; 114, с. 17–20; 115, с. 17–20; 

116, с. 16–19; 117, с. 17–20]. 

 

За останні 5 років динаміка цього показника характеризувалась 

тенденцією до зростання за всіма видами сільськогосподарської техніки, що 

використовуються сільськогосподарськими підприємствами при 
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виробництві продукції рослинництва. Однак, протягом 2012–2016 рр. 

кількість введених в експлуатацію борін та кукурудзозбиральних комбайнів 

була меншою за кількість вибулих одиниць техніки. У 2016 р. несприятливу 

ситуацію було змінено для зернозбиральних і картоплезбиральних 

комбайнів.  

У фермерських господарствах характер динаміки показника 

відношення придбаних одиниць техніки до списаних аналогічний динаміці 

за всіма видами сільськогосподарських підприємств. Особливо позитивною 

є тенденція до збільшення кількості тракторів (в 1,6 разів в 2016 р. 

порівняно із 2012 р.) та борін (в 1,5 раза). Слід відмітити, що у 2016 р. 

вперше за останні п’ять років кількість придбаних одиниць техніки за всіма 

її видами стала перевищувати кількість вибулих. З наведеного можна 

зробити висновок про те, що позитивні тенденції зміни технічного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств (передусім, у фермерських 

господарствах) сприяють розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва, яке на початкових етапах може бути недостатньо 

ефективним.  

Наступним напрямом аналізу перспективності поступової 

трансформації сільськогосподарського виробництва на екологічно 

орієнтоване є визначення показників його ефективності та ресурсовіддачі. 

Необхідність аналізу результатів сільськогосподарського виробництва 

пов’язана із тим, що екологізація сільського господарства потребує значних 

інвестицій. Однак на початкових етапах вона супроводжується зниженням 

обсягів виробництва (передусім через зменшення урожайності культур та 

продуктивності тварин) і прибутковості. Саме тому, важливо визначити, чи 

достатніми є поточні рівні ресурсовіддачі, ефективності та продуктивності, 

щоб забезпечити беззбитковий перехід на екологічно орієнтоване 

виробництво. 
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До основних показників ефективності використання ресурсів 

віднесено урожайність сільськогосподарських культур і продуктивність 

сільськогосподарських тварин. Дані табл. 2.5 свідчать про те, що за 

більшістю сільськогосподарських культур (крім картоплі та овочів) 

найістотніше зростання за 2012–2016 рр. було характерне для фермерських 

господарств. Недостатньою є тенденція до збільшення рівня урожайності у 

господарствах населення, що зумовлено низьким рівнем механізації їх 

виробництва та відсутністю сучасних технологій. Однак, у цілому 

вітчизняне рослинництво характеризується позитивною динамікою рівнів 

урожайності сільськогосподарських культур. 

Таблиця 2.5 

Динаміка урожайності сільськогосподарських культур в Україні, ц/га 

Сільськогосподарська  

культура 

Рік 
Відхилення 2016 р.  

від 2012 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 +/- % 

Сільськогосподарські підприємства 

Зернові та зернобобові 33,4 43,0 47,5 43,5 50 16,6 49,7 

Цукрові буряки 420,6 419,4 490,2 448,2 494 73,4 17,5 

Соняшник  17,4 22,8 20,5 23,0 23,5 6,1 35,1 

Картопля  192,0 221,2 256,4 198,6 212,1 20,1 10,5 

Овочі  313,7 312,3 346,4 363,4 382,7 69,0 22,0 

Плоди та ягоди 51,4 64,0 59,7 70,8 72,5 21,1 41,1 

у т. ч. фермерські господарства 

Зернові та зернобобові 24,0 32,1 35,3 33,4 39,2 15,2 63,3 

Цукрові буряки 387,2 376,0 507,1 422,3 486,4 99,2 25,6 

Соняшник  15,5 20,9 18,2 20,8 21,2 5,7 36,8 

Картопля  170,5 225,5 227,0 163,2 182,6 12,1 7,1 

Овочі  264,4 288,2 297,0 316,3 307,9 43,5 16,5 

Плоди та ягоди 49,6 58,5 68,2 69,8 91,3 41,7 84,1 

Господарства населення 

Зернові та зернобобові 25,4 31,4 33,9 33,9 35,7 10,3 40,6 

Цукрові буряки 329,6 316,0 350,7 325,3 319,1 -10,5 -3,2 

Соняшник  12,9 16,8 14,7 16,1 17,2 4,3 33,3 

Картопля  160,1 158,3 174,6 160,8 165,0 4,9 3,1 

Овочі  187,8 190,8 195,2 192,6 196,1 8,3 4,4 

Плоди та ягоди 108,1 121,6 112,5 117,8 112,2 4,1 3,8 

Джерело:   розраховано за даними [154, с. 102]. 
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Що стосується продуктивності сільськогосподарських тварин, зокрема 

середньорічного надою молока, то вона також має тенденцію до зростання 

(рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Динаміка середньорічного надою молока  

від однієї корови у господарствах України 

Джерело:   побудовано за даними [168, с. 164]. 

 

Однак, здебільшого, аналогічно рівням урожайності, це стосується 

сільськогосподарських підприємств. Протягом 2012–2016 рр. 

середньорічний надій молока від однієї корови саме у підприємницьких 

структурах зріс на 967 кг (або на 20,7 %). Основним фактором такої 

динаміки є закупівля нових високопродуктивних порід тварин суб’єктами 

агробізнесу та поступовий перехід на сучасні техніку і технології. 

Продуктивність корів у господарствах населення за 2012–2016 рр. зросла 

лише на 4,6 %, а середня забійна маса вирощеної ними ВРХ у 2016 р. була 

приблизно на 28,5 % меншою за масу тварини у сільськогосподарських 

підприємствах [168, с. 21]. І це незважаючи на те, що витрати кормів на 
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одну голову ВРХ у господарствах населення були на 26 % більші 

[168, с. 26]. З наведеного можна зробити висновок про недостатню 

ефективність виробництва продукції скотарства у господарствах населення, 

на які припадає 67 % поголів’я ВРХ України (у т. ч. 77 % корів) [168, с. 142]. 

Відносно ефективності сільськогосподарської діяльності слід 

зазначити, що протягом 2012–2016 рр. спостерігалось поступове зменшення 

питомої ваги збиткових сільськогосподарських підприємств та зростання 

рівня рентабельності їх діяльності (рис. 2.3).  

 

 

Рис. 2.3. Динаміка фінансово-економічних показників діяльності 

сільськогосподарських підприємств України 

Джерело:   побудовано за даними [168, с. 174]. 

 

Однак, максимальна ефективність господарювання суб’єктів 

агробізнесу мала місце у 2015 р., тоді як у 2016 р. рівень рентабельності 

всієї діяльності суб’єктів агробізнесу зменшився на 22 % порівняно із 

попереднім роком, а операційної – на 31,5 %. Причиною такого спаду було 

зниження рівня рентабельності виробництва більшості основних видів 
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сільськогосподарської продукції. Передусім, це стосується курячих яєць (з 

60,9 % у 2015 р. до 0,5 % у 2016 р., тобто у 121 раз) та картоплі (з 26,4 % у 

2015 р. до 0,6 % у 2016 р., тобто у 41 раз) [168, с. 178]. Важливо, що у 

фермерських господарствах зниження рівнів рентабельності у 2016 р. за 

переважною більшістю видів сільськогосподарської продукції (окрім 

молока) було менше. 

Отже, за результатами аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку 

сільського господарства можна стверджувати, що існують об’єктивні 

передумови розвитку екологічно орієнтованого сільськогосподарського 

виробництва. Це підтверджується такими фактами:  

1) понад половини вітчизняних сільськогосподарських угідь перебуває 

у розпорядженні фермерських господарств і господарств населення, для 

яких перехід на екологобезпечене виробництво є цілком органічним;  

2) динаміка рівнів 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 

сільськогосподарських підприємств (протягом 2012–2016 рр.) та її відносно 

високий рівень в останні роки. Водночас, недостатні рівні урожайності та 

продуктивності сільськогосподарських культур у господарствах населення є 

свідченням їх недостатньої готовності до відмови від традиційних 

технологій ведення сільського господарства. 

За аналогічною схемою проведено аналіз сучасного стану та 

перспектив розвитку вітчизняного лісового господарства. Екологічно 

орієнтоване лісове господарство передбачає збереження біологічного 

розмаїття та, як мінімум, просте відтворення лісів. Для цього, крім 
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забезпечення достатньої економічної ефективності, надважливо зберігати 

баланс між площею рубок головного користування та площею відтворення 

лісів. З даних табл. 2.6 видно, що обсяги заготівлі всіх видів продукції 

лісового господарства протягом 2012–2016 рр. зростали. Передусім, це 

стосується заготівлі паливної деревина (на 17 % протягом останніх 5 років), 

що спричинено значним подорожчанням газу та, відповідно, зростанням 

попиту на паливну деревину. Вагомим є збільшення обсягів реалізованої 

продукції лісового господарства у вартісному еквіваленті (у 2,2 раза). 

Однак, таке зростання частково нівелюється інфляцією, яка зумовила 

суттєве здешевлення національної валюти у 2014–2016 рр.  

Таблиця 2.6 

Динаміка обсягів заготівлі та реалізації продукції  

лісового господарства в Україні, тис. га 

Показник  
Рік 

Відхилення 

2016 р.  

від 2012 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 +/- % 

Створення лісових 

деревостанів, тис. га, у 

т. ч. шляхом: 

70,1 67,7 58,0 60,4 63,2 -6,9 -9,8 

садіння та 

висівання лісу 
53,5 48,9 38,0 40,4 42,3 -11,2 -20,9 

природного 

поновлення 
16,6 18,8 20,0 20,0 20,9 4,3 25,9 

Площа рубки лісу 

головного 

користування, тис. га 

30,8 31,8 33,6 34,6 34,7 3,9 12,7 

Відношення площі 

рубок до площі 

відтворення лісу 

2,3 2,1 1,7 1,8 1,8 -0,5 -20,0 

Джерело:   розраховано за даними [161, с. 181; 162, с. 340; 163, с. 336;]. 

 

Відносно відношення площ відновлення та рубок лісу слід зазначити, 

що значення цього показника у 2012–2013 рр. було більше двох. Наведене 

означає, що у цей період площа створених деревостанів була вдвічі більша, 

ніж площа рубок головного користування. У наступні роки це відношення 

поступово скорочувалось до 1,8 – у 2016 р. Насамперед, це спричинено 
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зменшенням площі садіння та висівання лісу (на 20,9 % за період 2012–

2016 рр.) із одночасним збільшенням площі рубок головного користування 

(на 12,7 %).  

Іншим напрямом сільського підприємництва є мисливське 

господарство. За результатами аналізу встановлено, що темпи збільшення 

надходжень від ведення мисливського господарства є недостатніми, щоб 

перекрити інфляційні процеси 2012–2016 рр. (табл. 2.7). Крім того, 

зниженням характеризується динаміка окупності ведення мисливського 

господарства (на 6,9 % у 2016 р. порівняно із 2012 р.). У цілому, окупність 

відповідного виду господарської діяльності на рівні приблизно 50 % 

свідчить про те, що отримані грошові надходження приблизно вдвічі більші 

за інвестовані у кошти.  

Таблиця 2.7 

Динаміка основних показників ведення мисливського  

господарства в Україні 

Показник 
Рік 

Відхилення 

2016 р.  

від 2012 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 +/– % 

Кількість користувачів  

мисливських угідь 
958 1043 1021 1044 1050 92 9,6 

Надходження від ведення 

мисливського господарства, 

млн грн 

109,7 116,1 103,3 112,2 133,2 23,5 21,4 

Окупність ведення мисливського 

господарства, % 
50,4 52,9 48,4 45,6 46,9 -3,5 -6,9 

Вихід продукції на 1000 га 

мисливських угідь, грн 
2461 2721 2752 2898 3474 1013,0 41,2 

Витрати на охорону диких тварин 

та боротьбу з браконьєрством у 

розрахунку на 1000 га мисливських 

угідь, грн 

624 630 886 1079 1315 691,0 110,7 

Джерело:   побудовано за даними [21, с. 13; 22, с. 13; 23, с. 13;  24, с. 13;  25, с. 16]. 

 

Слід також відмітити, навіть суттєве збільшення витрат на охорону 

диких тварин і боротьбу з браконьєрством (що належить до категорії 

екологічних витрат) не сприяло суттєвому зниженню окупності.  
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Що стосується рибництва, то водні біоресурси на сільських територіях 

на переважній частині території України видобуваються у прісних водоймах 

(табл. 2.8). З даних таблиці видно, що обсяги добування водних біоресурсів 

поступово знижуються протягом досліджуваного періоду. Зокрема, у 

2016 р., порівняно із 2012 р., вони зменшились на 5 %, або на 1967 т. 

Водночас, суттєве зростання цього показника протягом досліджуваного 

періоду було характерно для озер (44 %) і водосховищ (27 %). 

Таблиця 2.8 

Динаміка обсягів добування водних біоресурсів в Україні, т 

Показник 
Рік 

Відхилення 2016 р.  

від 2012 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 +/– % 

Прісноводні водойми, всього,  

з них: 
41066 45496 39092 37317 39099 -1967 -4,8 

озера 2173 2097 2859 2749 3148 975 44,9 

річки 2694 2905 1456 1804 2285 -409 -15,2 

водосховища  10969 10557 10122 11104 13905 2936 26,8 

ставки та інші водні об’єкти  22517 25401 24655 21660 19761 -2756 -12,2 

Джерело:  побудовано за даними [163, с. 339]. 

 

Ще одним напрямом підприємництва на сільських територіях є 

сільський (у т. ч. еко-) туризм. Однак, аналіз стану та тенденцій його 

розвитку наразі ускладнюється через відсутність збору статистичних даних 

окремо для сільської місцевості. У роботі здійснено припущено про те, що 

сільським туризмом займаються здебільшого фізичні, а не юридичні особи. 

Тому дослідження особливостей розвитку сільського туризму проведено на 

базі аналізу основних показників діяльності суб’єктів туристичного бізнесу, 

які є фізичними особами. Поряд із загальним зменшенням кількості 

суб’єктів туристичного бізнесу та кількості внутрішніх туристів протягом 

2013–2016 рр. мало місце збільшення доходів від надання туристичних 

послуг майже вдвічі (табл. 2.9). Слід підкреслити, що у 2013–2014 рр. 

кількість реалізованих туристичних путівок суттєво (майже удвічі) 

зменшилась, однак у 2016 р. майже відновилась до рівня 2013 р. З цього 
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можна зробити висновок, що попит на туристичні послуги, надані у межах 

України, нестабільний і може зазнавати суттєвих коливань.  

Таблиця 2.9 

Основні показники діяльності суб’єктів туристичного  

бізнесу-фізичних осіб 

Показник 
Рік  

Відхилення 

2016 р. від 

2013 р. 

2013 2014 2015 2016 +/– % 

Кількість суб’єктів туристичного 

бізнесу, од. 
2485 1687 1397 1668 -817,0 -32,9 

Дохід від надання послуг, млн грн 213,9 134,0 217,6 413,2 199,3 93,2 

Реалізовано туристичних путівок 

населенню у межах України, од. 
70593 36981 46947 67714 -2879,0 -4,1 

Кількість внутрішніх туристів у 

межах України*, осіб 
87411 41489 44277 58324 -29087,0 -33,3 

Примітка:  дозвілля та відпочинок; дані за 2012 р. не аналізувались, оскільки 

форма звітності 2012 р. не відповідає формі 2013–2016 рр. 

Джерело: розраховано за даними [163]. 

 

Подальший аналіз проведено з метою багатофакторного групування 

сільськогосподарських підприємств у розрізі регіонів України за 

показниками, які відображаються сучасний стан розвитку сільського 

підприємництва (зокрема у сфері сільського та лісового господарства). До 

групувальних ознак включено показники: 

1) виробництва продукції: частка підприємств регіону у загальному 

виробництві продукції сільського господарства, %; продукція сільського 

господарства на 1 особу, грн; 

2) використання ресурсів: середня потужність двигуна трактора у 

сільськогосподарських підприємствах, кВт; річний приріст кількості 

тракторів, %; заробітна плата у сільському господарстві, грн. 

3) ефективності використання ресурсів: продукція сільського 

господарства на 100 га, тис грн; продуктивність праці в 

сільськогосподарських підприємствах, грн; середньорічний надій молока на 

1 корову, т; рівень урожайності зернових, ц/га. 
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4) сільськогосподарської діяльності за категоріями господарств: 

питома вага площі сільськогосподарських угідь у користуванні господарств 

населення, %; частка господарств населення у виробництві продукції 

сільського господарства, %; частка фермерських господарств у загальній 

кількості сільськогосподарських підприємств, %. 

5) фінансові результати діяльності: рентабельність діяльності 

сільськогосподарських підприємств, %. 

Що стосується лісництва, то для кластеризації обрано приріст площі 

відтворення лісів шляхом садіння та висівання лісу, який відображає не 

лише економічну, але й екологічну складову діяльності лісогосподарських 

підприємств. У цілому значення показників, за якими проведено групування 

підприємств у розрізі регіонів України, відображені у Додатоку А. 

Кластерний аналіз проведено у кілька етапів, які включають: 

Етап 1. Кластеризація підприємств за допомогою когломеративного 

методу. Групування здійснюється на базі евклідової відстані між об’єктами 

досліджуваної сукупності. У результаті будується дендрограма подібності 

підприємств у розрізі адміністративних областей України, на основі аналізу 

якої визначається орієнтовна кількість кластерів (груп).  

Етап 2. Уточнення кількості кластерів на основі аналізу графу 

об’єднання об’єктів дослідження. Для цього використано метод Уорда, 

згідно із яким оптимальна кількість кластерів обчислюється як різниця між 

обсягом досліджуваної сукупності (підприємства 24 адміністративних 

областей) та кроком, який на графі об’єднання має вигляд стрибка. 

Етап 3. Кластерізація підприємств методом k-середніх із зазначенням 

кількості груп, отриманої на базі застосування когломеративного методу 

кластерного аналізу. 

Етап 4. Перевірка доцільності включення кожного окремого фактора 

(показника) у процедуру групування. Для цього проводиться дисперсійний 

аналіз із подальшим аналізом значущості F-критеріїв Фішера для кожної 
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групувальної ознаки. Ті показники, для яких рівень значущості буде 

більший за 0,05, слід виключити із подальшого групування. У результаті 

залишаться показники (групувальні ознаки), для яких значущість F-

критеріїв Фішера буде менша за 0,05. 

Етап 5. Повторна кластеризація суб’єктів підприємництва на 

сільських територіях методом k-середніх але спираючись лише на раніше 

визначені значущі групувальні ознаки. 

Етап 6. Аналіз отриманих результатів кластеризації, який передбачає 

визначення суб’єктів бізнесу на сільських територіях, що входять у кожний 

кластер та дослідження усереднених значень групувальних ознак у межах 

кожної групи. 

На рис. 2.4 відображено дендрограму подібності суб’єктів 

підприємництва на сільських територіях у розрізі адміністративних 

регіонів України.  
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Рис. 2.4. Дендрограма подібності суб’єктів підприємництва 

 на сільських територіях, 2016 р. 
Джерело:  побудовано за даними Додатку А. 
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Відтак, підприємства Закарпатської, Запорізької та Хмельницької 

областей утворюють монокластери (тобто групи, які включають 

підприємства лише одного регіону). Причиною виведення суб’єктів 

сільського підприємництва Закарпатської області в окремий кластер є дуже 

низький рівень продуктивності праці (у 3 раза нижчий за середній по 

Україні) із одночасно великою часткою площі сільськогосподарських угідь 

у господарствах населення (у 2,4 раза вища за середньоукраїнську). Крім 

того, сільське господарство в підприємствах Закарпатської області суттєво 

відрізняється від сільськогосподарського виробництва у підприємствах 

інших регіонів, що підтверджує обґрунтованість її відокремлення в 

окремий кластер. Характерною особливістю суб’єктів бізнесу на сільських 

територіях в Запорізькій області є дуже найнижчий рівень рентабельності 

господарської діяльності (-77 %), тоді як інші показники 

сільськогосподарських підприємств в регіоні достатньо високі. 

Виходячи із аналізу графу об’єднання встановлено, що оптимальним є 

поділ досліджуваної сукупності на три (24-21=3) або п’ять (24-19=5) груп 

(рис. 2.5). 
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Рис. 2.4. Граф об’єднання суб’єктів підприємництва 

 на сільських територіях, 2016 р. 
Джерело:  побудовано за даними Додатку А. 
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Результати дисперсійного аналізу для двох варіантів кількості 

кластерів відображено у табл. 2.9. Розподіл суб’єктів бізнесу на сільських 

територіях на 5 кластерів дає можливість врахувати більше чинників 

(7 факторів проти 5 при розподілі на три групи) розподілити підприємства за 

якісними характеристиками, яка є у розпорядженні сільськогосподарських 

підприємств, здатністю забезпечувати внутрішню потребу регіону у 

продукції сільського господарства, ефективністю використання ресурсів, а 

також за такими чинниками соціального розвитку сільських територій як 

заробітна плата у сільському господарстві та частка фермерських 

господарств у загальній кількості сільськогосподарських підприємств. 

Таблиця 2.9 

Дисперсійний аналіз ознак класифікації суб’єктів підприємництва на 

сільських територіях за рівнем їх розвитку 

Класифікаційна ознака 

Кількість кластерів 

(груп) 

3 5 

Частка підприємств регіону у загальному виробництві продукції 

сільського господарства 
0,25 0,47 

Продукція сільського господарства на 100 га 0,36 0,55 

Продукція сільського господарства на 1 особу 0,04 0,05 

Продуктивність праці в с.-г. підприємствах 0,00 0,00 

Середня потужність двигуна трактора у с.-г. підприємствах 0,01 0,01 

Питома вага площі у господарствах населення 0,16 0,03 

Середньорічний надій молока на 1 корову 0,16 0,44 

Рівень урожайності зернових 0,01 0,01 

Рентабельність діяльності с.-г. підприємств 0,22 0,31 

Річний приріст кількості тракторів 0,42 0,57 

Приріст площі відтворення лісів шляхом садіння та висівання лісу 0,59 0,86 

Заробітна плата у сільському господарстві 0,15 0,00 

Частка виробництва продукції сільського господарства в 

господарствах населення 
0,18 0,06 

Частка фермерських господарств у загальній кількості с.-г. 

підприємств 
0,02 0,00 

Кількість факторів, придатних для включення у кластеризацію 5 7 

Джерело:  розраховано за даними Додатку А. 
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Встановлено, що найчисельнішим є другий кластер, до якого 

включено підприємства Волинської, Донецької, Житомирської, Київської, 

Кіровоградської, Рівненської, Харківської, Чернігівської областей. До 

першого кластера увійшли товаровиробники Вінницької, Івано-

Франківської, Львівської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької та 

Черкаської областей; до третього – Луганської, Дніпропетровської, 

Полтавської, Херсонської; до четвертого – Запорізької, Миколаївської, 

Одеської, Чернівецької; до п’ятого (монокластер) – Закарпатської областей.  

Як видно з даних табл. 2.10, такі показники як продукція сільського 

господарства на 1 особу, продуктивність праці, середня потужність двигуна 

та рівень урожайності скорочуються від кластера до кластера. Відхилення 

цих показників у першій групі, порівняно із четвертою, складає, відповідно, 

54, 81, 12 та 60 %. 

Таблиця 2.10 

Середні значення групувальних ознак у межах кластерів 

Класифікаційна ознака 
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, грн 
292460,6 230039,1 197159,3 161461,6 75071,0 

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 

Джерело:  розраховано за даними Додатку А. 

 



101 
 

Підприємства першого кластера характеризуються найвищими 

вартістю продукції сільського господарства на одну особу, продуктивністю 

праці, потужністю двигунів тракторів, рівнями урожайності і заробітної 

плати у сільському господарстві, а також низькими значеннями частки 

площі сільськогосподарських угідь господарств населення та питомої ваги 

фермерських господарств у загальній кількості сільськогосподарських 

підприємств.  

Особливістю другого кластера є дещо нижчі значення перелічених 

показників за виключенням двох останніх. Разом із відносно невисокими 

вартістю продукції сільського господарства на 1 особу, продуктивністю 

праці, потужністю двигунів тракторів, урожайністю зернових і 

зернобобових в підприємствах третього та четвертого кластерів 

спостерігається висока частка фермерських господарств у загальній 

кількості сільськогосподарських підприємств. Крім того, в районах 

четвертого кластера, для яких характерні невисокі результативність 

сільськогосподарського виробництва та ресурсозабезпеченість, близько 

40 % сільськогосподарських угідь припадає на господарства населення (на 

19 % більше, ніж у товаровиробників першої групи). З наведеного можна 

зробити висновок, що найбільш перспективними для розвитку екологічного 

підприємництва та поступового переходу на екологічно безпечні технології 

є підприємства першого та другого кластерів. 

Однак, враховувати слід і те, що у подальшому слід у цих регіонах 

слід орієнтуватись на розвиток малого агробізнесу як: 1) першооснови 

виробництва якісної, безпечної та доступної на внутрішньому ринку 

продукції; 2) базового елемента добробуту соціальної сфери села. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що сучасний 

стан і тенденції розвитку підприємництва на сільських територіях сприяють 

активізації екологічно орієнтованої діяльності. Зокрема, це стосується 

розвитку фермерських господарств, яким значно легше контролювати якість 
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та безпечність відносно невеликих партій виготовленої продукції, ніж 

великим приватним підприємствам та господарським товариствам.  

Що стосується господарств населення, добробут яких значною мірою 

визначає загальний стан сільської території, то низький поточний рівень і 

спадаюча динаміка ресурсозабезпеченості, ресурсовіддачі та ефективності 

діяльності значно знижують їх потенціал переходу на екологічно 

орієнтоване виробництво, яке на початкових етапах зазвичай недостатньо 

ефективне, порівняно з традиційним способом ведення сільського 

господарства. 

Наступним етапом дисертаційного дослідження є характеристика  

передумов екологічно орієнтованої підприємницької діяльності на сільських 

територіях у контексті поглибленого аналізу стану і тенденцій розвитку 

безпосередньо екологічних аспектів підприємництва на сільських 

територіях, а також інституціональних умов їх активізації. 

 

 

2.2.  Екологічна складова підприємницької діяльності на 

сільських територіях 

 

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва 

оцінюється не лише на основі економічних показників, наприклад 

урожайність, продуктивність, рентабельність тощо, а й з урахуванням 

додержання його екологічної безпеки. Екологічна безпека економічної 

діяльності передбачає організацію раціонального використання природних 

ресурсів, захист довкілля від забруднення та його руйнування, а також 

забезпечення гармонійних зв’язків населення і природи на територіях 

господарства [152, с. 158]. У цьому зв’язку варто приділити особливу увагу 

дослідженню екологічної складової розвитку підприємництва на сільських 

територіях. 
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Екологічну відповідальність розвитку підприємництва на сільських 

територіях пов’язують переважно з функціонуванням вертикально 

інтегрованих структур – агрохолдингів. Діяльність цих структур має і 

позитивні і негативні наслідки. З одного боку, вони здатні підвищити 

ефективність аграрного сектора економіки, здійснювати позитивний вплив 

на розвиток суб’єктів підприємництва на сільських територіях, регіонів у 

цілому, інфраструктури, забезпечувати приплив інвестицій, впроваджувати 

інноваційну діяльність тощо. З іншого – обумовлюють виникнення гострих 

проблем, насамперед екологічного характеру. Дослідники вважають, що 

розвиток агрохолдингів матиме негативні як соціальні так і екологічні 

наслідки в майбутньому, тому що їх експортна орієнтація, спрямована на 

отримання швидкого прибутку, призводить до порушення сівозмін і тим 

самим деградації сільськогосподарських земель, скорочення посівів 

кормових культур, відмови від тваринництва [98, с. 265–266; 124, с. 117–

118].  

Т. Зінчук стверджує, що розвиток даних формувань на селі викликав і 

нові проблеми, серед яких варто виділити такі, як ігнорування 

агрохолдингами інтересів жителів сіл, руйнування інфраструктури сільських 

територій, знищення всякого роду конкуренції, відтік сільського населення з 

сільських територій, соціальну незахищеність селянства та багато інших. 

Крім цього поступово і впевнено великий бізнес витісняє малий і середній 

бізнес з сільських територій, не сприяє використанню їх потенціалу та, 

відповідно, віддаляє можливості адаптації форм господарювання у 

аграрному секторі до існуючих в ЄС [70, с. 60]. 

Реалії сьогодення такі, що економічний інтерес і прибуток 

агропромислових формувань  виходять завжди на перший план, а соціальне 

і природне середовище їх цікавлять лише як фактор виробництва. 

Використовуючи орендні земельні ділянки, агрохолдинги практично не 

зацікавлені у збереженні родючості ґрунтів і навколишнього середовища. 
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В основі аналізу екологічних параметрів підприємницької діяльності 

на сільських територіях має лежати дослідження стану, динаміки та 

тенденцій зміни показників, які комплексно описують екологічні витрати, 

втрати та ефекти, що виникають у процесі ведення господарської діяльності. 

Відповідні показники розглянуто у розрізі найпоширеніших видів 

підприємницької діяльності на сільських територіях. До них віднесено 

сільське, лісове та рибне господарство. Результати такого аналізу 

відображають динаміку деструктивного впливу зазначених напрямів 

підприємницької діяльності на довкілля та дадуть можливість обрати 

пріоритетні напрями їх екологізації. 

Згідно із даними табл. 2.11, за більшістю джерел забруднення 

атмосферного повітря відбувається негативне збільшення показників 

викидів забруднюючих речовин. Найбільше зростання характерне для 

виробництва продукції рослинництва (на 284,5 т або на 130 % чи у 2,3 раза). 

Водночас, у галузі тваринництва спостерігається позитивні тенденція: 

протягом 2012–2016 рр. зменшився обсяг викидів метану, що утворюється у 

процесі внутрішньої ферментації тварин (на 13 % у цілому та на 24 % у 

розрахунку на 1 підприємство).  Про скорочення екодеструктивного впливу 

виробників продукції тваринництва на атмосферне повітря свідчить і 

зменшення викидів, що припадають на одне сільськогосподарське 

підприємство, у процесі прибирання, збереження та використання гною, а 

також азотних сполук (на 11 %). Зростання абсолютного значення цього 

показника пояснюється збільшенням кількості підприємств, на яких 

відбувалося забруднення (з 43 у 2012 р. до 64 у 2016 р., тобто на 49 %). У 

подальшому в рамках екологічно орієнтованого ведення тваринництва 

важливо, по-перше, забезпечити збереження описаних тенденцій та, по-

друге, змінити негативну динаміку загальних обсягів викидів в атмосферне 

повітря у процесі прибирання, збереження та використання гною, а також 
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органічних сполук (зростання на 39 %), на які припадає до 40 % загальних 

викидів від ведення сільського господарства. 

Таблиця 2.11 

Викиди в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення в сільському, 

лісовому та рибному господарстві 

Показник 

Рік Відхилення 

2016 р. від 

2012 р., % 
2012 2013 2014 2015 2016 

Забруднюючих речовин 

всього, т 80,0 89,8 77,0 77,7 81,6 2,0 

% від загального обсягу 

викидів 
1,8 2,1 2,4 2,7 2,7 50,0 

Діоксину вуглецю 

всього, тис. т 873,4 974,1 775,9 1110,4 878,5 0,6 

% від загального обсягу 

викидів 
0,4 0,5 0,5 0,8 0,6 50,0 

Зокрема у розрізі виробничих і технологічних процесів 

Від установок для спалювання, т 

всього 3298,2 5257,8 8359,7 5600 5106,5 54,8 

одним підприємством 10 14,9 21,8 12 11,1 11,0 

У процесі вирощування с.-г. 

культур з використанням 

добрив*, т 

всього 207,5 177,4 212,2 431 476,9 129,8 

одним підприємством 8,6 5,2 6,1 7,6 7,6 -11,6 

У процесі вирощування с.-г. 

культур без використання 

добрив, т 

всього  11,9 235,2 234,4 273,5 28,2 137,0 

одним підприємством 1,2 29,4 26,0 22,8 1,9 58,3 

У процесі ентеральної (кишкова) 

ферментація, т 

всього 43520,5 35365,9 34716,2 36728,1 37694,8 -13,4 

одним підприємством 82 64,8 60,7 63,9 62,5 -23,8 

У процесі прибирання, 

збереження та використання 

гною, а також органічних 

сполук, т 

всього 21421,2 26284,0 28003,1 28899,5 29822,2 39,2 

одним підприємством 37,6 46,4 48,9 52,2 54,3 44,4 

У процесі прибирання, 

збереження та використання 

гною, а також азотних сполук, т 

всього 1354,1 1714,6 1588,7 1658,9 1784,2 31,8 

одним підприємством 31,5 32,4 25,6 26,3 27,9 -11,4 

Примітка: за винятком гною. 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [47]. 
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Причиною цілої низки екологічних проблем, викликаних веденням 

сільського господарства, є надмірне використання засобів хімізації, 

передусім, мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин. 

Враховуючи зазначене, політика регулювання у сфері хімізації аграрного 

виробництва має бути націлена не лише на максимізацію об’ємів 

сільськогосподарського виробництва, але й в обов’язковому порядку на 

спонукання до збереження та відновлення родючості ґрунтів, 

запровадження інноваційних технологій та техніки, розробок і досягнень 

науки у сфері екологічно-безпечного землеробства [42, с. 198]. 

З даних табл. 2.12 видно, що не зважаючи на поступове зменшення 

посівної площі під сільськогосподарськими культурами, обсяг внесення 

мінеральних добрив як загалом, так і в розрахунку на 1 га збільшується (на 

29 та 33 %, відповідно). Натомість, органічних добрив на 1 га посівної площі 

у 2000 р. було внесено 1,3 т, що у 2,6 разів більше, ніж у 2016 р., хоча 

протягом 2012–2016 рр. цей показник не змінювався.  

Коментуючи наведені тенденції, слід зазначити, що, з одного боку, 

удобрення є необхідною процедурою поповнення мінеральних та 

органічних речовин у ґрунті, які виносяться з урожаєм, зменшуючи запас 

органічних речовин та, відповідно, родючість землі. Проте, іншого боку, 

ключову роль у відновленні гумусу відіграє внесення натуральних решток у 

вигляді органічних, а не мінеральних добрив. Як результат небезпечні для 

здоров’я людини хімічні сполуки, що містяться не лише у мінеральних 

добривах, але й у хімічних засобах захисту рослин, через ґрунт потрапляють 

у вирощений урожай, продукцію тваринництва, у природні водойми та 

підземні води. 

Особливої шкоди природному навколишньому середовищу завдає 

неконтрольоване удобрення сільськогосподарських угідь азотними 

добривами, обсяг внесення яких у розрахунку на 1 га в Україні протягом 

2010–2016 рр. зріс на 55 % (розраховано за даними [47, с. 101]). У результаті 
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має місце руйнування озонового шару, накопичення нітратів у продуктах 

харчування, збільшення кислотності ґрунту. 

Таблиця 2.12 

Динаміка показників удобрення сільськогосподарських  

культур в Україні 

Показник 
Рік Відхилення 

2016 р. від 

2012 р., % 
2012 2013 2014 2015 2016 

Посівна площа 

сільськогосподарських 

культур, тис. га 

27801,3 18962,4 17992,2 17889,1 17982,2 -35,3 

Внесено в ґрунт 

мінеральних добрив у 

поживних речовинах під 

урожай звітного року,  

тис. т 

1343,0 1493,8 1471,7 1415 1728,9 28,7 

Внесено в ґрунт 

мінеральних добрив у 

поживних речовинах  

на 1 га посівної площі, кг 

72 79 82 79 96 33,3 

Внесено в ґрунт 

органічних добрив під 

урожай звітного року,  

тис. т 

9636,9 9652,9 9898,4 9662,7 9162,9 -4,9 

Внесено в ґрунт 

органічних добрив  

на 1 га посівної площі, т 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 

Площа вапнування ґрунтів, 

тис. га 
105,3 101 97,2 88,1 103,7 -1,5 

Площа гіпсування ґрунтів, 

тис. га 
6,3 6,2 6,7 7,1 11,1 76,2 

Площа, на якій 

застосовувались засоби 

захисту рослин, тис. га 

13944,6 14981,8 14005,3 13854,1 14321,1 2,7 

у т. ч. пестициди 12393,2 13598,7 12660,1 12469,1 13798 11,3 

Питома вага посівної 

площі, на якій 

застосовувались засоби 

захисту рослин, % 

50,2 79,0 77,8 77,4 79,6 58,8 

у т. ч. пестициди 44,6 71,7 70,4 69,7 76,7 72,1 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [47]. 
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Як зазначалось, негативний вплив на довкілля мають хімічні засоби 

захисту рослин. До найбільш шкідливих засобів захисту рослин належать 

пестициди. Критичним визначено те, що за 2012–2016 рр. питома вага 

посівної площі, на якій вони застосовувалась зросла на 32 в. п., або на 

72 %, а обсяг застосовуваних пестицидів у розрахунку на 1 га збільшився 

на 11 %. Отже, у контексті вищезазначеного виявлена проблема 

дисбалансу динаміки обсягів внесення мінеральних та органічних добрив і 

стрімкого збільшення площі, на якій застосовувались хімічні засоби 

захисту рослин, є причиною значного деструктивного впливу не лише на 

земельні, але й водні ресурси і атмосферу.  

Іншим джерелом забруднення навколишнього природного 

середовища сільським господарством є відходи, більша половина яких 

утворюється у галузі тваринництва (табл. 2.13). Їх динаміка 

характеризується позитивною тенденцією до зменшення утворених 

відходів у цілому (на 21 %) та тваринництва (зокрема утворення тваринних 

екскрементів, сечі та гною) (на 15 %). Основною причиною зазначеного є 

суттєве скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин (ВРХ – на 

25 % за 2012–2016 рр., свиней – на 12 %, птиці – на 6 %).  

Слід зазначити, що диспропорція між незначним зменшенням обсягів 

утилізованих відходів (на 3 %) та суттєвим підвищенням утворених у 

сільському господарстві відходів (на 21 %) свідчить про поступове 

освоєння сучасних технологій утилізації відходів. Позитивними є 

поступові зрушення у бік зростання обсягів переробки відходів з метою 

отримання енергії (у 6,2 раза). Водночас, занепокоєння викликає 

зменшення відходів, видалених у спеціально відведених місцях майже у 

6 разів, з чого можна зробити висновок про погіршення культури 

поводження із відходами.  
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Таблиця 2.13 

Утворення та поводження з відходами виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах 

Показник 

Рік Відхилення 

2016 р. від 

2012 р. (2015 р.), 

% 
2012 2013 2014 2015 2016 

Утворено відходів,  

тис. т 
11750,5 10403,9 9448,9 9336,8 9323,9 -20,7 

у т. ч. тваринні 

екскременти, сеча та 

гній 

5062 4736,1 4037,2 4938 4288,7 -15,3 

Утилізовано, тис. т … … … 5618,7 5451,2 -3,0 

Спалено, тис. т, у т. ч. з 

метою 
… … … 43,9 291,5 у 6,2 рази 

отримання енергії … … … 31,6 274,4 у 8,7 разів 

теплового 

перероблення 
… … … 12,3 17,1 39,0 

Видалено у спеціально 

відведені місця 
… … … 364,9 65,3 -82,1 

Питома вага відходів, 

що було утилізовано, 

спалено та видалено, % 

× × × 64,6 62,3 -3,5 

Питома вага відходів, 

що були спалені для 

отримання енергії та 

теплового 

перероблення, % 

× × × 0,5 3,1 у 6,2 рази 

Питома вага 

утилізованих та 

видалених у 

спеціальних місцях 

тваринних 

екскрементів,  

сечі та гною, % 

70,5 73,5 79,0 69,5 74,7 6,1 

Примітка:  за виключенням пестицидів та отрутохімікатів, які прийшли у 

непридатність або заборонені для використання; … – дані відсутні. 

Джерело:   розраховано за даними [47]. 

 

Підсумовуючи результати аналізу впливу сільськогосподарської 

діяльності на довкілля, можна стверджувати, що нагальною проблемою є 

негативна динаміка поступового збільшення екодеструктивного впливу 

аграрного виробництва на атмосферне повітря, земельні та водні ресурси і 

здоров’я людини. Наведене зумовлює об’єктивну необхідність глибинних 
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змін у технології сільськогосподарського виробництва, які мають носити не 

фрагментарний, а системний характер, та охоплювати всіх суб’єктів 

агробізнесу. В умовах зміцнення екологічної свідомості суспільства 

закріплення за суб’єктом бізнесу іміджу екологічно відповідального 

товаровиробника може стати суттєвою конкурентною перевагою на ринку 

сільськогосподарської сировини та продуктів її переробки.  

Напрямом підприємницької діяльності на сільських територіях, який 

має чітко виражений екологічно орієнтований, а не лише економічний, 

характер є лісове господарство. Екологічно сприятливим лісове 

господарство можна вважати у разі забезпечення достатньої лісистості 

території та балансу суцільно вирубленого і відновленого лісу. Фактична 

лісистість складає України 17,6 %, тоді як оптимальним науковці називають 

рівень 20 %. Це означає, що наразі важливо забезпечити зростаючу динаміку 

відтворення лісів та спадаючу – рубок лісу головного користування. 

Натомість, фактичні тенденції є кардинально протилежними (табл. 2.14).  

Таблиця 2.14 

Динаміка основних показників ведення лісового  

господарства в Україні 

Показник 

Рік Відхилення 

2016 р. від 

2012 р., % 
2012 2013 2014 2015 2016 

Площа рубок лісу та заходів, 

усього, тис. га 
417,0 415,4 382,6 399,3 386,4 -7,3 

у т. ч. головного користування 30,8 31,8 33,6 34,6 34,7 12,7 

рубки формування і 

оздоровлення лісів та інші 

заходи, пов’язані з веденням 

лісового господарства 

384,1 380,1 347,4 363,1 350 -8,9 

Питома вага рубок головного 

користування 
7,4 7,7 8,8 8,7 9,0 21,6 

Питома вага рубок формування і 

оздоровлення лісів та інші заходи, 

пов'язані з веденням лісового 

господарства 

92,1 91,5 90,8 90,9 90,6 -1,7 

Площа відтворення лісів, тис. га 70,1 67,7 58,0 60,4 63,2 -7,3 

Джерело: розраховано за даними [47, с. 150–151].  
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Зокрема, незважаючи загальне зменшення площі рубок (на 7,3 % 

протягом 2012–2016 рр.), яке спричинене зменшенням площі рубок 

формування і оздоровлення лісів та інших заходів, пов’язаних з веденням 

лісового господарства (на 9 %), тоді як площа рубок головного 

користування за останні п’ять років зросла на 13 %, а їх питома вага – на 

22 %. Погіршує ситуацію і зменшення площі відтворення лісів. Наведене 

означає, що для наближення до оптимального рівня лісистості необхідним є 

розробка системи заходів щодо перетворення описаних тенденцій на 

протилежні, що вимагає пошуку консенсусу між економічною та 

екологічною складовою. Саме це і вважатиметься екологічно орієнтованим 

підприємництвом у сфері ведення лісового господарства. 

Одним із аспектів екологічної активності підприємницьких структур є 

готовність держави частково або повністю фінансувати відповідні заходи. З 

даних табл. 2.15 чітко простежується нерівномірність обсягів фінансування 

заходів захисту ресурсів у межах сільського господарства.  

Таблиця 2.15 

Витрати на захист ресурсів у межах ведення сільського, лісового  

та рибного господарства, млн грн 

Показник 
Рік Відхилення 

2016 р. від 

2012 р., % 
2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське господарство, мисливство та пов’язані із ними послуги 

Капітальні витрати 48,4 187,7 23,0 18,4 41,9 -13,4 

Поточні витрати 151,7 356,5 149,1 174,0 76,5 -49,6 

Всього витрат 200,1 544,1 172,1 192,4 118,4 -40,8 

Питома вага у загальних витратах, % 1,0 2,7 0,8 0,8 0,4 -62,6 

Лісове господарство 

Капітальні витрати 1,8 5,7 3,2 4,0 1,8 0,0 

Поточні витрати 146,2 142,6 119,0 151,5 246,2 68,4 

Всього витрат 148,0 148,2 122,2 155,5 248,0 67,6 

Питома вага у загальних витратах, % 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 5,8 

Джерело: розраховано за даними [47]. 

 

Найбільшими витрати держбюджету були у 2013 р., тоді як у 2016 р., 

незважаючи на існуючі інфляційні процеси останніх 5 років, їх розмір 
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скоротився практично вдвічі менший порівняно із 2012 р. Водночас 

загальний розмір витрат на захист ресурсів у 2016 р. практично не змінився 

порівняно із базовим 2012 р., але питома вага витрат саме на сферу 

сільськогосподарського виробництва зменшилась на 62 %. Обсяги 

фінансування заходів із запобігання ерозії та іншим видам фізичної 

деградації ґрунту, як пріоритетних заходів у сільському господарстві, у 

2016 р. зменшилися на 27,5 млн грн (або на 9 %) порівняно із 2015 р. 

Враховуючи зазначене та усвідомлюючи обмеженість державного 

бюджету, можна стверджувати, що захист природніх ресурсів у рамках 

ведення сільського господарства має відбуватись за рахунок інших окрім 

бюджетних джерел фінансування. Натомість роль держави має носити 

здебільшого мотивуючий характер та набувати форми стимулюючих 

інструментів (передусім у рамках податкової політики) і штрафних санкцій. 

Що стосується витрат на захист лісових ресурсів, то вони мали тенденцію до 

зростання. Особливо це стосується поточних витрат, розмір яких збільшився 

майже на 70 %.  

Таким чином, деструктивний вплив на навколишнє природне 

середовище у межах основних видів підприємницької діяльності на 

сільських територіях зростає. Зокрема має місце збільшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, деградація ґрунтів, зростаюча 

динаміка використання мінеральних добрив за спадаючої тенденції зміни 

обсягів внесення органічних, що призводить до забруднення земельних і 

водних ресурсів, атмосферного повітря та до погіршення показників безпеки 

продуктів харчування.  

Логічним продовженням дисертаційного дослідження є  оцінка 

інвестиційної привабливості есубєктів кологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях. Апробація розробленої методики 

(п. 1.3 дисертаційної роботи) надасть можливість ідентифікувати напрями 
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розвитку підприємництва на сільських територіях на засадах екологічно 

орієнтованого підходу. 

 

2.3. Оцінка інвестиційної привабливості суб’єктів екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях 

 

Екологізація підприємницької діяльності на сільських територіях 

потребує, по-перше, використання складної системи інструментів 

мотивування та організації поступової переорієнтації традиційного способу 

господарювання на екологічно безпечний та, по-друге, залучення широкого 

кола ресурсів найпроблемнішим серед яких є інвестиційний капітал. Для 

обґрунтування потенційно ефективних інструментів й механізмів сприяння 

розвитку екологічної складової сільського підприємництва використано 

методику діагностики інвестиційної привабливості суб’єктів бізнесу на 

сільських територіях, викладену у п. 1.3 даного дослідження. Її застосування 

передбачає: 1) ідентифікацію та обчислення статичних і динамічних 

показників економічної, екологічної та соціальної ефективності; 2) оцінку 

кількісних параметрів, які відображають зовнішні умови розвитку 

екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях; 

3) нормування обчислених показників та зведення їх в інтегральні 

коефіцієнти; 4) кластерний аналіз об’єктів оцінювання з метою їх 

багатофакторного групування за ступенем схожості показників 

ефективності та зовнішніх умов. 

Переважна більшість показників ефективності підприємництва на 

сільських територіях пов’язана із сільськогосподарським виробництвом, 

оскільки воно, з одного боку, є одним із найбільших вагомих джерел 

доходів сільського населення, а, з іншого – має суттєвий вплив на 

екологічний стан регіону. У рамках дисертаційного дослідження сфера 

надання послуг не вивчалась, оскільки вона, хоч і займає значну частку ВВП 
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регіонів, однак здебільшого не є потенційним об’єктом екологізації. Іншим 

напрямом підприємництва визначено лісове господарство.  

Як зазначалось, показники ефективності розраховуються як 

відношення результату (ефекту) до здійснених на його досягнення витрат 

або до обсягу витрачених ресурсів. В якості економічного ефекту 

використано прибуток (від діяльності сільськогосподарських підприємств, 

від їх операційної діяльності), обсяг валової продукції, соціального ефекту – 

розмір доходів населення, екологічного ефекту – викиди забруднюючих 

речовин, обсяги утворених відходів, внесених добрив та використаних 

пестицидів. Динамічну складову кількісно оцінено на базі середньорічних 

темпів приросту індикаторів рівня економічної, екологічної та соціальної 

сфер. У цілому систему відповідних показників відображено у табл. 2.16.  

Таблиця 2.16 

Показники-індикатори привабливості регіонів для розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях 

Сфера 
виникнення  

Тип складової  
Статична  Динамічна  
Показники ефективності 

Економічна 

Рівень рентабельності господарської 
діяльності с.-г. підприємств; рівень 
рентабельності операційної діяльності  
с.-г. підприємств; продуктивність праці  

Середньорічний темп 
приросту рентабельності 
господарської діяльності  
с.-г. підприємств 

Соціальна 
Питома вага мінімального споживчого 
кошика в сукупних витратах 
домогосподарств у сільській місцевості 

Середньорічний темп 
приросту розміру доходів  
на 1 особу 

Екологічна 

Ефективність витрат на охорону 
атмосферного повітря та вирішення проблем 
зміни клімату, на поводження з відходами; 
обсяги внесення мінеральних та органічних 
добрив у розрахунку на 1 га посівної площі 

Середньорічні темпи 
приросту площі 
відтворення лісів, обсягів 
внесення органічних 
добрив, площі, на якій 
використовувались 
пестициди 

Умови зовнішнього середовища 

Економічна 

Рівень економічної активності; рівень 
безробіття; частка площі с.-г. угідь у 
загальній площі сільської території; питома 
вага домогосподарств, що мають с.-г. техніку 

– 

Соціальна 

Витрати населення у розрахунку на 1 особу; 
розмір доходів на 1 особу; середньомісячна 
заробітна плата; щільність автомобільних 
доріг загального користування; кількість 
об’єктів роздрібної торгівлі, ресторанного 
бізнесу у розрахунку на 1 особу 

– 

Джерело: власні дослідження. 
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Розроблену методику реалізовано на прикладі сільськогосподарських 

підприємств усіх областей України за даними 2016 р. (табл. 2.17).  

Таблиця 2.17 

Показники економічної складової діяльності суб’єктів підприємництва 

на сільських територіях України, 2016 р. 

Адміністративна 

область 

Рівень рентабельності с.-

г. підприємств, % 
Продуктивність 

праці в с.-г. 

підприємствах, 

тис. грн 

Середньорічний темп 

приросту рентабельності 

діяльності с.-г. підприємств, 

% (2012–2016 рр.) 
всієї 

діяльності 

операційної 

діяльності 

Вінницька 23,9 33,7 338,06 16,44 

Волинська 19,2 25 291,17 5,33 

Дніпропетровська 25 33,6 263,47 18,45 

Донецька 25,8 31,3 242,91 7,39 

Житомирська 25,4 31 302,95 31,48 

Закарпатська 22,2 21,7 137,32 39,87 

Запорізька 39,6 42,8 215,65 42,89 

Івано-Франківська -1,5 6 234,95 × 

Київська 18,5 24,7 250,18 -8,93 

Кіровоградська 42,2 47,4 259,32 6,58 

Луганська 34,8 40,2 245,36 9,96 

Львівська 10 21,9 378,54 -23,76 

Миколаївська 30,5 38,4 239,86 28,18 

Одеська 35,6 39,6 222,67 60,99 

Полтавська 33,3 38 261,46 15,36 

Рівненська 23,4 34,7 277,48 63,18 

Сумська 30,4 43,9 307,62 13,22 

Тернопільська 8 24,8 345,98 -3,43 

Харківська 27,3 37 318,9 11,13 

Херсонська 35,6 41,2 258,57 55,43 

Хмельницька 21,5 38,5 321,29 1,70 

Черкаська 32,4 36,7 300,92 4,00 

Чернівецька 4 13,2 177,97 -0,62 

Чернігівська 21,3 30 278,18 14,25 

Максимум  42,2 47,4 378,54 63,18 

Мінімум  -1,5 6.0 137,32 -23,76 

Коефіцієнт 

варіації, % 
44,88 30,81 19,98 125,55 

Джерело:   розраховано за даними Державної служби статистики України 

[154, с. 60, 16]. 

 

За всіма показниками економічної складової ефективності сільського 

підприємництва існує суттєва варіація. Це означає, підприємства одних 

регіонів значно відстають від інших. Загалом найбільша питома вага 

розкиду у середньому значенні характерна для середньорічного темпу 

приросту рівня рентабельності – 125,55 % із найгіршим рівнем показника у 

суб’єктах сільського підприємництва в Львівської області (щорічне 
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уповільнення на 23 %). Значною є варіація рентабельності діяльності 

сільськогосподарських підприємств (майже 45 та 31 % для всієї та операційної 

діяльності, відповідно), що є свідченням значного випередження підприємств 

деяких регіонів (Кіровоградська, Запорізька, Херсонська області). 

Для обчислення питомої ваги мінімального споживчого кошика у 

середніх сукупних витратах використано показник відношення сукупних 

витрат домогосподарств, які проживають у сільській місцевості, до 

середнього еквівалентного розміру домогосподарства. Значно меншою 

варіацією характеризується середньорічний темп приросту доходів 

(табл. 2.18).  

Таблиця 2.18 

Показники соціальної складової суб’єктів підприємництва на сільських 

територіях України, 2016 р. 

Адміністративна 

область 

Питома вага мінімального  

споживчого кошика у середніх 

сукупних витратах, % 

Середньорічний темп 

приросту доходів на 1 ос., % 

Вінницька 43,6 20,56 

Волинська 46,0 18,61 

Дніпропетровська 50,7 20,40 

Донецька 54,4 -2,31 

Житомирська 48,8 18,73 

Закарпатська 37,1 18,45 

Запорізька 49,9 20,15 

Івано-Франківська 42,3 18,92 

Київська 53,4 19,07 

Кіровоградська 50,9 19,11 

Луганська 44,5 -9,70 

Львівська 44,3 19,55 

Миколаївська 40,5 18,21 

Одеська 53,5 23,32 

Полтавська 46,5 19,25 

Рівненська 65,3 19,53 

Сумська 45,1 19,01 

Тернопільська 48,9 18,16 

Харківська 44,9 18,60 

Херсонська 42,4 20,29 

Хмельницька 46,4 19,94 

Черкаська 42,7 17,97 

Чернівецька 41,3 18,70 

Чернігівська 3,6 17,55 

Максимум  65,3 23,32 

Мінімум  3,6 -9,70 

Коефіцієнт варіації, % 23,45 42,60 

Джерело: розраховано за даними [161, с. 377; 163, с. 72, 79]. 
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З наведеного можна зробити висновок, що соціальна складова матиме 

меншу вагомість при прийнятті рішень щодо визначення привабливості 

регіонів для розвитку екологічно орієнтованого підприємництва.  

В якості основних показників ефективності у межах екологічної 

складової використано коефіцієнти ефективності витрат на охорону 

атмосферного повітря та на поводження з відходами. Перший показник 

обчислено як відношення викидів забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами в атмосферне повітря до капітальних і поточних витрат на 

охорону атмосферного повітря та вирішення проблем зміни клімату. 

Ефективність поводження з відходами пропонується обчислювати як 

відношення обсягів утилізованих, спалених і видалених у спеціально 

відведених місцях відходів до витрат на поводження з відходами. Слід 

відмітити, що зазначені показники обчислено загалом за всіма видами 

діяльності без виділення таких, що є найхарактернішими саме для сільських 

територій (сільськогосподарського виробництва та лісового господарства). 

Це пояснюється тим, що у дослідженні здійснено припущення, що суб’єкти 

підприємництва певного регіону або спроможні, або, навпаки, нездатні 

ефективно розпоряджатись коштами на збереження та відновлення стану 

довкілля незалежно від того, хто ці інвестиції освоює. Іншими словами, 

якщо регіон не може ефективно використати кошти, то це стосується 

переважної більшості напрямів господарської діяльності (у т. ч. сільського 

господарства).  

З даних табл. 2.19 видно, що варіація показників екологічної складової 

сільського підприємництва значно вища, ніж в економічній та соціальній 

сферах. Найбільше це стосується середньорічного темпу приросту обсягів 

внесення органічних добрив у розрахунку на 1 га (найістотніше скорочення 

в підприємствах Миколаївської області – на 21 % щорічно, а найбільше 

зростання – у Вінницькій – на 71 %). Крім того, варіацією понад 200 % 

характеризуються всі інші показники, окрім обсягів внесення мінеральних 

добрив на 1 га.  



118 
 

Таблиця 2.19 

Показники екологічної складової сільського  

підприємництва в України, 2016 р. 

Адміністративна 

область 

Ефективність  

витрат на: 

Обсяг внесення 

добрив на 1 га, кг 

Середньорічний темп 

приросту, % 
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Вінницька 38,65 7,69 120 0,1 4,70 71,00 0,60 

Волинська 1,18 23,54 158 1,6 8,48 -2,13 5,09 

Дніпропетровська 0,61 46,78 72 0,3 -5,46 0,00 1,03 

Донецька 1,77 19,82 62 0,3 -23,36 0,00 -3,31 

Житомирська 5,47 6,69 87 0,8 7,39 -9,14 9,23 

Закарпатська - 3,87 122 0,1 5,64 0,00 23,49 

Запорізька 0,18 14,81 63 0,1 -63,41 0,00 2,37 

Івано-Франківська 8,74 64,63 135 2,8 0,44 -10,61 6,77 

Київська 0,07 0,94 108 1,2 9,56 2,70 -2,18 

Кіровоградська – 1380,49 80 0,1 -15,20 0,00 -0,36 

Луганська 4,38 21,92 56 0,2 -36,08 -20,63 -13,20 

Львівська 2,18 13,46 163 0,4 4,98 20,51 2,95 

Миколаївська 0,14 1,61 72 0,2 -12,68 -20,63 2,92 

Одеська 1,94 5,29 91 0,1 -41,96 0,00 6,76 

Полтавська 3,70 56,02 92 1,0 -6,84 6,27 2,76 

Рівненська 0,53 3,96 144 1,1 2,39 -13,99 -2,93 

Сумська 3,47 14,00 124 0,5 -3,31 -7,17 2,33 

Тернопільська – 9,63 144 0,4 2,08 7,72 1,48 

Харківська 2,54 4,78 89 0,6 -4,54 -5,90 -1,16 

Херсонська 97,00 10,19 54 0,0 -20,73 – 3,81 

Хмельницька 0,94 13,53 123 0,9 12,08 -8,04 -0,33 

Черкаська 27,53 9,35 108 1,2 2,53 -2,86 2,28 

Чернівецька 1,43 12,80 72 0,3 -9,08 32,64 -0,34 

Чернігівська 11,59 10,29 129 0,6 4,22 5,27 7,93 

Максимум  97,00 1380,49 163,00 2,80 12,08 71,00 23,49 

Мінімум  0,07 0,94 54,00 0,00 -63,41 -20,63 -13,20 

Коефіцієнт варіації, % 217,04 381,23 32,22 102,86 248,01 972,97 264,07 

Джерело:  розраховано за даними [47, сс. 102, 103, 106, 128, 133, 136, 138, 207, 

208]. 

 

Слід підкреслити, що значна варіація ефективності поводження з 

відходами зумовлена нетипово високим для України значенням 

відповідного коефіцієнта у суб’єктах сільського підприємництва у 

Кіровоградській області (1380,5 т/грн, що більше за середнє по Україні 

значення у 19 разів). Крім того, у деяких регіонах нарощення частки 

посівної площі, що оброблюється пестицидами, супроводжується 

зменшенням внесення органічних добрив у розрахунку на 1 га. Це 
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стосується підприємств Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, 

Миколаївської, Сумської, та Черкаської областей. Наведене може 

загострювати проблему забруднення землі та продуктів харчування 

шкідливими речовинами. Що ж стосується умов розвитку сільського 

підприємництва, то найбільшою варіацією характеризуються такі показники 

як питома вага домогосподарств, які мають сільгосптехніку та 

забезпеченість населення об’єктами роздрібної торгівлі (табл. 2.20, 2.21).  

Таблиця 2.20 

Умови розвитку підприємництва на сільських територіях  

(економічна складова) 

Адміністративна 

область 

Рівень 

економічної 

активності, 

% 

Рівень 

безробіття, 

% 

Питома вага 

домогоспо-

дарств, що мають 

с.-г. техніку, % 

Середньорічний темп 

приросту заробітної 

плати у сільському 

господарстві, % 

Вінницька 62,8 9,7 14 19,16 

Волинська 57,7 11,5 36,1 22,55 

Дніпропетровська 64,1 7,9 20,5 16,39 

Донецька 58,3 14,1 69,5 13,80 

Житомирська 63 11,2 19,5 21,17 

Закарпатська 60,9 10 6,6 37,06 

Запорізька 62,2 10 11,4 14,63 

Івано-Франківська 60 8,8 5,1 22,14 

Київська 62 6,8 5,1 15,61 

Кіровоградська 60,4 12,4 7,6 17,04 

Луганська 66,2 16,0 36,2 20,62 

Львівська 60,6 7,7 17,4 20,03 

Миколаївська 63,6 9,7 40,6 17,97 

Одеська 60,8 6,8 9,7 17,55 

Полтавська 61 12,6 6,5 19,19 

Рівненська 63,6 10,6 61,1 15,28 

Сумська 62,6 9,3 9,9 17,39 

Тернопільська 58,7 11,5 35,9 22,50 

Харківська 63,8 6,4 7,6 13,08 

Херсонська 62,8 11,2 11 20,14 

Хмельницька 59,5 9,4 14,1 16,70 

Черкаська 62,7 10,4 4,4 14,62 

Чернівецька 61,5 8,7 14,7 10,51 

Чернігівська 62,6 11,3 13,2 22,62 

Максимум  66,2 16,0 69,5 37,06 

Мінімум  57,7 6,4 4,4 10,51 

Коефіцієнт варіації, 

% 
3,27 22,61 88,95 27,38 

Джерело: розраховано за даними [153, с. 235; 154, с. 176; 163, с. 50, 55]. 
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Другий показник особливо важливий для оцінки привабливості 

регіонів з позицій забезпечення розвитку підприємств сільського туризму. 

Найменше для цього пристосовані суб’єкти бізнесу, які функціонують на 

сільських територіях Східного регіону України (зокрема Луганської, 

Донецької та Харківської областей). Значна варіація забезпеченості 

господарств населення технікою дає підстави стверджувати, що розвиток 

сільгоспвиробництва у деяких регіонах (передусім Черкаській, Київській та 

Івано-Франківській областях) пов’язаний виключно із розвитком 

підприємницького сектора. 

Однією із ключових умов розвитку всіх напрямів сільського 

підприємництва (у т. ч. з орієнтацією на їх екологізацію) є належне 

інфраструктурне забезпечення, насамперед, достатня мережа автомобільних 

доріг. Встановлено, що частка розкиду щільності доріг у її середньому по 

Україні рівні складає приблизно на 18 % (табл. 2.21). Відносно низькою є і 

варіація показників купівельної спроможності населення, найбільші 

коливання серед яких характерні для розміру доходів у розрахунку на 

1 мешканця. 

Таблиця 2.21 

Умови розвитку підприємництва на сільських територіях  

(соціальна складова) 

Адміністративна 

область 

Розмір 

доходів 

на 

1 ос., 

тис. грн 

Номінальна 

заробітна 

плата, грн 

Сукупні 

витрати 

на 1 ос., 

грн 

Питома 

щільність 

автомобільних 

доріг, 

км/тис. км
2 

Забезпеченість 

сільського 

населення 

об’єктами 

роздрібної 

торгівлі, 

од./10 тис. ос. 

1 2 3 4 5 6 

Вінницька 33,8 4189 5384,17 339 11 

Волинська 28,3 4047 5755,39 288 7 

Дніпропетровська 43,5 5075 4973,7 288 6 

Донецька 19,4 5989 4704,01 302 3 

Житомирська 31,4 4000 4604,84 280 9 

Закарпатська 25 4298 8054,08 261 6 

Запорізька 42,1 5080 4734,64 251 8 

Івано-Франківська 30 4202 6617,81 296 5 

Київська 39,2 5229 4867,1 297 18 
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Закінчення табл. 2.21 

1 2 3 3 4 5 

Кіровоградська 31 3974 4655,68 252 10 

Луганська 11,9 4637 4017,69 219 2 

Львівська 33,7 4559 6541,73 376 6 

Миколаївська 33,2 4887 5155,57 195 8 

Одеська 37,7 4809 5136,33 242 5 

Полтавська 36,4 4621 4802,78 308 10 

Рівненська 29,8 4364 4538,59 253 10 

Сумська 33,9 4131 4683,62 282 8 

Тернопільська 26,9 3695 5905,65 361 6 

Харківська 36,6 4448 4883,99 299 4 

Херсонська 31,2 4046 5026,55 174 6 

Хмельницька 32,7 4043 4978,49 346 9 

Черкаська 30,6 4148 4945,12 284 8 

Чернівецька 26,8 3828 6300,28 355 5 

Чернігівська 31,7 4002 4969,57 227 13 

Максимум 43,5 5989 8054,08 376 18 

Мінімум 11,9 3695 4017,69 174 2 

Коефіцієнт варіації, 

% 
21,50 12,08 16,71 18,18 44,90 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України. 

 

Наступним етапом оцінки та діагностики перспективності та 

доцільності розвитку екологічно орієнтованого підприємництва на сільських 

територіях визначено нормування вище обчислених показників з метою їх 

переведення у безрозмірні величини. Нормування проводилось за 

формулою: 
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 , (2.1) 

 

де 
ijx  – нормований коефіцієнт j-го показника (який перебуває у прямій 

залежності із ефективністю) для суб’єктів бізнесу і-го регіону; 
ijx  – 

нормований коефіцієнт j-го показника (який перебуває оберненій залежності 

із ефективністю) для суб’єктів бізнесу і-го регіону; ija  – фактичне значення j-

го показника для суб’єктів бізнесу і-го регіону; max
ja  – максимальне серед 

суб’єктів бізнесу всіх регіонів значення j-го показника; min
ja  – мінімальне 

серед суб’єктів бізнесу всіх регіонів значення j-го показника. 
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До показників, які перебувають у прямій залежності від ефективності 

у межах кожної із виділених складових віднесено: рівень рентабельності, 

продуктивність праці, ефективність витрат на охорону природних ресурсів і 

довкілля, обсяги внесення органічних добрив у розрахунку на 1 га, рівень 

економічної активності, частку площі сільськогосподарських угідь у 

загальній площі сільської території, питому вагу домогосподарств, що 

мають сільськогосподарську техніку, сукупні витрати населення у 

розрахунку на 1 особу, розмір доходів на 1 особу, середньомісячну 

номінальну заробітну плату, щільність автомобільних доріг загального 

користування, кількість об’єктів роздрібної торгівлі у розрахунку на 

1 особу, а також середньорічні темпи приросту рентабельності, розміру 

доходів, площі відтворення лісів, обсягів внесення органічних добрив. 

Натомість, показники із оберненим зв’язком з ефективністю включають 

питому вагу мінімального споживчого кошика в сукупних витратах 

домогосподарств у сільській місцевості, обсяги внесення мінеральних 

добрив на 1 га посівної площі, рівень безробіття, середньорічні темпи 

приросту площі, на якій використовувались пестициди. Значення 

нормованих коефіцієнтів розподіляються у проміжку від 0 до 1 і чим ближче 

значення коефіцієнта до 1, тим кращі в регіоні умови для подальшого 

розвитку екологічного підприємництва. Результати нормування зведено у 

Додатку А.1–А.5. 

Визначені нормовані коефіцієнти інтегруються у синтетичні 

коефіцієнти у межах кожної із складових. Для цього використано формулу 

середнього арифметичного: 

 





n

j

iji xX
1

, (2.1) 

де iX  – інтегральний коефіцієнт у межах і-ї складової. 
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З даних табл. 2.22 видно, що варіація інтегральних коефіцієнтів в 

підприємствах у розрізі регіонів є відносно невисокою, порівняно із 

фактичними значеннями відповідних фінансово-економічних, соціальних та 

екологічних показників.  

Таблиця 2.22 

Інтегральні коефіцієнти привабливості розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях України 

Адміністративна 

область 

Інтегральні коефіцієнти  

ефективності 

Інтегральні коефіцієнти 

умов  

економічна 

складова 

соціальна 

складова 

екологічна 

складова 

економічна 

складова  

соціальна 

складова  

1 2 3 4 5 6 

Вінницька 0,64 0,63 0,48 0,43 0,53 

Волинська 0,48 0,58 0,35 0,35 0,40 

Дніпропетровська 0,57 0,57 0,42 0,52 0,53 

Донецька 0,51 0,20 0,48 0,35 0,42 

Житомирська 0,64 0,56 0,26 0,44 0,37 

Закарпатська 0,41 0,65 0,11 0,51 0,47 

Запорізька 0,73 0,58 0,40 0,35 0,50 

Івано-

Франківська 
0,17 0,62 0,28 0,37 0,45 

Київська 0,39 0,53 0,48 0,42 0,67 

Кіровоградська 0,71 0,55 0,44 0,25 0,35 

Луганська 0,62 0,17 0,50 0,47 0,13 

Львівська 0,41 0,61 0,50 0,44 0,59 

Миколаївська 0,63 0,62 0,28 0,55 0,39 

Одеська 0,75 0,60 0,34 0,42 0,42 

Полтавська 0,63 0,59 0,43 0,28 0,51 

Рівненська 0,71 0,44 0,40 0,58 0,38 

Сумська 0,69 0,60 0,36 0,40 0,39 

Тернопільська 0,44 0,55 0,45 0,38 0,42 

Харківська 0,64 0,59 0,42 0,47 0,41 

Херсонська 0,78 0,64 0,54 0,39 0,25 

Хмельницька 0,59 0,60 0,39 0,32 0,47 

Черкаська 0,63 0,60 0,39 0,33 0,39 

Чернівецька 0,18 0,62 0,62 0,34 0,44 

Чернігівська 0,53 0,91 0,35 0,41 0,39 

Середнє значення 0,56 0,57 0,40 0,41 0,43 

Максимум  0,78 0,91 0,62 0,58 0,67 

Мінімум  0,17 0,17 0,11 0,25 0,13 

Розмах варіації 0,61 0,74 0,50 0,33 0,54 

Коефіцієнт 

варіації, % 
28,89 24,96 25,94 20,07 24,86 

Джерело: власні дослідження. 
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Зокрема найбільша частка розкиду у середньому значенні коефіцієнта 

спостерігається в економічній складовій ефективності. Водночас, середнє за 

всіма регіонами України значення саме цього коефіцієнта є одним із 

найбільших (0,56). Розмах варіації між максимальним та мінімальним 

значеннями інтегральних коефіцієнтів коливається від 0,33 (інтегральний 

коефіцієнт економічних умов розвитку екологічного розвитку 

підприємництва) до 0,61 (економічна складова ефективності).  

Важливим є і те, що між переважною більшістю обчислених 

інтегральних коефіцієнтів немає істотного кореляційного зв’язку. Про це 

свідчать низькі значення парних коефіцієнтів кореляції, зведених у 

кореляційну матрицю (табл. 2.23). Однак, логічним було б припустити, що у 

разі сприятливих зовнішніх умов функціонування підприємництва рівень 

його ефективності мав би бути також вищим. Іншими словами, між 

відповідними коефіцієнтами мав би існувати тісний взаємозв’язок. 

Таблиця 2.23 

Кореляційна матриця інтегральних коефіцієнтів ефективності 

сільського підприємництва та умов його функціонування 

Коефі-

цієнт 

Складова 

ефектив-

ності 

Інтегральні коефіцієнти ефективності 
Інтегральні 

коефіцієнти умов  

економічна 

складова 

соціальна 

складова 

екологічна 

складова 

економічна 

складова  

соціальна 

складова  

Ін
те

гр
ал

ь
н

і 

к
о
еф

іц
іє

н
ти

 

еф
ек

ти
в
н

о
ст

і економічна 

складова 
1,00 – – – – 

соціальна 

складова 
0,12 1,00 – – – 

екологічна 

складова 
-0,03 -0,14 1,00 – – 

Ін
те

гр
ал

ь
н

і 

к
о
еф

іц
іє

н
ти

 

у
м

о
в
 

економічна 

складова 
0,09 0,15 -0,31 1,00 – 

соціальна 

складова 
-0,36 0,72 -0,02 -0,04 1,00 

Джерело: власні дослідження. 

 

Відповідний зв’язок спостерігається лише у соціальній сфері (парний 

коефіцієнт кореляції достатньо наближений до 1 та рівний 0,72), тоді як в 

економічній сфері така гіпотеза не підтверджується (коефіцієнт кореляції 
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складає 0,09). Крім того, можна припустити, що належна економічна 

ефективність і сприятливі умови є підставою для розвитку соціальних та 

екологічних параметрів сільської території. Однак, як свідчать результати 

проведеного кореляційного аналізу, практикою це не підтверджується.  

Для порівняльного аналізу вище обчислені частинні інтегральні 

коефіцієнти зводяться в єдиний узагальнений коефіцієнт привабливості 

підприємств регіону з позиції розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва (табл. 2.24).  

Таблиця 2.24 

Результати інтегрального оцінювання привабливості суб’єктів бізнесу 

на сільських територіях України для розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва 

Адміністративна область 

Інтегральний 

коефіцієнт 

привабливості  

Відхилення від максимуму 

+/– % 

Вінницька 0,54 0,00 0,00 

Волинська 0,43 -0,11 -0,20 

Дніпропетровська 0,52 -0,02 -0,04 

Донецька 0,39 -0,15 -0,28 

Житомирська 0,45 -0,09 -0,16 

Закарпатська 0,43 -0,11 -0,20 

Запорізька 0,51 -0,03 -0,05 

Івано-Франківська 0,38 -0,16 -0,30 

Київська 0,50 -0,04 -0,08 

Кіровоградська 0,46 -0,08 -0,15 

Луганська 0,38 -0,16 -0,30 

Львівська 0,51 -0,03 -0,05 

Миколаївська 0,50 -0,05 -0,09 

Одеська 0,50 -0,04 -0,07 

Полтавська 0,49 -0,05 -0,10 

Рівненська 0,50 -0,04 -0,08 

Сумська 0,49 -0,05 -0,09 

Тернопільська 0,45 -0,09 -0,17 

Харківська 0,51 -0,04 -0,07 

Херсонська 0,52 -0,02 -0,04 

Хмельницька 0,48 -0,07 -0,12 

Черкаська 0,47 -0,07 -0,14 

Чернівецька 0,44 -0,10 -0,19 

Чернігівська 052 -0,02 -0,04 

Джерело: власні дослідження. 
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Аналогічно частинним коефіцієнтам для обчислення цього 

інтегрального коефіцієнта використано середню арифметичну. 

Найсприятливішими для подальшого розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва станом на 2016 р. були підприємства із рівнем 

інтегрального коефіцієнту привабливості понад 0,5, тобто майже 50 % 

досліджуваної сукупності. Проте, слід зауважити, що, з огляду на 

необхідність наближення до одиниці, значення узагальнених показників за 

всіма об’єктами дослідження є низькими. Здебільшого це пояснюється 

відсутністю зв’язку між частинними показниками, про яку йшлося вище. 

Тобто, здебільшого високе значення інтегрального коефіцієнта в одній сфері 

супроводжується низьким рівнем коефіцієнта в інший.  

Згідно із розробленою у теоретичному розділі методикою наступним 

етапом діагностики привабливості суб’єктів підприємництва на сільських 

територіях України для розвитку екологічно орієнтованого підприємництва 

є кластерний аналіз. Він передбачає багатофакторне групування суб’єктів 

підприємництва на сільських територіях за частинними коефіцієнтами. У 

кластерний аналіз не включено узагальнений інтегральний коефіцієнт 

привабливості з огляду на те, що він є похідним всіх частинних 

коефіцієнтів. Процедура кластерного аналізу співпадає із тою, що 

використана у п. 2.1. У результаті застосування конгломеративного методу 

та дослідження діаграми об’єднання встановлено, що найсуттєвіший 

«стрибок» має місце на 18 кроці об’єднання (Додаток Б.1). З цього випливає, 

що оптимальна кількість кластерів складає 24 – 18 = 6.  

Однак, результати дисперсійного аналізу групування суб’єктів 

підприємництва на сільських територіях у розрізі регіонів України за 

вищезгаданими 5-ма коефіцієнтами засвідчив, що інтегральний коефіцієнт 

соціальних умов на сільських територіях недоцільно використовувати в 

якості групувальної ознаки. Про це свідчить те, що рівень значущості у 

достовірності класифікації за цим показником складає 0,098, що більше за 
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0,05. Саме тому процедуру кластеризації проведено повторно із урахування 

лише частинних інтегральних коефіцієнтів ефективності сільського 

підприємництва та економічних умов його функціонування. Наведене 

жодним чином не суперечить логіці дослідження, оскільки виключений із 

аналізу синтетичний коефіцієнт соціальних умов не є визначальним для 

розвитку екологічного підприємництва, тоді як вирішальну роль відіграють 

поточні рівні ефективності та економічні умови сільського підприємництва. 

Новий граф об’єднання відображено у Додатку  Б.2, з якого видно, що 

оптимальна кількість кластерів рівня складає 24 – 19 = 5. Згідно із 

результатами дисперсійного аналізу всі показники є вагомими для 

багатофакторної класифікації (табл. 2.25). 

Таблиця 2.25 

Результати дисперсійного аналізу досліджуваної сукупності  

за показниками привабливості для розвитку  

екологічно орієнтованого підприємництва 

Коефіцієнт  
Складова 

ефективності 

5 змінних (6 груп) 4 змінні (5 груп) 

F-критерій 

Фішера 
р-значущість 

F-критерій 

Фішера 
р-значущість 

Ін
те

гр
ал

ь
н

і 

к
о
еф

іц
іє

н
ти

 

еф
ек

ти
в
н

о
ст

і 

економічна 

складова 
26,41764 0,000000 15,03224 0,000011 

соціальна 

складова 
22,36234 0,000000 28,76043 0,000000 

екологічна 

складова 
3,03519 0,036911 3,08552 0,040814 

Ін
те

гр
ал

ь
н

і 

к
о
еф

іц
іє

н
ти

 

у
м

о
в
 

економічна 

складова 
3,51511 0,021602 6,41402 0,001925 

соціальна 

складова 
2,21250 0,097973 – – 

Джерело: власні дослідження. 

 

Дані табл. 2.26 свідчать про те, що найчисельнішим є третій кластер, 

тоді як до другого та п’ятого увійшли лише підприємства двох регіонів 

України. Важливо, що найбільша середня евклідова відстань від до центру 

кластера спостерігається у межах четвертої групи. Це означає, що суб’єкти 
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бізнесу цих регіонів найбільше різняться між собою за значеннями 

класифікаційних ознак, тоді як елементи першого та третього кластерів 

(незважаючи на відносно високу чисельність останнього) характеризуються 

високим ступенем подібності.  

Таблиця 2.26 

Елементи та ступінь внутрішньої подібності кластерів  

підприємств України за ефективністю та умовами функціонування  

сільського підприємництва 

Номер 

кластера 

Елементи групи (підприємства у розрізі 

адміністративних областей) 

Середня відстань* 

елементів до центра 

кластера 

1 
Дніпропетровська, Житомирська, Миколаївська, 

Рівненська, Харківська 
0,04 

2 Закарпатська, Чернігівська 0,08 

3 

Вінницька, Запорізька, Кіровоградська, Одеська, 

Полтавська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, 

Черкаська 

0,05 

4 
Волинська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, 

Тернопільська, Чернівецька 
0,10 

5 Донецька, Луганська 0,06 

Примітка: * – середня евклідова відстань. 

Джерело: власні дослідження. 

 

Для повнішого аналізу результатів кластеризації суб’єктів 

підприємництва на сільських територіях доцільно провести шкалування 

кожного із інтегральних показників, які визначено як класифікаційні ознаки. 

Оскільки ціллю аналізу є порівняльна оцінка кластерів, для визначення меж 

інтервалів використано не традиційний підхід із рівномірним поділом 

інтервалу від 0 до 1 (саме таким є інтервал значень інтегральних 

коефіцієнтів), а метод однофакторного групування. Це дасть можливість 

врахувати мінімальні та максимальні значення інтегральних коефіцієнтів, 

які було досягнуто.  

У результаті визначено такі інтервали розподілу інтегральних 

коефіцієнтів: 1) інтегральний коефіцієнт економічної ефективності: низький 

рівень – до 0,37, середній – від 0,38 до 0,54, високий рівень – понад 0,54; 
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2) інтегральний коефіцієнт соціальної ефективності: низький рівень – до 0,42, 

середній – від 0,43 до 0,59, високий рівень – понад 0,59; 3) інтегральний 

коефіцієнт екологічної ефективності: низький рівень – до 28, середній – від 

0,29 до 0,39, високий рівень – понад 0,39; 4) інтегральний коефіцієнт 

економічних умов функціонування сільського підприємництва: низький 

рівень – до 36, середній – від 0,37 до 0,60, високий рівень – понад 0,60. 

Враховуючи визначені межі низького, середнього та високого рівнів 

інтегральних коефіцієнтів здійснено узагальнену характеристику кожного із 

кластерів (табл. 2.27).  

Таблиця 2.27 

Усереднені значення та характеристика інтегрального коефіцієнта 

економічних умов розвитку підприємництва на сільських територіях 

Номер 

клас-

тера 

Усереднене значення 

інтегрального коефі-

цієнта ефективності 

Ін
те

гр
ал

ь
н

и
й

 

к
о
еф

іц
іє

н
т 

ек
о
н

о
м

іч
н

и
х
 у

м
о
в
 

Характеристика кластера 

ек
о
н

о
м

іч
н

а 
ск

л
ад

о
в
а 

со
ц

іа
л
ь
н

а 

ск
л
ад

о
в
а 
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о
л
о
гі

ч
н

а 

ск
л
ад

о
в
а 

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

Висока економічна ефективність разом із 

середніми рівнями всіх інших інтегральних 

коефіцієнтів 

2 0,47 0,78 0,23 0,46 

Поєднання високого рівня соціальної 

ефективності, низькою екологічною 

ефективністю та середнім рівнем 

економічної ефективності і середніми 

економічними умовами функціонування 

сільського підприємництва 

3 0,68 0,60 0,42 0,35 

Висока економічна, соціальна та екологічна 

ефективність разом із поганими 

економічними умовами функціонування 

сільського підприємництва  

4 0,35 0,59 0,45 0,38 

Висока соціальна і екологічна ефективність, 

низька економічна ефективність, середні 

економічні умови функціонування 

сільського підприємництва 

5 0,57 0,18 0,49 0,41 

Висока економічна та екологічна 

ефективність, низька соціальна 

ефективність, середні економічні умови 

функціонування сільського підприємництва 

Джерело: власні дослідження. 
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Відтак, максимально адаптованими для докорінних змін у бік 

екологізації сільського підприємництва є суб’єкти бізнесу на сільських 

територіях у тих регіонах, у яких всі інтегральні коефіцієнти мають 

відносно високі значення. До них належать, передусім, підприємства, що 

увійшли у третій кластер (Вінницька, Запорізька, Кіровоградська, Одеська, 

Полтавська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська). За рівнем 

пріоритетності найвагомішими у прийнятті відповідного рішення є 

економічний критерій (оскільки екологізація потребує значних фінансових 

інвестицій) та соціальний критерії. Враховуючи це, потенційно доцільним є 

сприяння розвитку сільських територій у регіонах, що увійшли до першого 

та другого кластерів.  

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

спрямованих на корегування існуючих інтегральних коефіцієнтів. Зокрема у 

суб’єктів бізнесу 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). Натомість в 

підприємствах Донецької та Луганської областей увагу слід зосередити на 

підвищенні соціальної ефективності, в основі якої лежать доходи та витрати 

домогосподарств. 

Підсумовуючи результати аналізу сучасного стану і тенденцій 

розвитку екологічного підприємництва на сільських територіях, можна 

зробити висновки про існування об’єктивних передумов екологізації 

основних сфер сільської підприємницької діяльності. Насамперед, це 

стосується переходу на екологічно орієнтоване виробництво невеликих 

сільськогосподарських підприємств, які мають достатні ресурси та здатні 

забезпечити ефективний перехід на екологічно безпечні технології 

виробництва.  
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Позивними тенденціями характеризуються такі екологічно орієнтовані 

напрями підприємництва як виробництво органічної продукції. Крім того, 

суб’єкти сільського підприємництва частини регіонів України за своїми 

економічними, соціальними та екологічними умовами готові до активізації 

процесів екологізації. Актуальність та надважливість розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва підтверджується зростанням деструктивного 

впливу на навколишнє природне середовище у межах основних видів 

підприємницької діяльності, характерних саме для сільських територій. 

Враховуючи зазначене, подальші дослідження мають спрямовуватись на 

пошук та обґрунтування інструментів, механізмів та напрямів розвитку 

екологічно орієнтованого підприємництва у сільській місцевості з 

орієнтацією на зниження негативного впливу на довкілля та здоров’я 

людини.  

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

У другому розділі дисертації досліджено сучасні тренди розвитку 

екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях, а саме: 

встановлено тенденції, виявлено проблеми і передумови розвитку 

екологічно орієнтованого підприємництва, поглиблено науково-практичні 

засади щодо позиціонування сільськогосподарського виробництва як 

напряму підприємницької діяльності на сільських територіях, що 

першочергового потребує екологізації, проведено оцінку інвестиційної 

привабливості суб’єктів екологічно орієнтованого підприємництва на 

сільських територіях. Узагальнені висновки зведено до таких положень: 

1. Ключовими напрямами підприємництва на сільських територіях є 

агропромислове виробництво (передусім, сільське господарство), лісове 

господарство та мисливство. У роботі досліджено особливості 
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підприємницької діяльності у галузі сільського, лісового, водного 

господарства, мисливства. Крім того, досліджено окремі аспекти сфери 

туризму. Обґрунтовано першочергову необхідність 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. 

2. Встановлено, 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). 
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3. Відносно позитивною є динаміка економічних результатів 

господарської діяльності у сфері лісового господарства, зумовлена 

нарощенням обсягів заготівлі продукції лісового господарства. 

Несприятливими тенденціями характеризується мисливство, окупність 

якого спадає (на 7 % за 2012–2016 рр.) та прямує до позначки 50 %, а 

щорічне зростання грошових потоків не перекриває інфляцію. Корегування 

потребує негативна динаміка видобутку водних біоресурсів у прісних 

водоймах, обсяги якого протягос досліджуваного періоду зменшилися на 

5 %.  

4. 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: понад 50 % 

вітчизняних сільгоспугідь перебуває у розпорядженні фермерських 

господарств і господарств населення, для яких перехід на екологобезпечене 

виробництво є цілком виправданим; 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; 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.  

5. 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 
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показниками, що відображають їх економічний, соціальний та екологічний 

стан. Сукупність об’єктів кластеризації сформовано згідно із принципом 

відповідності структури 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.  

6. 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 складової – 24,96 %, екологічної 

складової – 25,94 %. 

7. Максимально адаптованими для докорінних змін у бік 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 областей пріоритетною визначено розробку стратегії 

підвищення економічної ефективності, зокрема ефективність 

сільськогосподарської діяльності та корегування її зростаючої динаміки. В 

Донецькій та Луганській областях увагу слід зосередити на підвищенні 

соціальної ефективності, в основі якої лежать забезпечення прийнятних для 

підтримки життєдіяльності доходів та витрат домогосподарств. Це 
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уможливить підвищення якості життя населення та сприятиме формуванню 

належного інвестиційного клімату для пожвавлення економічних процесів 

на цих територіях. 

 

Результати дослідження, представлені у Розділі 2, опубліковано у 

працях автора: [186; 187; 188; 202]. 
 

В Розділі 2 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури:  [21–25; 42; 47; 70; 98; 113–117; 124; 

152; 153; 154; 156; 167; 168; 161–163]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО 

ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

 

3.1.  Прогнозування розвитку екологічно орієнтованого 

сільськогосподарського підприємництва  

 

Екологічно орієнтоване підприємництво на сільських територіях 

гармонійно «вписується» в концептуальну модель стійкого розвитку 

національної економічної системи, забезпечуючи тим самим підвищення її 

конкурентоспроможності, у т. ч. міжнародної, нівелювання дисбалансу 

нерівномірного розподілу і використання наявного ресурсного потенціалу, а 

також, що особливо важливо, формування й залучення людського капіталу 

та всебічне задоволення потреб населення. Саме тому вкрай важливим є 

обґрунтування перспектив розвитку сільського підприємництва на засадах 

екологізації виробництва.  

В дослідженні виходимо з того, що основоположною у системі 

сталого розвитку є економічна компонента, з огляду на те, що саме вона 

формує передумови для стійкого функціонування решти підсистем, а саме – 

екологічної і соціальної. При цьому, взаємозв’язок між соціальною, 

економічною та екологічною компонентами сталого розвитку розкривається 

таким чином: економічний розвиток повинен супроводжуватися 

адекватними соціальними перетвореннями та сприяти вирішенню проблеми 

підвищення якості довкілля [67]. Враховуючи зазначене, об’єктивної 

необхідності набуває прогнозування перспектив екологічно орієнтованого 

підприємництва з акцентуванням на передбаченні розвитку саме 
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економічного аспекту й оцінці його взаємодії з екологічним і соціальним 

складниками. 

В основі інструментарію забезпечення поступового переходу від 

традиційного підходу ведення бізнесу на сільських територіях до екологічно 

орієнтованого мають лежати результати аналізу тенденцій розвитку 

основних чинників і результатів підприємництва на селі. До об’єктів такого 

аналізу та подальшого сценарного прогнозування належать раніше 

обґрунтовані показники, на яких базується вимірювання перспективності 

розвитку екологічно орієнтованого підприємництва. 

Встановлено, що значний вплив на всі аспекти підприємництва на 

сільських територіях (а саме – на економічну й соціальну ефективність, а 

також вплив на довкілля) має сільське господарство – найбільш 

природомістка галузь, яка використовує 41,6 млн сільськогосподарських 

угідь (68,9 % території України), у т.ч 32,5 млн га ріллі (53,8 %), 7,9 млн га 

сіножатей і пасовищ (13,1 %), 0,9 млн га багаторічних насаджень (1,5 %) 

[44, с. 4]. Для сільського господарства України характерними є значні 

проблеми екологічного характеру: втрата ґрунтами природної родючості, їх 

деградація, виснаження, поширення вітрової та водної ерозії, забруднення 

довкілля засобами хімізації, радіонуклідами, важкими металами, відходами 

тваринництва тощо. Тому, поглибленого дослідження потребують тенденції 

розвитку саме цієї галузі.  

У роботі використано декілька методичних підходів до вивчення 

динаміки, що включають традиційні економетричні методи (кореляційного 

та регресійного аналізу), динамічного моделювання на базі використання 

диференціальних рівнянь, фрактальний аналіз, метод диференціювання. Що 

стосується процедурного наповнення методики аналізу тенденцій, то воно 

має враховувати кілька аспектів:  
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 безпосередньо прогнозуванню має передувати процедура виявлення 

тенденції розвитку конкретного показника, а також перевірка його 

динаміки на циклічність;   

 у деяких випадках більш інформативним та цінним з позиції 

прийняття управлінських рішень є не прогноз, а характер динаміки 

показника. У цьому випадку важливо досліджувати не безпосередньо 

тенденцію показника, а особливості динаміки його швидкості (тобто 

темпу зростання);   

 існуюча тенденція зміни деяких показників наразі може бути 

нетиповою або взагалі відсутньою. У цьому випадку важливо 

обґрунтувати бажаний (типовий або очікуваний) характер динаміки та 

формалізувати його у вигляді диференціального рівняння.  

Аналіз динаміки фінансово-економічного показника здійснюється 

шляхом дослідження моделі швидкості його зміни. Швидкість у даному 

випадку тотожна поняттю темпу зростання, який відображає на скільки 

одиниць зростає показник за одиницю часу. Традиційно для цього 

використовуються темпи зростання та темпи приросту. Основна відмінність 

швидкості від традиційного використовуваного темпу абсолютного 

зростання (різниця між значеннями показника у поточний та базовий – 

попередній – період) полягає у тому, що темпи відображають лише 

відхилення значень показників і на основі їх дослідження неможливо 

виявити та проаналізувати динаміку.  

Відповідний аналіз закономірностей розвитку фінансово-економічних, 

екологічних та соціальних показників пропонується здійснювати за такою 

схемою:  

1) побудова функції тренду, яка максимально точно відображає 

динаміку показника. Зазвичай для цього застосовуються поліноміальні 

функції (із порядком понад 2);  
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2) диференціювання функції тренду (визначення похідної першого 

порядку цієї функції). У результаті буде отримано функцію миттєвої 

швидкості показника, яка відображатиме закономірність його зміни у часі; 

3) диференціювання раніше визначеної функції швидкості (темпів 

зростання) показника. Наведена процедура дасть можливість побудувати 

функцію приросту показника. Приріст у даному випадку відображатиме, на 

скільки зміниться швидкість за одиницю часу. 

Для побудови прогнозів показників за допомогою методу 

екстраполяції тренду рекомендується використання лінійної, логарифмічної 

та степеневої функцій. Експоненціальні рівняння також можливо 

застосовувати, але за умови недовготривалого горизонту прогнозування, 

оскільки зростання за експонентою може набувати нереалістичних (у разі 

«лавиноподібної» тенденції) значень. Поваріантний прогноз слід будувати у 

кілька етапів: 

1) аналіз динамічного ряду на наявність тенденції з подальшим 

обґрунтуванням функції тренду із раніше згаданого переліку на базі аналізу 

значень коефіцієнтів детермінації. Обирається функція, яка 

характеризується найбільшим значенням коефіцієнта детермінації R
2
; 

2) побудова точкового прогнозу. З огляду на швидкозмінність умов 

зовнішнього середовища та високу ймовірність кардинальної зміни 

зовнішніх умов і, як результат, зміни існуючої тенденції, максимальний 

горизонт прогнозування може бути 5 років; 

3) побудова поваріантного прогнозу (у даному випадку 

песимістичного та оптимістичного) на базі рівнянь трендів із інтервальними 

оцінка коефіцієнтів регресії.  

Теорію фрактального аналізу найчастіше використовують для 

прогнозування стану ринків. Застосування цієї методики ґрунтується на 

циклічності ринкових процесів, коли процес розвитку розвивається не 

лінійно, а має циклічну повторювану природу. Однак, слід враховувати, що 
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така циклічність проявляється у довгостроковій перспективі, тоді як 

короткостроковим періодам циклічна динаміка не властива. Важливо, що 

зміни не всіх показників, які є факторами розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва, характеризуються циклічністю.  

Схему застосування методу фрактального аналізу представлено на 

рис. 3.1 

У дослідженні для фрактального аналізу пропонується 

використовувати метод R/S-аналізу (метод нормованого розмаху). У 

результаті буде обчислено фрактальність динамічного ряду та підтверджено 

або відхилено гіпотезу про можливість прогнозування показника та 

визначено математичні методи побудови прогнозу.  

Узагальнюючи результати вищевикладеного, процедуру аналізу 

динаміки показників, що характеризують стан і готовність до активізації 

розвитку екологічно орієнтованого підприємництва, доцільно проводити у 

кілька етапів: 

1) аналіз та економічна інтерпретація характеру і особливостей 

динаміки відповідних показників за допомогою методів регресійного 

аналізу (для побудови поліноміальної функції тренду високого порядку) та її 

диференціювання; 

2) аналіз фрактальності динамічного ряду показника і прийняття 

рішення щодо можливості і методів прогнозування. Коефіцієнт Херста 

можна інтепретувати як ймовірність того, що після зростання 

досліджуваного показника його подальше збільшення буде продовжуватись 

(див. рис. 3.1). Враховуючи це, якщо коефіцієнт Херста (ймовірність) буде 

більшою 0,67, то із ймовірністю понад 0,67 можна стверджувати, що існує 

закономірність у динамці, яку можна представити у вигляді тренду. У цьому 

випадку (тобто, коли виявлено трендову – персистентну – природу 

динаміки) слід використовувати метод регресійного аналізу із подальшою 

екстраполяцією тренду.  
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Рис. 3.1. Методика аналізу динаміки чинників розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях 

Примітка: умовні позначення: ix  – значення показника, що прогнозується в і-тий 

рік; x  – середнє значення показника, що прогнозується; n  – розмір 

динамічного ряду; 

* – якщо 4NF , то показник розподілений за двомодальним законом, 

якщо 8NF  – за арксінусним, якщо 12NF  – за рівномірним, якщо 

21NF  – за законом Сімпсона, якщо 28NF  – за законом Релея, 

якщо 32NF  – за нормальним, якщо 36NF  – за законом Лапласа, 

якщо 42NF  – за експоненціальним законом розподілу. 

Джерело: власні дослідження. 

1. Обчислення середньоквадратичного відхилення за формулою:  
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У разі випадкової динаміки (коли динамічний ряд випадковий) слід 

визначати закон розподілу за методикою віртуального об’єму та будувати 

функцію закону розподілу. Що ж стосується антиперсистентного закону, то 

у цьому випадку ймовірність існування закономірності динаміки менша 0,37 

(показник Херста менший цього значення) і прогнозування неможливе. 

3) у разі застосування методу екстраполяції тренду будується 

трьохваріантний прогноз (песимістичний, найбільш ймовірний та 

оптимістичний), а у випадку побудови закону розподілу – досліджується 

модель динаміки показника. 

В дисертаційному дослідженні ми виходимо з того, що в контексті 

забезпечення сталого розвитку сільських територій згідно із основними 

Цілями сталого розвитку до 2030 р., задекларованими на Саміті ООН у 

2015 р. [142], пріоритетним напрямом господарської діяльності, що має бути 

об’єктом екологізації, є сільське господарство. Це пояснюється такими 

глобальними цілями, як забезпечення здоров’я людства, використання 

відновлювальних джерел енергії, збереження чистоти води, економічного 

зростання, розвитку сільських територій, екологічно відповідального 

сільськогосподарського виробництва.  

В основі системи показників розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва, на нашу думку, мають лежати фінансово-економічні, 

екологічні та технологічні показники у розрізі напрямів екологізації 

сільського господарства. Враховуючи вище перелічені глобальні цілі 

сталого розвитку, а також цілі, визначені стратегією сталого розвитку 

«Україна – 2020» [141], такі показники розподілено на екодеструктивні та 

екологостабілізуючі. До екодеструктивних віднесено: рівень розораності 

(питома вага ріллі у площі сільськогосподарських угідь); обсяг внесення 

мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин; обсяг відходів, 

утворених у процесі діяльності сільськогосподарських підприємств.  
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Натомість, екостабілізуючими факторами є: зростання обсягів виробництва 

відновлювальної енергії; відносні показники внесення органічних добрив.  

Окрім зазначеного слід також враховувати, що перехід на екологічно 

орієнтоване сільське господарство вимагає наявності достатньої ресурсної 

бази, зокрема трудових (кількість найманих працівників у 

сільськогосподарських підприємствах), основних засобів виробництва 

(наявність тракторів та енергетичних потужностей).  

Результативними показники, які визначатимуть особливості переходу 

сільського господарства на принципи екологічно орієнтованого 

підприємництва, визначено рівень рентабельності сільськогосподарської 

діяльності (як основний фактор і джерело фінансового забезпечення 

процесів екологізації на сільських територіях). У табл. 3.1 представлено 

результати аналізу динаміки зазначених екологостабілізуючих та 

дестабілізуючих чинників у сільськогосподарських підприємствах України.  

Таблиця 3.1 

Аналіз динаміки показників розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях, 2005-2016 рр. 

Показник 
Функція темпів 

зростання 
dt

dy
 

Економічна інтерпретація динаміки 

1 2 3 

ДЕСТАБІЛІЗУЮЧІ ФАКТОРИ 

Рівень 

розораності 
2001,0051,046,0 tty   

Поступове уповільнення темпів зростання 

показника, яке з 2016 р. зумовлює виникнення 

тенденції до його зниження 

Внесення 

мінеральних 

добрив на 1 га 

218,037,236,10 tty   

До 2009 р. темп зростання показника стрімко 

спадали, у 2009–2013 рр. – залишались 

практично сталими (2,7–3,1 кг д.р. за рік), а 

починаючи з 2013 р. виникла тенденція до 

стрімкого нарощення темпів внесення добрив. 

У 2016 р. швидкість збільшення показника 

знову досягає рівня 2005 р., коли він був 

найвищим за 2005–2016 рр. 
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Закінчення табл. 3.1 

1 2 3 

Частка площ, оброб-

лених мінеральними 

добривами 

216,05,271,10 tty   

До 2009 р. темп зростання стрімко 

спадали, у 2009–2013 рр. – залишались 

практично сталими (2,7–3,1 кг д.р. за 

рік), а починаючи з 2013 р. виникла 

тенденція до стрімкого нарощення. 

Однак, у 2016 р. швидкість збільшення 

показника вдвічі нижча за рівень 2005 р. 

Посівна площа, 

оброблена 

пестицидами* 
32 59,10844,1555

8,48483036

tt

ty




 

З 2011 р. до 2014 р. має місце стрімке 

зниження темпів зміни показника, що 

призводить до його спадаючої динаміки з 

2012 р. Проте, починаючи з 2015 р. 

тенденція до нарощення площі 

відновлюється 

Утворено відходів у 

с.-г. підприємствах** 25,631

2,666715808

t

ty




 

Поступове зростання показника із 

прискоренням  

СТАБІЛІЗУЮЧІ ФАКТОРИ 

Внесення органічних 

добрив на 1 га 
259,079,962,37 tty   

До 2012 р. відбувається стрімке, але 

поступово затухаюче, нарощення темпів 

до скорочення показника. Починаючи з 

2012 р. тенденція змінюється на 

протилежну. У 2010–2014 рр. має місце 

тенденція до збільшення показника 

Частка площ, 

оброблених 

органічними 

добривами 

202,022,037,0 tty   

До 2009 р. відбувається зниження темпів 

скорочення показника, а з 2009 р. 

швидкість його зміни поступово 

збільшується, що дає змогу у 2013 р. 

змінити тенденцію до скорочення 

оброблених площ на протилежну 

Наявність устатку-

вання для вироб-

ництва відновлюваль-

ної енергії* 

32 002,110,11

42,3677,31

tt

ty




 

Незначне (наближене до сталості) 

зростання показника з уповільнюючими 

темпами до 2013 р. Починаючи з 2014 р. 

починається стрімке нарощенням темпів 

зростання 

Примітка: t – порядковий номер року; * – 20010–2016 рр., ** – 2009–2016 рр. 

Джерело: власні дослідження. 

 

До позитивних тенденцій слід віднести поступове уповільнення 

тенденції розореності сільськогосподарських угідь, що свідчить про 

усвідомлення проблеми погіршення їх якісних характеристик і зрушень у 

напрямку її вирішення. Крім того, позитивна динаміка характерна для 
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обсягу внесення органічних добрив і частки оброблених ними площ, а також 

наявного у сільськогосподарських підприємствах устаткування для 

виробництва відновлювальної енергії.  

Слід зазначити, що розораність земель в Україні є однією з найвищих 

у світі і сягає 57 %, а сільськогосподарських угідь – 80 %. Інтенсивне 

сільськогосподарське використання земель зумовлює їх суттєве виснаження, 

зменшення родючості ґрунту у зв’язку з їх переущільненням, втратою 

структури, водопроникністю тощо. Як результат – родучі раніше землі 

стають непридатними для подальшого використання у 

сільськогосподарському виробництві. Науковцями доведено, що 

раціональне, екологічне безпечне землекористування можна забезпечити 

тоді, коли третина земель постійно залишатиметься в природному стані. Це 

підкреслює доцільність розроблених пропозицій. 

Водночас, згідно результатів дослідження, вкрай несприятливим та 

екологічно небезпечним є збільшення посівної площі, обробленої 

мінеральними добривами і пестицидами, стрімке збільшення обсягів 

утворених у процесі сільськогосподарського виробництва відходів. Саме у 

бік призупинення зазначених негативних та ще більшої активізації 

сприятливих тенденцій слід спрямовувати розвиток екологічно 

орієнтованого підприємництва у сфері виготовлення сільськогосподарської 

продукції.  

Як видно з даних табл. 3.1 та 3.2, рівняння темпів зміни показників 

ресурсозабезпеченості та ефективності діяльності сільськогосподарських 

підприємств характеризуються вищими порядками поліноміальних 

функцій. Це означає, що динаміка цих показників менш стійка та 

нестабільна у часі, що у подальшому може ускладнити їх прогнозування. 

Найяскравіше вираженою є тенденція до нарощення темпів скорочення 

кількості найманих працівників підприємницьких формувань у розрахунку 

на 100 га сільськогосподарських угідь.  
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Таблиця 3.2 

Аналіз динаміки ресурсних факторів та ефективності розвитку 

екологічно орієнтованого підприємництва на сільських 

територіях, 2005-2016 рр. 

Показник Функція темпів росту 
Економічна інтерпретація 

динаміки 

Ресурсозабезпеченість 

Чисельність найманих 
працівників у розрахунку на 
100 га с.-г. угідь 

20008,0125,052,0 tty   

Чітка тенденція до стрімкого 
нарощення показника із 
практично непомітними 
поступовим уповільненням 

Кількість тракторів на 1000 
га ріллі 432 029,072,004,6

52,1873,13

ttt

ty




 

Нестійка динаміка темпів зміни 
показника, яка, однак, більшою 
мірою орієнтована на зростання 

Наявність енергетичних 
потужностей на 100 га 
посівної площі 

432 94,096,1725,115

72,28471,218

ttt

ty




 

Практично сталі темпи зміни 
показника до 2013 р. та їх 
стрімке нарощення, починаючи з 
2014 р. 

Ефективність 

Рівень рентабельності 
сільськогосподарського 
виробництва  

432 05,046,143,13

62,4718,49

ttt

ty




 

Поступове нарощення темпів 
зміни показника. При цьому 
його динаміка тяжіє до 
зростання. З 2011 р. швидкість 
зростання має чітку виражену 
тенденцію до збільшення.  

Джерело: власні дослідження. 

 

Результати подальшого аналізу на базі оцінки фрактальності 

динамічних рядів дають підстави стверджувати, що всі показники, крім 

питомої ваги посівних площ, на яких вносились органічні добрива, мають 

трендову природу (табл. 3.3). Тому для їх прогнозування у подальшому 

використано метод регресійного аналізу, зокрема екстраполяції тренду. Що 

ж стосується частки посівної площі, обробленої органічними добривами, то 

цей показник характеризується випадковим законом розподілу. Оскільки 

значення NF для питомої ваги удобреної органічними добривами площі 

перебуває в інтервалі між 4 та 8, можна зробити висновок про його тяжіння 

до двомодального ( 4NF ) або арксінусного ( 8NF ) законів розподілу. 

Двомодальний закон характеризується наявністю двох максимумів на кривій 

розподілу, а арксінусний – випадковим значенням початкової фази та 

близькістю до рівномірного розподілу у подальшому. 
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Таблиця 3.3 

Аналіз природи динаміки чинників розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях 

Чинник  S R H D 
Природа 

динаміки 
NF 

Рівень розораності, % 0,68 2,02 0,96 1,04 трендова – 

Внесення мінеральних добрив на 1 га, 

кг п. р. 
14,82 52,00 1,10 0,90 трендова – 

Частка площ, оброблених 

мінеральними добривами, % 
8,99 30,80 1,08 0,92 трендова – 

Утворено відходів у с.-г. 

підприємствах, тис. т 
148,62 530,18 1,11 0,89 трендова – 

Внесення органічних добрив на 1 га, т 20,09 64,00 1,01 0,99 трендова – 

Частка площ, оброблених 

органічними добривами, % 
0,52 1,10 0,65 1,35 випадкова 4,40 

Наявність устаткування для 

виробництва відновлювальної  

енергії, шт 

0,44 1,43 1,04 0,96 трендова – 

Чисельність найманих працівників у 

розрахунку на 100 га с.-г. угідь, чол. 
5,86 52,00 0,96 1,04 трендова – 

Кількість тракторів на 1000 га ріллі, 

шт 
11,35 20,00 1,07 0,93 трендова – 

Наявність енергетичних потужностей 

на 100 га посівної площі, кВт 
11,35 40,20 1,10 0,90 трендова – 

Рівень рентабельності 

сільськогосподарського  

виробництва, % 

0,68 2,02 0,96 1,04 трендова – 

Примітка:  інші чинники не використано через невеликий розмір динамічного 

ряду. 

Джерело: власні дослідження. 

 

З рис. 3.2 видно, що динаміці внесення органічних добрив на 1 га 

більше притаманний арксінусний закон (із максимумами у 2005–2009 рр. та 

2016 р.). Проте, з огляду на методичну складність формалізації цього закону 

розподілу, у даному дослідженні динаміку питомої ваги оброблених 

органічними добривами просто визначено як випадкову. Натомість бажаною 

є трансформація динаміки цього показника у чіткий тренд до збільшення. 

 



148 
 

  

Рис. 3.2. Динаміка частки площ, оброблених органічними  

добривами суб’єктами підприємництва  

на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 

 

У цілому результати регресійного аналізу зазначених показників 

(тобто отримані регресійні моделі, які найкраще описують тенденцію зміни 

кожного показника розвитку екологічно орієнтованого 

сільськогосподарського підприємництва) відображено у табл. 3.4.  

Високі значення фактичних значень F-критеріїв Фішера за абсолютно 

всіма рівняннями свідчать про їх адекватність та придатність для 

використання у процесі побудови сценарних прогнозів. Важливо відмітити, 

що тенденції зміни переважної більшості показників описуються 

логарифмічною функцією. Це означає, що відносно стрімка динаміка на 

початку поступово уповільнюється. Зокрема, для питомої ваги площ 

посівів, де вносились мінеральні добрива, характерне «затухаюче» 

зростання, а для частки площ, що оброблювалась органічними добривами, 

чисельності найманих працівників у розрахунку на 100 га та для кількості 

тракторів – «затухаюче» зменшення. 
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Таблиця 3.4 

Тренди основних чинників розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях 

Чинник  Рівняння тренду 

Коефіцієнт 

детермінації, 

R
2 

Фактичне 

значення F-

критерій 

Фішера 

Рівень розораності, % 002,051,83 ty   0,92 115,00 

Внесення мінеральних добрив 

на 1 га, кг п. р. 
07,068,35 ty   0,86 61,43 

Частка площ, оброблених 

мінеральними добривами, % 
)ln(09,1123,47 ty   0,87 66,92 

Внесення органічних добрив  

на 1 га, т 
)ln(35,2372,277 ty   0,77 33,48 

Чисельність найманих 

працівників у розрахунку  

на 100 га с.-г. угідь, чол. 

)ln(55,080,2 ty   0,92 115,00 

Кількість тракторів  

на 1000 га ріллі, шт 
)ln(90,675,87 ty   0,79 37,62 

Рівень рентабельності 

сільськогосподарського 

виробництва, % 

ty 25,243,2   0,86 61,43 

Примітка:  через недостатній розмір динамічного ряду показники утворених 

відходів у с.-г. підприємствах та наявність енергетичних потужностей 

на 100 га посівної площі не прогнозувались. 

Джерело: власні дослідження. 

 

Критичною визначено тенденцію до збільшення рівня розораності 

сільськогосподарських угідь. Вона має експоненціальну природу, яка, на 

відміну від логарифмічної, характеризується поступовим нарощенням 

темпів зростання. Теж саме стосується обсягу внесення мінеральних добрив, 

який є дестабілізуючим чинником. Слід відмітити, що обидва показники, які 

відображають інтенсивність використання мінеральних добрив, мають 

негативну тенденцію до зростання, тоді як для обсягу внесення органічних 

добрив у розрахунку на 1 га взагалі не характерна тенденційна зміна, а для 

питомої ваги площі, обробленої ними – тенденція до зниження. 
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Для побудови інтервального прогнозу різними сценаріями розвитку 

спочатку необхідно розробити регресійні моделі для можливих варіантів, а 

саме для песимістичного, найбільш ймовірного та оптимістичного сценаріїв. 

Для цього використано інструментарій надбудови MS Excel «Аналіз даних» 

(табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Регресійні моделі для побудови варіантних сценаріїв зміни  

виділених чинників розвитку екологічно орієнтованого  

підприємництва на сільських територіях 

Чинник  

Рівняння тренду
 

песимістичний 

прогноз 

оптимістичний 

прогноз 

Рівень розораності, % 002,024,83 ty   
003,078,83 ty   

Внесення мінеральних добрив на 1 га, 

кг п. р. 
05,077,30 ty   

09,038,41 ty   

Частка площ, оброблених мінеральними 

добривами, % 
)ln(03,873,41 ty   )ln(11,1473,52 ty   

Чисельність найманих працівників у 

розрахунку на 10 тис.га с.-г. угідь, чол. 
)ln(67,059,5 ty   )ln(44,030,2 ty   

Кількість тракторів на 1000 га ріллі, шт )ln(40,922,83 ty   )ln(41,428,92 ty   

Рівень рентабельності 

сільськогосподарського  

виробництва, % 

ty 61,123,2   ty 88,209,7   

Джерело: власні дослідження. 

 

Результати сценарного прогнозування свідчать про суттєве 

відхилення між песимістичним та оптимістичним прогнозами чисельності 

персоналу у розрахунку на 1 га та рівня рентабельності 

сільськогосподарського виробництва (у середньому на 130 %) (табл. 3.6). 

Також відносно високими є відхилення крайніх прогнозів обсягу внесення 

мінеральних добрив у розрахунку на 1 га посівної площі. Слід відмітити 

суттєве потенційне збільшення останнього показника у наступні 3 роки.  
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Таблиця 3.6 

Прогнозування тенденцій зміни чинників розвитку екологічно 

орієнтованого сільськогосподарського підприємництва 

Рік  

Прогнозне значення  Відхилення 

оптимістичного 

від 

песимістичного, 

% 

песиміс-

тичний 

найбільш 

ймовірни

й 

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 – 

Джерело: власні дослідження. 

 

Підсумовуючи результати аналізу динаміки та прогнозування 

виділених чинників та індикаторів розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва у сфері сільськогосподарського виробництва, можна 

зробити висновок про те, що ключовими проблемами, на вирішення яких 
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має спрямовуватись стратегія розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва у сфері сільського господарства (як основного напряму 

економічної діяльності на сільських територіях, який у т. ч. здійснює чи не 

найбільший вплив на довкілля), є призупинення зростаючої динаміки рівня 

розораності, що сприятиме покращенню ситуації із деградацією 

сільськогосподарських угідь. 

Крім того, вкрай важливим також є зниження інтенсивності 

використання пестицидів та мінеральних добрив на користь нешкідливих 

для здоров’я людини альтернатив. Зробити це, у т. ч., можна за рахунок 

підвищення (оптимізації) норм використання органічних добрив. Зазначені 

напрями цілком узгоджуються із посиленням органічного руху. До 

проблемних питань також належить зниження забезпеченості підприємств 

тракторами, особливо зважаючи на недостатній рівень технічного 

забезпечення сільськогосподарського виробництва та дефіцит 

інвестиційного капіталу у суб’єктів малого та середнього агробізнесу. 

Відтак, підприємницький сектор є незамінною платформою для 

імплементації концепції сталого розвитку сільських територій за рахунок 

обґрунтування можливостей та умов переорієнтації вітчизняного бізнесу на 

екологічно орієнтований спосіб функціонування. В таких умовах гострота 

піднятої проблеми лише посилюється і розробка механізмів забезпечення 

екологізації підприємницької діяльності на сільських територіях набуває 

особливої актуальності.   

 

 

3.2.  Механізми забезпечення екологічності підприємницької 

діяльності  

 

В умовах ринкової економіки забезпечується свобода вибору 

напрямів,  способів та методів здійснення підприємницької діяльності. 
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Можливості формування і реалізації підприємницької ініціативи та 

креативності суб’єкта підприємництва підкріплюється самостійністю у 

прийнятті управлінських рішень при розробці власної стратегії розвитку. 

При цьому, вибір на користь екологічно орієнтованої форми ведення бізнесу 

супроводжується визначеним переліком факторів, вплив яких значною 

мірою характеризує економічний зміст цього процесу на довгострокову 

перспективу.  

Розглядаючи проблему формування економічного ефекту в сфері 

підприємництва, слід, поряд із усталеними постулатами проведення 

моніторингу господарської діяльності, в обов’язковому порядку 

враховувати екологічні та соціальні фактори, які, власне, превалюючим 

чином впливають на прийняття рішення щодо провадження того чи іншого 

виду підприємництва. Результати такого моніторингу є вихідною базою для 

оцінки екологічності та економічної доцільності здійснення 

підприємницької діяльності (рис. 3.3).  
 

 

Рис. 3.3. Оцінка можливостей розвитку підприємництва  

на сільських територіях з урахуванням екологічних факторів 

Джерело: власні дослідження. 
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Моніторинг підприємницької діяльності  

Оцінка економічної доцільності та екологічності 

здійснення підприємницької діяльності 
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Відтак, залежно від виду підприємницької діяльності на сільських 

територіях, з метою формування об’єктивної оцінки перспектив 

провадження підприємництва без нанесення шкоди довкіллю, слід 

враховувати такі важливі фактори, як: поточний (існуючий) стан 

навколишнього природного середовища конкретної сільської території; 

сукупний вплив, потужність та вид шкідливих чинників, які мають чи 

матимуть місце у результаті підприємницької діяльності (наприклад, 

викиди, відходи, забруднюючі речовини тощо); екологічна місткість 

сільської території, тобто її здатність сприймати наслідки роботи суб’єктів 

господарювання (які ведуть діяльність в її межах), тобто різні види 

шкідливих впливів і при цьому утримувати зрівноваженість (сталість) свого 

розвитку; результати екологічного прогнозу та перспектив соціально-

економічного розвитку сільської території. Дане положення об’єктивно 

визначає можливість започаткування підприємницької діяльності на 

сільській території.   

Таким чином, розвиток екологічно орієнтованого підприємництва не 

може відбуватися спонтанно чи тимчасово, адже це складний багатоетапний 

і багаторівневий процес, який вимагає постійного моніторингу, аудиту та 

менеджменту виробничих процесів – від етапу методологічного 

обґрунтування необхідності і послідовності переходу до етапу здійснення 

контролю проведених заходів. Виважене і цілеспрямоване управління 

уможливить економічне зростання підприємства з високою екологічною 

ефективністю і результативністю. 

Практична площина екологічно орієнтованого господарювання 

представлена формуванням підприємницького середовища (сукупності 

різних складових, які оточують підприємця в його господарській 

діяльності); індивідуальними якісними рисами підприємця (насамперед 

новаторськими здібностями і здатністю ризикувати) та можливостями 

(умовами) адаптуватися до мінливих і швидкозмінних екзогенних і 
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ендогенних факторів маркетингового середовища, здатних кардинально 

змінити результати господарювання, або переорієнтувати бізнес у разі 

невчасного реагування на їх дію. Прийняття рішення щодо переходу на 

екологічно орієнтований вектор розвитку можливе лише за умови 

впевненості в економічній доцільності та зацікавленості у корисності 

власної справи. Тобто, екологізація бізнесу своїм підґрунтям має саме 

економічну базу впевненості у своїх діях. 

За результатами досліджень виявлено, що здійснення підприємницької 

діяльності супроводжується загостренням екологічних проблем не лише в 

Україні, а й у всьому світі. Про нагальність розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва свідчить ситуація із місцем України в 

міжнародних рейтингах екологізації (за рівнем екологічної ефективності), 

які один раз на два роки формуються Єльсинським і Колумбійським 

університетами у співпраці з Всесвітнім економічним форумом. Позиції в 

рейтингу розподілені на підставі індексу екологічної ефективності (The 

Environmental Performance Index), що відображають досягнення окремих 

країн у сфері управління природними ресурсами та їх раціонального 

використання [173]. Відтак, у 2018 р. лідером за рівнем екологічної 

ефективності є Швейцарія. До десятки лідерів увійшли Франція, Данія, 

Мальта, Швеція, Великобританія, Люксембург, Австрія, Ірландія та 

Фінляндія. Україна в рейтингу посіла 109 позицію (для порівняння: у 2016 р. 

– 44 місце у рейтингу) і опинилась між Туреччиною (108) та Гватемалою 

(110). У 2018 р. індекс України склав 52,87 бали. При чому, найгірше 

значення отримав показник, який оцінює втрати лісового покриву (14,08), 

найвище – забруднення важкими металами (88,71). Крім того, ряд 

показників оцінено менше, ніж на 50 балів (табл. 3.7). Наведене свідчить про 

нагальність розробки дієвих заходів щодо покращення екологічної ситуації 

в Україні, чому значною мірою сприятиме розвиток екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях.  
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Таблиця 3.7 

Місце України за індексом екологічної ефективності, 2018 р. 

(рейтинг 180 країн) 

Загальний показник Окремий показник 
Місце в 

рейтингу 
Значення 

Стан навколишнього 

середовища та його 

вплив на здоров’я 

населення 

(87 місце в рейтингу)  

Якість повітря 105 64,21 

Вода та санітарія 63 60,89 

Забруднення важкими 

металами 
15 88,71 

Життєздатність 

екосистеми 

(139 місце в рейтингу) 

Біорізноманіття та 

середовище проживання 
140 49,1 

Ліси 93 14,08 

Рибальство 79 54,32 

Зміна клімату та 

енергетика 
143 37,59 

Забруднення повітря 122 40,18 

Водні ресурси 69 78,76 

Сільське господарство 17 57,55 

Індекс екологічної ефективності України, 2018 109 52,87 

Джерело: побудовано за даними [173]. 

 

Поряд із постійною увагою щодо екологічних проблем розвитку 

вітчизняних підприємств, особливо тих, які функціонують на сільських 

територіях, станом натепер в Україні практично відсутня єдина 

довгострокова, цілеспрямована стратегія щодо поступової екологізації 

підприємницької діяльності. Важливими елементами стратегії вбачаються 

дієві механізми формування та імплементації. Такі механізми конфігурують 

організаційно-економічні важелі, методи та стимули, розробка та 

упровадження яких створять належні умови для ефективного розвитку 

екологічно орієнтованого бізнесу, насамперед на сільських територіях. 

У контексті даного дослідження увага акцентується на механізмах, які 

здатні впливати та регулювати економічні, екологічні та соціальні процеси, 

що мають місце в господарській діяльності суб’єктів підприємництва 

(фермерських господарствах, особистих селянських господарствах, 

господарських товариствах, сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативах, приватно-орендних формуваннях, агрохолдингах тощо). Як 

встановлено в теоретичній частині дисертаційного дослідження, чинна 
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вітчизняна законодавча база чітко не визначає суб’єктів екологічно 

орієнтованого підприємництва, не окреслює умов створення та вимог щодо їх 

організаційно-правового правового статусу. Ми виходимо з того, що 

суб’єктами екологічно орієнтованого підприємництва слід вважати суб’єктів 

традиційного підприємництва, які здійснюють свою діяльність з урахуванням 

екологічно орієнтованої специфіки, з огляду на те, що екологічна корисність 

екологічно орієнтованого підприємництва займає вагому частку у загальній 

корисності створеного продукту (товару, роботи, послуги).  

Враховуючи об’єкт даного дослідження та акцентуючи на 

пріоритетності обґрунтування переваг екологічно орієнтованого розвитку 

саме для підприємницьких структур, доцільною вбачається  характеристика 

результатів екологізації на всіх рівнях економічної системи (мікро-, мезо-, 

макро- та мегарівнях) (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Стратегічне передбачення екологічно орієнтованого  

розвитку підприємництва на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 
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Однією із забезпечуючих умов розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях є державна підтримка. 

Закордонною та вітчизняною практикою доведено, що саме завдяки 

ефективній державній підтримці, а саме – гармонійному застосуванню 

адміністративних та економічних важелів впливу на суб’єктів 

господарювання, має місце пришвидшення їх створення та значною мірою 

гарантується ефективне екологічно орієнтоване функціонування. Статтею 48 

Господарського Кодексу України [37] декларуються ключові положення 

такої підтримки, зокрема держава сприяє розвитку рівного доступу всіх 

підприємців, незалежно від форми власності та обраних організаційних 

форм підприємницької діяльності, до матеріально-технічних, фінансових, 

трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів.  

Адміністративними методами передбачено вплив за допомогою 

законів і нормативних документів, а також системи державного контролю і 

природоохоронних заходів. Економічні методи дають змогу досягти балансу 

суспільних і приватних інтересів за рахунок заходів економічного 

стимулювання до ефективного використання природних ресурсів. 

Міжнародною практикою доведено, що в основі системи ефективного 

розвитку підприємництва державна підтримка є основною, а в арсеналі її 

регуляторного інструментарію повинні домінувати саме економічні важелі 

стимулювання. 

В прикладному форматі державна підтримка підприємництва в 

Україні забезпечується Кабінетом Міністрів України, центральними 

органами виконавчої влади з питань регуляторної політики та 

підприємництва, іншими центральними органами виконавчої влади. 

Фінансова платформа її супроводження та імплементації формується 

Українським фондом підтримки підприємництва, а також регіональними та 

місцевими фондами підтримки підприємництва. Розвиток екологічно 

орієнтованого підприємництва відбувається з урахуванням усталених 
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постулатів екологічної політики, тому в обов’язковому порядку державна 

підтримка відбувається у гармонійності з екологічним законодавством.  

Враховуючи зазначене, в дослідженні запропоновано інструменти 

регулювання та активізації екологічно орієнтованого підприємництва на 

сільських територіях (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 

Інструменти регулювання та активізації екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях 

Інструменти та заходи  
Суб’єкт розробки  

та імплементації 

Примусово-

обмежувальні  

Стандартизація і нормування, ліцензування, 

екологічна експертиза, екологічні платежі, 

фінансові санкції за порушення екологічних 

норм, податки, збори, штрафи тощо.  

Держава 

Стимулюючо-

компенсаційні 

Податкові пільги, цільові субсидії і дотації, 

пільгове кредитування, фінансування (хоча б 

часткове) соціально важливих екологічних 

проектів і програм 

Держава, інвестори 

Фінансові 

Формування спеціалізованих інвестиційних 

фондів, екологічних банків та програм; 

екологічне страхування; екологічний аудит. 

Держава, суб’єкти 

господарювання, 

інвестори 

Інформаційні  

Вільний доступ суб’єктів господарювання до 

екологічної нормативно-правової бази, 

екологічна паспортизація; формування 

локальних екологічних інформаційних центрів; 

екологічний консалтинг. 

Держава, суб’єкти 

господарювання, 

інвестори  

Соціально-

психологічні  

Екологічно та соціально орієнтована 

корпоративна культура і відповідальність; 

активізації екологічної освіти; екологічна етика 

та свідомість підприємця і всього суспільства 

Суб’єкти 

господарювання, 

держава (заклади 

освіти, культури, 

виховання, 

здоров’я) 

Ринкові 

(маркетингові) 

Формування ринку екобезпечної продукції – 

попит, пропозиція, конкуренція; екологічний 

маркетинг; створення екологічних брендів. 

Суб’єкти ринку 

Джерело: власні дослідження. 

 

Конфігурація окреслених заходів, орієнтованих на трирівневу систему 

формування та реалізації (національний, регіональний, локальний рівні) 

уможливить узгодження екологічних та економічних інтересів суб’єктів 

підприємництва. Відтак, система мотивації екологічно орієнтованого 

підприємництва передбачає ефективне функціонування організаційно-
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економічного механізму, який ґрунтується на гармонійному поєднанні 

примусово-обмежувальних та стимулюючо-компенсаційних заходів, 

спрямованих на формування економіко-екологічного ефекту ведення бізнесу 

на сільських територіях. При цьому, фінансово-економічне заохочення 

суб’єктів підприємництва до переходу на екологічно орієнтовану діяльність 

повинно розглядатися як пріоритетна ланка формування такого механізму.  

У вітчизняній практиці примусово-обмежувальними є такі 

інструменти регулювання, як сертифікація, ліцензування, екологічна 

експертиза, екологічні платежі, фінансові санкції, податки, збори, штрафи 

тощо. Наразі в Україні поширені дисциплінарна, адміністративна, цивільна і 

кримінальна відповідальність за порушення норм екологічного 

законодавства, про що вказано у ст. 68 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» [137]. 

За забруднення довкілля та за погіршення якості природних ресурсів 

(у т. ч. за зниження родючості ґрунтів) передбачається стягнення 

відповідних зборів, а також накладення штрафних санкцій. На екологічно 

несприятливі товари, які здатні завдавати шкоди земельним ресурсам під 

час експлуатації на території України, а саме: на шкідливі агрохімікати, 

пестициди, відходи, які завозяться з-за кордону, накладається ввізне мито. 

Також встановлюються збори за забруднення довкілля та плата за 

використання природних ресурсів [193, с. 115]. Крім того, з 1 січня 2018 р. 

ставки екологічного податку для суб’єктів підприємництва збільшено на 

11,2 % порівняно з 2017 р. Платниками такого податку є суб’єкти 

господарювання, які викидають забруднюючі речовини в атмосферу 

стаціонарними джерелами забруднення; скидають забруднюючі речовини у 

водні об’єкти, розміщують відходи; утворюють радіоактивні відходи; 

зберігають радіоактивні відходи понад установлений ліцензією строк [51].  

Стимулюючо-компенсаційними інструментами є податкові пільги, 

пільгове кредитування, фінансування екологічних проектів і програм тощо. 
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Зокрема, відповідно до ст. 9 Закону України «Про альтернативні джерела 

енергії» для стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з 

альтернативних джерел, застосовуються економічні важелі і стимули, 

передбачені законодавством про енергозбереження та охорону довкілля, з 

метою розширення використання альтернативних джерел енергії [133]. 

Також передбачено звільнення від оподаткування операцій із ввезення на 

митну територію України (якщо ці товари застосовуються платником 

податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними 

якісними показниками не виробляються в Україні) [51].  

Яскравим прикладом позитивного зарубіжного досвіду ефективності 

застосування стимулюючо-компенсаційних інструментів є Японія, де 

екологічній складовій ведення бізнесу приділяється значна увага як з боку 

держави, так й безпосередньо суб’єктів господарювання. Наприклад, в цій 

країні для закупки очисного устаткування суб’єктам підприємництва 

надаються пільгові довгострокові кредити на 10–20 років з річною 

відсотковою ставкою 5–7 % через державні кредитні корпорації. Дрібним та 

середнім приватним підприємствам такі кредити надаються на суму до 80 % 

від вартості устаткування, а великим підприємствам – на суму до 50 %. 

Підприємство, що виробляє очисне обладнання, спеціальними дозволами 

регіональних адміністрацій може бути звільнено від сплати місцевих 

податків. Позитивні результати приносить режим прискореної амортизації 

природоохоронного обладнання та устаткування. Так, в Японії пільговий 

режим прискореної амортизації для екотехнологій та очисного устаткування 

наступний: у перший рік дозволяється списувати 50% їх вартості; для малих 

та середніх підприємств, що застосовують очисні споруди, у перші 3 роки 

дозволено амортизувати по 30 % їх вартості [80]. 

Фінансова платформа розвитку вітчизняного екологічно орієнтованого 

підприємництва формується спеціальними інвестиційними фондами 

(інституціональними заходами, призначеними для направлення цільових 
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грошових надходжень (доходів, прибутку) на цілі охорони і покращення 

довкілля), екологічними банками та екологічними програмами. Крім того, 

актуальним та дієвим в сучасних умовах є екологічне страхування бізнесу 

(добровільне або обов’язкове державне), тобто страхування цивільної 

відповідальності суб’єктів підприємництва за шкоду, заподіяну в результаті 

господарської діяльності, що спричиняє підвищену екологічну небезпеку 

для довкілля. Такий фінансовий інструмент є потужним методом заохочення 

та водночас забезпечуючою умовою економічного стимулювання суб’єктів 

господарювання до функціонування без нанесення шкоди для 

навколишнього природного середовища, або, принаймні, з мінімальним 

впливом на нього. 

За рахунок інформаційних інструментів передбачається створення 

необхідних умов для вільного доступу суб’єктів господарювання до 

екологічної інформації, нормативно-правової бази, екологічної 

паспортизації. Важливою складовою є формування локальних екологічних 

інформаційних центрів, метою яких повинно бути формування екологічної 

свідомості громадян, розповсюдження релевантної інформації про реальний 

стан довкілля, популяризація кращих практик збалансованого розвитку, 

впровадження екологічних технологій, організація різноманітних тренінгів, 

круглих столів, навчальних бізнес-семінарів для різних категорій учасників 

– дітей та молоді, студентів, освітян, представників об’єднаних 

територіальних громад, працівників органів місцевого самоврядування 

тощо.   

Соціально-психологічні інструменти – це екологічно та соціально 

орієнтована корпоративна культура і відповідальність; активізація 

екологічної освіти, передусім у вищих навчальних закладах; екологічна 

етика та свідомість підприємця і всього суспільства. Особливу увагу варто 

приділити реалізації принципу екологічної відповідальності ведення бізнесу 

на сільських територіях. Щороку питання екологічної відповідальності 
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стають все актуальнішими як в Україні, так і за кордоном, що пов’язано з 

глобалізацією, техногенним навантаженням на навколишнє середовище, 

зростанням загрози екологічних катастроф, інтенсифікацією виробництва 

тощо. Екологічна складова соціальної відповідальності бізнесу розвивається 

найактивніше, що пов’язано із наявністю значної підтримки з боку 

міжнародних організації, національних урядів і місцевих громад, а також 

високим рівнем затребуваності екологічно спрямованих рішень у 

суспільстві в цілому. Як свідчать дослідження, головними факторами, що 

сприятимуть розвитку екологічної відповідальності зокрема, можуть стати 

зниження податкового тиску, зміни у законодавстві, зміни у суспільній 

свідомості та власні напрацювання і отриманий позитивний ефект.  

Відтак, активізація традиційних та альтернативних 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, 

залучення інноваційних технологій ресурсозбереження та удосконалення 

управлінських важелів на загальнодержавному, регіональному та 

локальному рівнях (рис. 3.5).   

Формування механізмів, тобто методів, інструментів та засобів впливу 

на процеси  розвитку екологічно орієнтованого підприємництва, слід 

здійснювати на принципах системності, економічної доцільності, 

компромісності, забезпеченості, екологічної відповідальності, моніторингу 

та контролю. Забезпеченість функціонування реалізується через 

законодавчу, інституційну, інвестиційну, фінансову, інтелектуальну 

інформаційну та освітню складові. Залучення економічних, екологічних, 

організаційних, нормативно-правових та фінансових  механізмів та важелів 

впливу, за допомогою різноманітних методів реалізації (економічних, 

організаційних, інституційних, маркетингових), дасть можливість отримати 

синергетичний ефект від її впровадження. 
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Рис. 3.5. Обґрунтування механізмів екологізації підприємницької  

діяльності на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 
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Механізми екологізації підприємницької діяльності, з одного боку, 

мають забезпечувати зовнішні зв’язки суб’єкта господарювання  і 

створювати відповідні умови отримання доходу (макрорівень); з іншого – 

повинні спрямовуватися на ефективний розвиток виробничо-господарських 

відносин усередині підприємства, тобто на мікрорівні. Перший рівень 

визначає особливості власне господарського механізму (власність на засоби 

виробництва, система ціноутворення, оподаткування, планування тощо), 

другий – характеризує особливості системи відносин на підприємстві, 

насамперед менеджмент, фінанси, маркетинг.  

Результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати, що 

розробку механізмів розвитку екологічно орієнтованого підприємництва на 

сільських територіях слід здійснювати на засадах системності. Це 

пов’язано із тим, що сільське підприємництво – це, по-перше, економічна 

система із внутрішніми взаємозалежними процесами іманентного 

розвитку, яка функціонує в мінливому бізнес-середовищі та піддається 

впливу екзогенних та ендогенних факторів; по-друге, розвиток 

підприємництва можливий лише за умови взаємоузгодженості основної 

галузі – сільського господарства – з іншими галузями економіки (лісове, 

рибне, мисливське, водне господарства, добувні, переробні й інші галузі 

промисловості, будівництво, сфера послуг, інфраструктура), які 

розглядаються як дотичні до нього в межах сільської території, однак 

відіграють важливу роль у забезпеченні розвитку. Відтак, просторова 

приналежність бізнесу або розміщення виробничих потужностей саме на 

сільських територіях вказує на необхідність урахування економічних, 

екологічних і соціальних процесів, які відбуваються саме на цій території. 

Враховуючи зазначене, методологічною базою системного розвитку 

екологічно спрямованого бізнесу є розроблена і апробована в даному 

дисертаційному дослідженні послідовність таких дій:  
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1) моніторинг стану розвитку підприємництва на сільських територіях 

(п. 2.1 та 2.2);  

2)  діагностика привабливості екологічно орієнтованого 

підприємництва (п. 2.3);  

 3) сценарне прогнозування основних чинників та індикаторів 

розвитку екологічно орієнтованого підприємництва (п. 3.1);  

4) оцінка економічної доцільності та екологічності підприємництва 

(п. 3.2, 3.3). 

Такий підхід детермінує розробку організаційної, економічної та 

управлінської складових, що є структурними елементами формування 

локальних ініціатив екологізації підприємницької діяльності. Узагальнений 

формат авторського бачення системного розвитку екологічно орієнтованої 

підприємницької діяльності на сільських територіях, що дозволить 

збільшити частку екологічної діяльності в загальному її обсязі, підвищивши 

рівень екологічної безпеки окремого підприємства, регіону, та країни в 

цілому,  представлено на рис. 3.6. Тобто, розроблений науковий підхід щодо 

забезпечення системного розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях 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. 

Система фінансування заходів щодо забезпечення імплементації 

розроблених пропозицій формуватиметься за рахунок асигнувань з 

державного бюджету України та місцевих бюджетів, різноманітних 

екологічних фондів, власних коштів підприємницьких формувань, 

вітчизняних та іноземних інвестицій, а також інших позабюджетних коштів. 
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Рис. 3.6. Системний підхід щодо забезпечення розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських  територіях 
Джерело: власні дослідження. 
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Плата за ресурси 

(використання 

ресурсів, забруднення 

довкілля, розміщення 

відходів): 

- екологічні платежі; 

- екологічні податки.  

 

Керована система 
 

Об’єкт управління  

 

 

Суб’єкт 

підприємництва 
(ФГ, господарські 

товариства, 

кооперативи, приватно-

орендні формування, 

агрохолдинги) 

  

Моніторинг, аудит, 
контроль: 
- оцінка економічної 

доцільності та 
екологічності  
здійснення 
підприємницької 
діяльності. 

 

Вихід 

Підприємницька діяльність на сільських територіях (без урахування екологічного фактора) 

Методична платформа дослідження:  

Діагностика  

привабливості  

екологічно 

орієнтованого 

підприємництва 

Оцінка  

економічної 

доцільності та 

екологічності 

підприємництва  

 

Моніторинг 

стану розвитку 

підприємництва  

на сільських 

територіях  

Сценарне прогнозування 

основних чинників та 

індикаторів розвитку 

екологічно 

орієнтованого 

підприємництва 1 2 3 4 

Екологічно орієнтована 

підприємницька діяльність  

Сталий розвиток 

національної 

економіки   

Джерела 

фінансування: 
- державний та 

місцеві бюджети;  

- екологічні 

фонди; власних 

коштів 

підприємств; 

- вітчизняні та 

іноземні 

інвестиції; 

- інші 

позабюджетні 

кошти. 

 
 

 
Сталий розвиток 

сільських 

територій   

Сталий  

розвиток 

суспільства   
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Узагальнюючи вищенаведене, можна стверджувати, що ефективність 

розвитку екологічно орієнтованого підприємництва детермінується 

системною взаємодією держави та суб’єктів господарювання на основі 

належного нормативно-правового забезпечення і регулювання, а також 

механізмами узгодження еколого-економічних суспільних і приватних 

інтересів. При цьому, з огляду на системний характер розвитку та 

комплементарний зв’язок явищ і процесів в межах конкретних сільських 

територій як просторової бази реалізації розроблених пропозицій, на 

початкових етапах імплементації основних засад екологізації 

підприємництва  важливо ідентифікувати його пріоритетні напрями, одним 

із яких пропонується розглядати органічне сільськогосподарське 

виробництво. Саме ця сфера підприємництва слугуватиме об’єктом 

візуалізації розроблених пропозицій та базою для розрахунку економічного 

ефекту на прикладі конкретних підприємств, що підтверджуватиме 

доцільність проведення та практичне значення даного дослідження.  

 

3.3.  Розвиток екологічної сертифікації та активізація органічного 

виробництва як пріоритети екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях  

 

Сучасна парадигма підприємництва формується таким чином, що 

чітко побудована стратегія переходу на екологічно орієнтоване 

виробництво, екологічна і соціальна відповідальність ведення бізнесу 

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

формування потенційного прибутку та індикатором конкурентного статусу 

суб’єкта підприємництва. Для сільськогосподарських підприємств це 

питання є особливо актуальним з огляду на те, що вони є найменш 

фінансово спроможними виконувати природоохоронні заходи, 

дотримуватися встановлених законодавством норм використання природних 
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ресурсів, впроваджувати інноваційні технології виробництва, мають 

найнижчі, порівняно з іншими сферами, ступені захисту, переробки, очистки 

стічних вод та шкідливих викидів у повітря тощо. За результатами 

дослідження узагальнено індивідуалізовані вигоди, які матимуть місце за 

умови переходу сільських підприємницьких структур на екологого 

орієнтований шлях розвитку (рис. 3.7). 
 

 

Рис. 3.7. Вигоди екологічно орієнтованого розвитку для суб’єктів  

підприємництва, що функціонують на сільських територіях  

Джерело: власні дослідження. 

 

 ефективне використання ресурсів, мінімізація витрат за рахунок 

інноваційності техніки і технологій (результат: підвищення якості, 

зниження енерго- та матеріаломісткості, підвищення 

продуктивності праці та мотивації працівників тощо); 

 нарощування прибутку, зміцнення фінансово-економічного стану; 

 мінімізація екологічних ризиків (вжиття заходів щодо запобігання 

екологічним штрафам і санкціям); 

 підвищення ділової репутації;  

 підвищення інноваційної та ринкової привабливості підприємства, 

додаткове залучення інвестицій; 

 ймовірність додаткового кредитування; 

 можливість інвестування в розвиток сільської території (громади); 

 освоєння нових внутрішніх та зовнішніх ринків збуту, розвиток 

екологічно орієнтованих ринків тощо. 
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 підвищення іміджу за рахунок екологічної відповідальності 

ведення бізнесу;  

 поліпшення стану довкілля, збереження та відновлення природно-

ресурсного потенціалу; 

 збереження та оздоровлення екологічного оточення в місцях 

розташування підприємств; 

 забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування, 

участь у формуванні продовольчої безпеки держави; 

 розвиток видів діяльності, за яких зростання обсягів виробництва 

продукції не супроводжується забрудненням довкілля; 

 завоювання ніші на ринку «екологічно чистої продукції» тощо. 

С
О

Ц
ІА

Л
Ь

Н
І 

в
и

г
о
д

и
 

 реалізація особистого потенціалу як соціально відповідального  

суб’єкта ведення бізнесу; 

 формування соціальної інфраструктури на сільській території та 

можливість інвестування в її розвиток; 

 виконання соціальної місії за рахунок залучення сільського 

населення та забезпечення можливості підвищення якості їх життя; 

 відповідальність перед суспільством тощо. 
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Практичне втілення очікуваних переваг потребує формування системи 

мотивації до ведення екологічно орієнтованого підприємництва, яка 

передбачатиме розробку та впровадження відповідних заходів та 

інструментів активізації у напрямі підвищення ефективності ведення бізнесу 

за рахунок екологізації виробництва, залучення екологічно безпечних 

методів і технологій ресурсозбереження та охорони довкілля. У цьому 

зв’язку логічним є твердження, що подальший розвиток екологічно 

орієнтованого бізнесу на сільських територіях можливий, насамперед, за 

рахунок активізації органічного сільськогосподарського виробництва, 

запровадження екологічних обмежень ведення такого бізнесу, переходу до 

використання безвідходних і маловідходних технологій, підвищення рівня 

екологічної свідомості та культури сільськогосподарських 

товаровиробників, впровадження загальнодержавних і регіональних 

екологічних програм і проектів тощо. 

Екологічна відповідальність підприємництва є важливою складовою 

соціальної відповідальності, яка характеризується їх дбайливим ставленням 

до вирішення екологічних проблем, тобто це будь-які дії суб’єктів 

господарювання, які приносять користь довкіллю (не завдають шкоди, 

зменшують негативний вплив). Гострота екологічних проблем, які, поряд із 

економічними, значною мірою визначають стан сільських територій, 

диктують необхідність екологізації, а фокусування уваги на сталості 

функціонування та інтегрування соціальної відповідальності у загальну 

бізнес-стратегію підприємницьких формувань виступає їх основним 

імперативом.  

Дестабілізуючими факторами екологічного розвитку підприємництва 

на сільських територіях, як встановлено за результатами аналітичного 

моніторингу, є, насамперед, рівень розораності ґрунтів; застосування 

необґрунтованих, а часто – значно завищених, норм хімічних сполук 

(засобів захисту рослин, пестицидів тощо); збільшення обсягів площ, 



171 
 

удобрених мінеральними добривами; накопичення різного роду відходів у 

сільськогосподарських підприємствах (а також неналежне поводження з 

ними) тощо. В дослідженні акцентується, що, позиціонуючи галузь 

сільського господарства (рослинництво і тваринництво) ключовою сферою 

підприємництва на сільських територіях, саме для її екологізації необхідно 

першочергово розробляти конкретні пропозиції. В загальному розумінні, 

екологізація – це процес безупинної та послідовної розробки і впровадження 

у виробничі процеси технологічних і управлінських заходів інноваційного 

змісту, які уможливлюють підвищення ефективності використання 

природних ресурсів та забезпечують збереження чи поліпшення довкілля. 

При цьому, екологізація виробничо-господарського процесу є досить 

довготривалим та ресурсомістким процесом, який потребує системного 

економічного обґрунтування кожного етапу його реалізації.  

Нажаль, у вітчизняній сфері агробізнесу не є загальноприйнятою 

практика впровадження принципів соціальної та екологічної 

відповідальності ведення бізнесу, а їх прояв носить переважно тимчасовий 

стихійний характер (швидше з метою поліпшення репутації у визначений 

період часу) і абсолютно не розглядається як системний чи безупинний 

процес. Згідно підтверджених статистичних даних, лише 20–25 % 

підприємств мають відповідний бюджет на соціальну відповідальність, 

розробляють відповідні програми та готують соціальні щорічні звіти [180]. 

Найактивнішими у цій сфері є представники спільних підприємств, 

іноземних компаній та великих агрохолдингів і харчових корпорацій. 

Представники малого та середнього бізнесу, як виявляється, приділяють 

неналежну увагу зазначеному питанню. Дану тезу підтверджує отримана в 

аналітичній частині дослідження інформація, що сучасний стан переважної 

більшості суб’єктів сільського підприємництва не дозволяє їм 

використовувати енергоефективні інноваційні технології організації 

виробництва; впроваджувати енергозберігаючі технології, машини, 
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обладнання (левова частка підприємств використовують застарілу техніку, 

яка за своїми технічними характеристиками абсолютно не відповідає 

стандартам, що діють в Україні); застосовувати відновлювані та інші 

альтернативні джерела енергії, здійснювати природоохоронні заходи тощо.  

Альтернативне виробництво слід розглядати як пріоритет розвитку 

екологічно орієнтованого підприємництва в Україні. Насамперед, йдеться 

про органічне виробництво сільськогосподарської продукції, досвід ведення 

якого підтверджує формування позитивний ефекту для всіх учасників цього 

процесу. Численними дослідженнями доведено переваги такого виду 

діяльності в Україні. Органічне сільське господарство вбачається 

своєрідним локомотивом формування платформи для екологізації 

підприємництва на сільських територіях, що уможливлюється через 

активізацію фермерського та продовольчого сектора економіки, 

нарощування соціального капіталу та забезпечення якості життя сільських 

жителів, підвищення їх доходів за рахунок створення нових робочих місць 

не лише у галузі сільського господарства, а й суміжних з ним галузях, з 

більшою віддачею на трудову одиницю у всьому ланцюжку створення 

доданої вартості продукції.  

Збільшення потенціалу виробництва органічної сільськогосподарської 

продукції (як рослинницької, так й тваринницької), а також розширення 

можливостей її реалізації як на внутрішньому, так й зовнішньому ринках, 

сприятиме нарощуванню прибутковості органічних підприємств. Поряд з 

виробництвом органічних харчових продуктів в Україні розвивається 

виробництво необхідних технологічних елементів: органічного насіння, 

дозволених стандартами органічного виробництва засобів захисту рослин, 

біологічних препаратів боротьби із шкідниками та хворобами рослин і 

тварин, кормів та кормових добавок.  В таких умовах має місце розширення 

маркетингової та консультативної діяльності. 
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За інформацією FiBL та IFOAM («Світ органічного сільського 

господарства. Статистика та тренди 2018») у 2016 р. в Україні 

нараховувалось 294 господарства, що отримали статус «органічних», а 

загальна площа сільськогосподарських земель, обробіток яких здійснювався 

з дотриманням принципів органічного виробництва, склала 381,2 тис. га 

(0,9 % від загальної площі земель сільськогосподарського призначення в 

Україні), з яких 91,6 тис. га перебували у перехідному періоді. Також в 

Україні сертифіковано 550 тис. га дикоросів. Майже половина 

сільськогосподарських угідь України, сертифікованих як органічні, зайняті 

під вирощуванням зернових (45,4 %). Понад 18 % таких угідь займали 

олійні культури і ще 5,3% – бобові культури . Далі йдуть овочі – 1,6 % та 

фрукти – 0,7 % [122]. 

Однак, поряд із беззаперечними перевагами органічного виробництва 

в Україні, суттєвими чинниками, які стримують його розвиток є, передусім: 

 недосконала нормативно-правова база та фінансова підтримка 

вітчизняних товаровиробників з боку держави;  

 необхідність залучення значного обсягу ресурсів, насамперед 

фінансових, для переходу на органічний спосіб господарювання (в 

умовах низької фінансової забезпеченості переважної більшості 

українських підприємств, насамперед сільськогосподарських, це є 

ключовою проблемою);  

 значне виснаження українських ґрунтів внаслідок їх інтенсивного 

використання в господарському процесі без проведення подальших 

належних заходів щодо відновлення їх структурного стану та якісних 

характеристик;  

 нерозвиненість системи інформаційного забезпечення, що зумовлює 

низький рівень поінформованості населення щодо переваг такої 

продукції, а також зростання недовіри споживачів щодо правдивості 

та відповідності якісних характеристик органічної продукції тим, які 
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заявлено безпосередньо у супровідних документах щодо її реалізації 

тощо. 

Останнє пов’язано з тим, що однією із негативних реакцій 

виробничого сектора економіки на збільшення попиту на екологічно 

безпечні продукти стало поступове розповсюдження недобросовісного 

маркування «еко-», «біо-», «натур-» тощо. Вирішення цієї проблеми може 

забезпечити розвиток стандартизації та екологічної сертифікації 

сільськогосподарської продукції та продуктів харчування паралельно із 

одночасним поглибленням освіченості населення в цих питаннях і 

впровадженням механізму відповідальності за маркування, що не відповідає 

реальним характеристикам продукту. Наведене, з одного боку, зміцнить 

довіру споживачів до екологічно сертифікованої продукції, а, іншого – 

усуне прояви інформаційної асиметрії. 

Відтак, екологічну сертифікацію слід вважати невід’ємною складовою 

розвитку екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях, 

адже основним напрямом підприємництва на сільських територіях є 

виробництво продукції, яка повинна відповідати сучасним стандартам 

якості та безпеки. Крім того, з огляду на встановлений, у процесі 

дисертаційного дослідження, суттєвий екодеструктивний вплив на 

навколишнє природне середовище традиційного сільського господарства, 

екологічним стандартам мають відповідати і господарські процеси суб’єктів 

підприємництва (рис. 3.8). 

Серед екологічних стандартів, які набули найбільшого поширення на 

території України, слід виділити стандарти органічного 

сільськогосподарського виробництва та стандарти екологічного 

менеджменту ISO 14001. 
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Рис. 3.8. Місце сертифікації в системі екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 

 

Що стосується органічного виробництва, то, як свідчать результати 

дослідження внутрішнього ринку органічної продукції, щорічне зростання 

обсягів її споживання у 2006–2016 рр. складало у середньому 48,7 %. У разі 

Об’єкт екологічно орієнтованого підприємництва 

Фермерські господарства 

Приватні та приватно-орендні 

підприємства 

ТОВ, СТОВ Особисті селянські господарства 

Виробничі кооперативи 

Сільськогосподарські 

обслуговуючі  

кооперативи 

Акціонерні 

товариства 

Агрохлдингові 

структури 

Напрями екологічно орієнтованого підприємництва 

Сільське господарство 

Лісове господарство 

Рибництво, мисливство 

Заготівля ягід, грибів, трав 

Органічне виробництво  

Надання послуг (перевізники, торгівля, будівництво, 

послуги пов’язані із сільським господарством тощо) 

Альтернативна енергетика 

Екологічна сертифікація 

Міжнародні екологічні стандарти серії ISO 14001 

Міжнародні стандарти якості продукції серії ISO 9001 

Органічна сертифікація 

Ресурсний потенціал суб’єктів екологічного підприємництва 

Земельні ресурси 

Трудові ресурси Грошовий капітал  

Матеріально-технічні засоби 

Інтелектуальний капітал 

Інформаційні капітал 
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незмінності наявної позитивної тенденції передбачається, що протягом 

наступних трьох років обсяги споживання зростуть на 16,1 млн євро, або на 

75,8 % (коефіцієнт детермінації за побудованою регресійною функцією 

тренду становить 0,99). Графічно зазначене відображено на рис. 3.9.  

 

 

Рис. 3.8. Тенденції та прогноз розвитку внутрішнього  

ринку споживання органічної продукції 

Джерело: побудовано автором за даними Федерації органічного руху України. 

 

Аналогічно Україні в усьому світі також спостерігається тенденція до 

розвитку органічного сільськогосподарського виробництва. Наведене 

свідчить про те, що нарощення обсягів виготовлення органічної 

сільськогосподарської сировини та продуктів її переробки є перспективним 

та економічно виправданим з боку зростаючого попиту як на внутрішньому, 

так і зовнішніх ринках. Зокрема середньорічний темп приросту обсягів 

роздрібної торгівлі органічними продуктами у ЄС за 2000–2015 рр. склав 

23,2 % із загальним збільшенням у 2015 р. порівняно із 2000 р. у 4,3 раза, 

або на 22,8 млрд євро (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Тенденції та прогноз розвитку європейського ринку 

споживання органічної продукції 

Джерело: побудовано автором за даними Федерації органічного руху України. 

 

Для визначення перспективності розвитку екологічної сертифікації як 

невід’ємної складової екологічного підприємництва, проаналізовано 

тенденції зміни показників, які відображають стан сертифікації на певний 

момент часу. До таких показників віднесено кількість підприємств, 

виробничі процеси яких сертифіковано за міжнародними екологічними 

стандартами ISO 14001 та площу органічних земель (для сертифікації за 

стандартами органічної продукції). 

З даних табл. 3.9 видно, що як у світі, так і в Україні має місце 

тенденція до збільшення кількості виданих сертифікатів ISO 14001. 

Особливістю процесу нарощення кількості отриманих сертифікатів 

відповідності цим стандартам у вітчизняних підприємствах є порівняно 

нестійка тенденція до збільшення показника через відносно високий рівень 

його варіації у динаміці. У результаті значення коефіцієнтів детермінації за 
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найприйнятнішими для прогнозування типами функцій тренду (лінійною та 

логарифмічною) є відносно невисокими (0,86 та 0,80, відповідно).  

Таблиця 3.9 

Прогнозування зміни кількості виданих сертифікатів суб’єктам 

підприємництва відповідності стандартам ISO 14001 

Країна/ 

Континент 
Функція лінії тренду 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

д
ет

ер
м

ін
ац

ії
  Прогнозне значення, шт 

Відхилення 

2020 р. від 

2015 р., % 
2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Африка  xey 14,06,394  0,92 3361 3876 4471 47,9 

Америка 99,02,662 xy   0,96 9662 10299 10936 10,2 

Європа  79,014565xy   0,98 125368 131967 138482 15,6 

Азія  xy 108396,1871   0,98 160713 171552 182391 10,1 

Україна 
272,0

0,273,53

x

xy




 0,89 190 194 198 27,5 

Примітка:  х – порядковий номер року; тренди побудовано на основі даних за 

2001–2015 рр. 

Джерело:   розраховано за даними Міжнародної організації зі стандартизації та 

[206]. 

 

Аналізуючи тенденції збільшення площ органічних земель в Україні 

та світі за період 2000–2015 рр., можна зробити висновок про розвиток 

екологічно орієнтованого підприємництва суб’єктів агробізнесу (табл. 3.10). 

Проте очікуване збільшення є недостатнім порівняно зі світовим 

зростанням, а також із суттєвим збільшенням кількості вітчизняних 

товаровиробників, які виготовляють органічну продукцію. Зокрема, 

середньорічний темп приросту площ органічних земель в Україні у 2002–

2016 рр. склав 6,7 %, тоді кількість органічних господарств протягом цього 

періоду зростала із середньорічними темпами 19,1 %. Наведене пояснюється 

збільшенням частки нішевих культур у загальній вартості органічної 

продукції, вирощування яких не потребує великих площ ріллі. Передусім це 

стосується плодів, ягід та овочів. Відносно збільшення площ органічних 

земель у вітчизняних сільськогосподарських підприємствах слід зазначити, 

що воно є відносно високими порівняно із світовою тенденцією. 
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Таблиця 3.10 

Прогнозування зміни площ органічних земель  

в Україні та світі 

Країна/ 

Континент 
Функція лінії тренду 

Коефіцієнт 

детермінації  

Прогнозне значення, 

млн га 
Відхилення 

2020 р. від 

2015 р., % 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Африка  xy 09,001,0   0,96 1,6 1,7 1,8 4,88 

Азія xy 23,060,0   0,64 4,5 4,8 5,0 25,81 

Європа  xy 26,028,2   0,95 5,7 5,9 6,2 16,78 

Латинська 

Америка 
)ln(18,184,3 xy   0,67 7,2 7,3 7,3 8,65 

Північна 

Америка 
42,092,0 xy   0,90 3,1 3,2 3,2 8,68 

Україна xy 01,017,0   0,77 0,4 0,4 0,4 2,97 

Примітка: х – порядковий номер року; тренди для країн Африки, Америки та Азії 

побудовано на основі даних за 2000–2015 рр., країн Європи – за 2004–

2015 рр., України – за 2002–2015 рр. 

Джерело:   розраховано за даними Міжнародної федерації органічного 

сільськогосподарського руху (IFOAM) [206]. 

 

Передумовами нарощення обсягів виробництва органічної продукції 

вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами є, з одного боку, 

підвищення її світового споживання та, з іншого – значний потенціал 

збільшення площі органічних сільськогосподарських угідь в Україні. Крім 

того, важливою є пріоритетність розвитку органічного руху в політиці 

Міністерства аграрної політики та продовольства України. Наведене 

підкреслено у стратегії розвитку АПК «3+5», презентованої Міністерством у 

2016 р. [165]. Також спостерігається активізація діяльності законодавчих 

органів влади у сфері регулювання органічного виробництва в Україні 

(наприклад, розробка Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» [135]).  

Зазначені зовнішні та внутрішні умови сприятимуть розвитку 

органічного виробництва як в малих і середніх підприємствах, так і в 

господарюючих суб’єктах, що входять до структури агрохолдингових 

формувань та розглядають відповідний напрямок сільського господарства у 
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межах стратегії диверсифікації, з метою усунення негативних наслідків від 

зниження світових цін на сільськогосподарську сировину. Передусім, це 

стосується таких агрохолдингів як «Сварог Вест Груп» та «Арніка». Окрім 

власного виробництва органічної сільськогосподарської продукції зазначені 

агрохолдинги ініціюють збільшення органічної сільськогосподарської 

сировини на базі організованих ними кооперативних об’єднань.  

З метою виявлення причин ідентифікованих тенденцій, проведено 

кореляційний аналіз залежності таких показників, як кількість органічно 

сертифікованих підприємств і площа органічних земель від традиційно 

згадуваних факторів, що на них впливають. Згідно із результатами аналізу 

вітчизняних та зарубіжних літературних джерел, найчастіше до чинників 

розвитку органічного виробництва включають: 1) доходи населення; 

2)  темпи зростання ціни на продукти, отримані інтенсивним шляхом; 

3) розмір державної підтримки; 4) розмір інвестицій у вітчизняну економіку; 

5) рівень відсоткової ставки за надані кредити тощо. За результатами 

проведеного кореляційного аналізу встановлено, що на кількість органічно 

сертифікованих господарств найбільш вагомий вплив мають 

середньогалузева ефективність бізнесу і доходи населення, зокрема розмір 

заробітної плати (табл. 3.11).  

Що ж стосується інфляційних процесів, то вони несуттєво впливають 

на кількість сертифікованих сільськогосподарських підприємств. 

Враховуючи яскраво виражену тенденцію до зростання як рівня 

рентабельності сільськогосподарських товаровиробників, так й доходів 

населення, за умови її незмінності, у стратегічній перспективі слід очікувати 

на подальше збільшення кількості підприємств, які виготовлятимуть 

органічну сільськогосподарську сировину та продукти її переробки. 

Натомість, дія на площу органічних земель досліджених факторів є менш 

помітною.  
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Таблиця 3.11 

Вплив факторів на кількість органічних підприємств  

та площу органічних земель 

Рік 

Кількість 

органічних 

господарств, 

тис. од. 

Площа 

органічних 

земель, 

тис. га 

Рентабельність 

сільського  

і лісового 

господарства, 

рибництва, % 

Індекс 

споживчих 

цін, % 

Дохід на 

душу 

населення, 

грн* 

Середня 

заробітна 

плата, 

грн* 

2005 72 0,24 12,7 113,5 8063,5 806,00 

2006 80 0,24 10,0 109,1 9019,1 932,80 

2007 92 0,25 19,0 112,8 10278,8 1038,23 

2008 118 0,27 12,9 125,2 11451,9 1134,82 

2009 121 0,27 14,7 115,9 10854,4 1066,48 

2010 142 0,27 22,9 109,4 12277,4 1148,31 

2011 155 0,27 23,2 108,0 13561,3 1291,00 

2012 164 0,27 21,7 100,6 15707,1 1486,66 

2013 175 0,39 11,3 99,7 16603,1 1596,10 

2014 182 0,40 20,6 112,1 13076,1 1362,06 

2015 210 0,41 41,7 148,7 11051,6 1145,78 

Коефіцієнт кореляції з кількістю 

органічних господарств 
0,68 0,26 0,70 0,75 

Коефіцієнт кореляції з площею 

органічних земель  
0,48 0,33 0,47 0,58 

Примітка: * – приведено до 2005 р. 

Джерело: розраховано за даними [162, с. 77; 163, с. 29, 80, 480]. 

 

На рис. 3.11 відображено етапи переходу сільськогосподарських 

товаровиробників на засади органічного розвитку, тобто сертифікації 

виробничого процесу та, власне, готового продукту. Ефективність та 

пролонгованість процесів сертифікації залежать від їх індивідуальних 

особливостей, зокрема умов  господарської діяльності, якісного стану 

ґрунтів того. Слід зазначити, що відповідно до прийнятого Закону України 

«Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та 

маркування органічної продукції» [135], до 2 серпня 2019 р. передбачається 

створення та введення в дію нового Державного реєстру органів 

сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції.  
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Рис. 3.11. Етапи переходу сільськогосподарських підприємств 

на засади органічного виробництва 

Джерело: узагальнено автором на підставі досліджених джерел [31; 170; 178]. 

 

Апробацію та наближену оцінку економічної обґрунтованості 

переходу на екологічно орієнтоване землеробство, пов’язане із 

вирощуванням органічних сільськогосподарських культур, проведено на 

прикладі ПП «Ташір» Ружинського району Житомирської області. 

Досліджуване підприємство спеціалізується на вирощуванні пшениці, 

кукурудзи на зерно, сої та соняшника. У 2016 р. воно отримало 16,8 млн грн 

прибутку, а рівень рентабельності діяльності склав 73 %. Рівень 

рентабельності вирощування пшениці озимої у ПП «Ташір» становив 53 %, 

кукурудзи на зерно – 93 %, сої – 26 %, соняшника – 97 %. Обґрунтовано, що 

перехід на органічне землеробство зумовлюватиме зміну трьох показників 

І етап Прийняття рішення про перехід на екологічно орієнтоване 

виробництво. Моніторинг ринку органічного виробництва та, за 

допомогою інструментів маркетингу, визначення свого стратегічно 

можливого місця на ньому, обґрунтування потенційних переваг  

 

ІІ етап Формування бізнес-плану переходу на органічне виробництво з 

ідентифікацією можливих варіантів – підприємство в цілому, окрема 

галузь, господарський підрозділ (визначення сфери сертифікації) 

ІІІ етап Підготовка документів для проходження сертифікаційних процедур. 

Подача заявки до сертифікаційного органу. 

Перехідний період (конверсія) – поступове впровадження у 

виробничі процеси стандартів органічного виробництва. Освоєння 

альтернативних технологій.     

ІV етап 

Проходження процедури сертифікації не лише готового продукту,  

а всього процесу виробництва і переробки на право використання 

товарного знаку «екологічний продукт» 

V етап 

Формування маркетингових логістичних каналів реалізації 

органічної продукції. Отримання прибутків. 

VІ етап 

Ре-сертифікаційний аудит для відстеження постійної відповідності 

та поліпшення 

VІІ етап 
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господарської діяльності, а саме: урожайність, ціну та собівартість 

сільськогосподарських культур. Відмова від хімічних засобів захисту 

рослин та мінеральних добрив супроводжуватиметься, з одного боку, 

зниженням рівня урожайності (від 7 % для пшениці до 52 % для соняшника), 

з іншого – зменшенням собівартості. Натомість, ціна органічної продукції 

значно вища.  

З огляду на складність визначення потенційного зменшення 

собівартості, у розрахунках висунуто гіпотезу про її сталість та використано 

показник розміру грошових витрат у розрахунку на 1 га. Потенційна зміна 

рівня рентабельності визначалась за формулою: 

 

1001122 



C

YPYP
R , 

(3.1) 

де 1P , 2P  – фактична та потенційна (при виробництві органічної продукції) ціна 

сільськогосподарської культури; 1Y , 2Y  – фактичний та потенційний рівні 

урожайності сільськогосподарської культури; C  – виробнича собівартість у 

розрахунку на 1 га. 

 

За результатами прогнозування встановлено, що у результаті переходу 

на органічне землеробство, незважаючи на нижчий рівень урожайності, 

очікується підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. 

Зокрема, можливе збільшення рівня рентабельності сої приблизно на 33 %, 

насіння соняшника – на 29 %, пшениці – на 102 %, кукурудзи на зерно – 

140 % (табл. 3.12). Основна причина таких змін полягає у суттєво вищій ціні 

на органічну продукцію порівняно із продукцією, вирощеною за 

традиційною технологією сільськогосподарського виробництва. Слід 

зазначити, під час порівняльного аналізу не враховано потенційні втрати, які 

матимуть місце у разі переходу на органічне землеробство, до яких 

належать втрати від включення в сівозміну значно менш прибуткових (або 

взагалі нерентабельних) сільськогосподарських культур. Крім того, не взято 

до уваги необхідність у двохрічному конверсійному періоді. Однак, у 
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довгостроковій перспективі перехід на органічне виробництво є економічно, 

соціально та екологічно вигідним. 

Таблиця 3.12 

Потенційний ефект від переходу на органічне землеробство  

ПП «Ташір» Ружинського району Житомирської області 

Сільськогосподарська 

культура 

Традиційне 

землеробство 

Органічне  

землеробство 

Відхилення рівня 

рентабельності, % 
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Соя 20,5 841,8 17,0 1439,5 1680,0 25,84 40,51 

Насіння соняшника 35,0 872,9 25,0 1352,9 1600,0 15,15 43,75 

Пшениця озима 32,0 293,8 30,0 555,2 850,0 63,48 140,85 

Кукурудза на зерно 100,0 346,3 75,0 519,5 600,0 82,64 197,86 

Примітка:  песимістичну ціну органічної продукції обчислено із урахуванням 

потенційної надбавки до ціни культури, вирощеної за традиційною 

технологією землеробства; оптимістична ціна – це ціна, визначена 

Дослідним інститутом органічного сільського господарства FiBL. 

 

Активізація розвитку органічного виробництва як пріоритету 

екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях, можлива 

за рахунок розширення площ сільськогосподарських угідь, придатних (не 

забруднених агрохімікатами) для ведення органічного землеробства; 

створення належних умов для стимулювання товаровиробників щодо 

переорієнтації на екологічні засади господарювання, зниження ризиків 

провадження такої діяльності; удосконалення системи сертифікації 

органічної продукції та контролю за якістю; сприяння підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції як на 

національному, так й міжнародному ринках.  

Отже, становлення та розвиток екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях потребує якісно нового підходу 

щодо наступного: по-перше, розуміння та використання підприємницькими 
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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 до Розділу 3 

 

У третьому розділі дисертації обґрунтовано стратегічні можливості 

розвитку екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях, 

зокрема: 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. Узагальнений формат розроблених пропозицій зведено до 

наступного: 

1. 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 екстраполяції тренду, але й попередню 
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оцінку характеру динаміки досліджуваних показників й обґрунтування 

методів сценарного прогнозування за допомогою фрактального аналізу.  

2. 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. 

3. 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. 

4. З метою формування об’єктивної оцінки перспектив провадження 

підприємництва без нанесення шкоди довкіллю, слід враховувати такі 

важливі фактори, як: поточний (існуючий) стан навколишнього природного 

середовища конкретної сільської території; сукупний вплив, потужність та 

вид шкідливих чинників, які мають чи матимуть місце у результаті 

підприємницької діяльності (наприклад, викиди, відходи, забруднюючі 

речовини тощо); екологічна місткість сільської території, тобто її здатність 



187 
 

сприймати наслідки роботи суб’єктів господарювання (які ведуть діяльність 

в її межах), тобто різні види шкідливих впливів і при цьому утримувати 

зрівноваженість (сталість) свого розвитку; результати екологічного прогнозу 

та перспектив соціально-економічного розвитку сільської території. Дане 

положення об’єктивно визначає можливість започаткування 

підприємницької діяльності на сільській території.   

5. 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.  

6. Забезпечення розвитку екологічно орієнтованого підприємництва на 

сільських територіях слід здійснювати на основі розробленого наукового 

підходу, 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. 

7. Обґрунтовано, що пріоритетами екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях є розвиток екологічної сертифікації 

та активізація органічного виробництва. Середньорічний темп збільшення 
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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. 

8. 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. 

 

Результати дослідження, представлені у Розділі 3, опубліковано у 

працях автора: [98; 182; 183; 184; 189; 190; 201; 202]. 

 

В Розділі 3 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури:  [31; 37; 44; 51; 67; 80; 122; 133; 135; 

137; 141; 142; 162; 163; 165; 170; 173; 178; 180; 193; 206]. 
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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 
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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. 

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 
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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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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Вихідні дані для кластерного аналізу за показниками стану та тенденцій 

розвитку сільського підприємництва, 2016 р. 
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Чернігівська 4,1 584,4 99,3 5,43 4144 9981 220032,1 4533 57,2 17,72 29,8 53,39 21,3 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України. 
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Додаток А.1 

Нормовані коефіцієнти показників економічної складової сільського 

підприємництва в 2016 р. 

Адміністративна 
область 

Рівень рентабельності с.-г. 
підприємств, % 

Продуктивність 
праці в с.-г. 

підприємствах, 
тис. грн 

Середньорічний темп приросту 
рентабельності діяльності с.-г. 

підприємств, %  
(2012–2016 рр.) 

всієї 
діяльності 

операційної 
діяльності 

Вінницька 0,58 0,67 0,83 0,46 
Волинська 0,47 0,46 0,64 0,33 
Дніпропетровська 0,61 0,67 0,52 0,49 
Донецька 0,62 0,61 0,44 0,36 
Житомирська 0,62 0,60 0,69 0,64 
Закарпатська 0,54 0,38 0,00 0,73 
Запорізька 0,94 0,89 0,32 0,77 
Івано-Франківська 0,00 0,00 0,40 0,27 
Київська 0,46 0,45 0,47 0,17 
Кіровоградська 1,00 1,00 0,51 0,35 
Луганська 0,83 0,83 0,45 0,39 
Львівська 0,26 0,38 1,00 0,00 
Миколаївська 0,73 0,78 0,43 0,60 
Одеська 0,85 0,81 0,35 0,97 
Полтавська 0,80 0,77 0,51 0,45 
Рівненська 0,57 0,69 0,58 1,00 
Сумська 0,73 0,92 0,71 0,43 
Тернопільська 0,22 0,45 0,87 0,23 
Харківська 0,66 0,75 0,75 0,40 
Херсонська 0,85 0,85 0,50 0,91 
Хмельницька 0,53 0,79 0,76 0,29 
Черкаська 0,78 0,74 0,68 0,32 
Чернівецька 0,13 0,17 0,17 0,27 
Чернігівська 0,52 0,58 0,58 0,44 

 

Додаток А.2 

Нормовані коефіцієнти показників соціальної складової сільського 

підприємництва в 2016 р. 
Адміністративна 

область 
Питома вага мінімального споживчого кошика 

у середніх сукупних витратах, % 
Середньорічний темп приросту 

доходів на 1 ос., % 
Вінницька 0,22 0,92 
Волинська 0,15 0,86 
Дніпропетровська 0,60 0,91 
Донецька 1,00 0,22 
Житомирська 0,13 0,86 
Закарпатська 0,26 0,85 
Запорізька 0,60 0,90 
Івано-Франківська 0,22 0,87 
Київська 0,67 0,87 
Кіровоградська 0,12 0,87 
Луганська 0,41 0,00 
Львівська 0,38 0,89 
Миколаївська 0,52 0,85 
Одеська 0,49 1,00 
Полтавська 0,40 0,88 
Рівненська 0,29 0,89 
Сумська 0,19 0,87 
Тернопільська 0,00 0,84 
Харківська 0,33 0,86 
Херсонська 0,15 0,91 
Хмельницька 0,15 0,90 
Черкаська 0,20 0,84 
Чернівецька 0,06 0,86 
Чернігівська 0,13 0,83 
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Додаток А.3 

Нормовані коефіцієнти показників екологічної складової сільського 

підприємництва, 2016 р. 

Адміністративна 
область 

Ефективність  
витрат на: 

Обсяг внесення 
добрив на 1 га, кг 

Середньорічний темп 
приросту, % 
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Вінницька 0,40 0,00 0,39 0,04 0,90 1,00 0,62 
Волинська 0,01 0,02 0,05 0,57 0,95 0,20 0,50 
Дніпропетровська 0,01 0,03 0,83 0,11 0,77 0,23 0,61 
Донецька 0,02 0,01 0,93 0,11 0,53 0,23 0,73 
Житомирська 0,06 0,00 0,70 0,29 0,94 0,13 0,39 
Закарпатська - 0,00 0,38 0,04 0,91 0,23 0,00 
Запорізька 0,00 0,01 0,92 0,04 0,00 0,23 0,58 
Івано-Франківська 0,09 0,05 0,26 1,00 0,85 0,11 0,46 
Київська 0,00 0,00 0,50 0,43 0,97 0,25 0,70 
Кіровоградська - 1,00 0,76 0,04 0,64 0,23 0,65 
Луганська 0,04 0,02 0,98 0,07 0,36 0,00 1,00 
Львівська 0,02 0,01 0,00 0,14 0,91 0,45 0,56 
Миколаївська 0,00 0,00 0,83 0,07 0,67 0,00 0,56 
Одеська 0,02 0,00 0,66 0,04 0,28 0,23 0,46 
Полтавська 0,04 0,04 0,65 0,36 0,75 0,29 0,57 
Рівненська 0,00 0,00 0,17 0,39 0,87 0,07 0,72 
Сумська 0,04 0,01 0,36 0,18 0,80 0,15 0,58 
Тернопільська - 0,01 0,17 0,14 0,87 0,31 0,60 
Харківська 0,03 0,00 0,68 0,21 0,78 0,16 0,67 
Херсонська 1,00 0,01 1,00 0,00 0,57 - 0,54 
Хмельницька 0,01 0,01 0,37 0,32 1,00 0,14 0,65 
Черкаська 0,28 0,01 0,50 0,43 0,87 0,19 0,58 
Чернівецька 0,01 0,01 0,83 0,11 0,72 0,58 0,65 
Чернігівська 0,12 0,01 0,31 0,21 0,90 0,28 0,42 

Джерело: власні дослідження. 
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Додаток А.4 

Нормовані коефіцієнти показників, що відображають умови розвитку 

підприємництва на сільських територіях (економічна складова) 

Адміністративна 
область 

Рівень 
економічної 
активності, 

% 

Рівень 
безробіття, 

% 

Питома вага 
домогосподарств, що мають 

с.-г. техніку, % 

Середньорічний темп 
приросту заробітної 
плати у сільському 

господарстві, % 
Вінницька 0,60 0,66 0,15 0,33 
Волинська 0,00 0,47 0,49 0,45 
Дніпропетровська 0,75 0,84 0,25 0,22 
Донецька 0,07 0,20 1,00 0,12 
Житомирська 0,62 0,50 0,23 0,40 
Закарпатська 0,38 0,63 0,03 1,00 
Запорізька 0,53 0,63 0,11 0,16 
Івано-Франківська 0,27 0,75 0,01 0,44 
Київська 0,51 0,96 0,01 0,19 
Кіровоградська 0,32 0,38 0,05 0,25 
Луганська 1,00 0,00 0,49 0,38 
Львівська 0,34 0,86 0,20 0,36 
Миколаївська 0,69 0,66 0,56 0,28 
Одеська 0,36 0,96 0,08 0,27 
Полтавська 0,39 0,35 0,03 0,33 
Рівненська 0,69 0,56 0,87 0,18 
Сумська 0,58 0,70 0,08 0,26 
Тернопільська 0,12 0,47 0,48 0,45 
Харківська 0,72 1,00 0,05 0,10 
Херсонська 0,60 0,50 0,10 0,36 
Хмельницька 0,21 0,69 0,15 0,23 
Черкаська 0,59 0,58 0,00 0,15 
Чернівецька 0,45 0,76 0,16 0,00 
Чернігівська 0,58 0,49 0,14 0,46 

Додаток А.5 

Нормовані коефіцієнти показників, що відображають умови розвитку 

підприємництва на сільських територіях (соціальна складова) 

Адміністративна 
область 

Розмір 
доходів 
на 1 ос., 
тис. грн 

Номінальна 
заробітна 
плата, грн 

Сукупні 
витрати 
на 1 ос., 

грн 

Питома 
щільність 

автомобільних 
доріг, 

км/тис. км
2 

Забезпеченість сільського 
населення об’єктами 
роздрібної торгівлі, 

од./10 тис. ос. 

Вінницька 0,69 0,22 0,34 0,82 0,56 
Волинська 0,52 0,15 0,43 0,56 0,31 
Дніпропетровська 1,00 0,60 0,24 0,56 0,25 
Донецька 0,24 1,00 0,17 0,63 0,06 
Житомирська 0,62 0,13 0,15 0,52 0,44 
Закарпатська 0,41 0,26 1,00 0,43 0,25 
Запорізька 0,96 0,60 0,18 0,38 0,38 
Івано-Франківська 0,57 0,22 0,64 0,60 0,19 
Київська 0,86 0,67 0,21 0,61 1,00 
Кіровоградська 0,60 0,12 0,16 0,39 0,50 
Луганська 0,00 0,41 0,00 0,22 0,00 
Львівська 0,69 0,38 0,63 1,00 0,25 
Миколаївська 0,67 0,52 0,28 0,10 0,38 
Одеська 0,82 0,49 0,28 0,34 0,19 
Полтавська 0,78 0,40 0,19 0,66 0,50 
Рівненська 0,57 0,29 0,13 0,39 0,50 
Сумська 0,70 0,19 0,16 0,53 0,38 
Тернопільська 0,47 0,00 0,47 0,93 0,25 
Харківська 0,78 0,33 0,21 0,62 0,13 
Херсонська 0,61 0,15 0,25 0,00 0,25 
Хмельницька 0,66 0,15 0,24 0,85 0,44 
Черкаська 0,59 0,20 0,23 0,54 0,38 
Чернівецька 0,47 0,06 0,57 0,90 0,19 
Чернігівська 0,63 0,13 0,24 0,26 0,69 
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Додаток Б.1 

Диаграмма расст. объединения по шагам

Евклидово расстояние
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Граф об’єднань областей України за показниками привабливості  

для розвитку екологічно орієнтовнаого підприємництва 

(6 групувальних ознак) 
Джерело: власні дослідження. 

Додаток Б.2 

Диаграмма расст. объединения по шагам

Евклидово расстояние
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Граф об’єднань областей України за показниками привабливості  

для розвитку екологічно орієнтованого підприємництва 

 (5 групувальних ознак) 
Джерело: власні дослідження. 
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Додаток В 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації 

 

1.1. Публікації у наукових фахових виданнях України 

 

1.
2*

Левківська Л. М., Шуляк Б. В. Особливості екологічної відповідальності 

аграрного бізнесу. Економіка та підприємництво : Зб. наук. пр. Вип. № 38. 2017. С. 262–

270. (0,56 д. а.). (Внесок автора: Обґрунтовано необхідність та особливості екологізації 

сільського підприємництва; 0,28 д. а.).  

2. Шуляк Б. В. Перспективи розвитку сертифікації в системі екологічного 

підприємництва. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 2  (62), т. 2. С.110–116. (0,38 д. а.).   

3. 
* 

Шуляк Б. В. Методика діагностування привабливості екологічного 

підприємництва на сільських територіях. Бізнес Інформ. 2018. №3. C. 264–270. (0,65 

д. а.).   

4. 
* 
Шуляк Б. В. Передумови розвитку екологічного підприємництва на сільських 

територіях. Економічний простір. №131. 2018. С.114–127. (0,61 д. а.).   

5. 
* 
Шуляк Б. В. Теоретичні засади екологічного підприємництва у контексті 

сталого розвитку сільських територій. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6269. (дата звернення: 05.11.2018). 

(0,43 д. а.).   

6. 
* 
Шуляк Б. В. Розвиток сільського підприємництва на екологічній основі: 

ідентифікація чинників та визначення стратегічних імперативів. Сучасні питання 

економіки і права. 2018. Вип. 2. С. 60–68. (0,39 д. а.). 

1.2. Публікація у іноземному науковому періодичному виданні׃ 

7. Shulyak B. Forecasting of the development of environmentally oriented agricultural 

entrepreneurship. Іnternational scientific journal «Рrogress». 2018. № 3–4. P. 42–45. (0,34 

д. а.).   

2. Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Шуляк Б. В. Теоретико-методологічні засади розвитку екологічного 

підприємництва в контексті інтелектуалізації. Інтелектуальна економіка: глобальні 

тенденції та національні перспективи : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2016 

р. Житомир: ЖНАЕУ, 2016. С. 304–311. (0,24 д. а.). 

9. Шуляк Б. В. Категорія «Ефективність» у діагностиці привабливості екологічного 

підприємництва: Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в 

сучасних умовах: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 2 квіт. 2018 р. Полтава. 2018. 

С. 28–30. (0,19 д. а.). 

10. Шуляк Б. В. Перспективи розвитку органічної сертифікації в Україні Органічне 

виробництво і продовольча безпека : зб. матер. VI Міжнар. наук.- практ. конф., 24–25 

трав. 2018 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. С.110–115. (0,23 д. а.). 

11. Шуляк Б. В. Кластерний аналіз як методична основа оцінки перспектив 

розвитку екологічного підприємництва на сільських територіях: Економіка та 

суспільство: сучасні вектори розвитку : зб. матер. ІІ Міжнар. наук. конф.,  27 квіт. 

2018 р. Одеса. 2018. С. 95–97. (0,18 д. а.). 

12. Левківська Л. М., Шуляк Б. В. Поняття соціальної та екологічної 

відповідальності в агробізнесі. Eastern European Studies : Economics, Education and Law.  

                                                           
* 
Видання також входить до міжнародних наукометричних баз. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6269
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International Scientific Conference, Burgas, Bulgaria, Vol. II, June 7–8, 2018. С. 8–10. 

(0,17 д. а). (Внесок автора: визначено поняття та особливості екологічної 

відповідальності ведення бізнесу на селі; 0,1 д. а.). 

13. Shulyak B. Еconomic substance of environmentally oriented entrepreneurship. Мале 

та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні. Матер. ІІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. 15–16 лист. 2018 р., Київ. 2018. С. 52–55. (0,17 д. а.). 

14. Шуляк Б. В. Механізми забезпечення розвитку екологічно орієнтованого 

сільського підприємництва. Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та 

практика ефективного розвитку: IV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, 

аспірантів, студентів. 5 груд. 2018 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. С. 34–36. (0,21 д. а.). 

15. Шуляк Б. В. Ефективність розвитку екологічно орієнтованого підприємництва 

на сільських територіях. Становлення механізму публічного управління розвитком 

сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації: Матер. Міжнар. 

наук.-практ.конф. 4 груд. 2018 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. С. 535–538. (0,17 д. а.). 

 

Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ 

п/п 
Тип конференції Назва конференції 

Місце і дата 

проведення 
Тип участі 

1 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Інтелектуальна економіка: 

глобальні тенденції та 

національні перспективи  

Житомир, 

ЖНАЕУ, 

26 травня  

2016 р.  

очна 

2 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Актуальні питання 

економіки, фінансів, 

менеджменту та права в 

сучасних умовах 

Полтава, 

2 квітня  

2018 р. 

очна 

3  
Міжнародна науково-

практична конференція 

Органічне виробництво і 

продовольча безпека  

Житомир, 

ЖНАЕУ, 

24–25 травня  

2018 р. 

очна 

4  
Міжнародна науково-

практична конференція 

Економіка та суспільство: 

сучасні вектори розвитку 

Одеса, 

27 квітня  

2018 р. 

заочна 

5 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Eastern European Studies : 

Economics, Education and 

Law 

Буграс, Болгарія, 

7-8 червня 

2018 р. 

заочна 

6 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Мале та середнє 

підприємництво: проблеми 

і перспективи розвитку в 

Україні 

Київ, 

15–16 листопада 

2018 р. 

заочна 

7 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Менеджмент в аграрному 

секторі економіки: теорія 

та практика ефективного 

розвитку 

Житомир, 

ЖНАЕУ, 

5 грудня 

2018 р. 

очна 

8 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Становлення механізму 

публічного управління 

розвитком сільських 

територій як пріоритет 

державної політики 

децентралізації: 

Житомир, 

ЖНАЕУ, 

4 грудня 

2018 р. 

очна  
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ДОВІДКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
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