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екОЛОгіЧне гОспОдАрювАння як Один іЗ ЗАсОбів  
виріШення прОбЛеМ екОЛОгіЧнОї беЗпеки

Анотація. У статті розглянуто питання вирішення проблем екологічної безпеки шляхом діяльності 
суб’єктів екологічного господарювання. Розкривається поняття «екологічної кризи» та «екологічної безпе-
ки» і звертається увага на безпосередній вплив навколишнього природнього середовища на здоров’я на-
селення. Надається визначення терміну «екологічне підприємництво». Встановлений взаємозв’язок між 
двома явищами: екологічне підприємництво та екологічне господарювання. Визначається місце еколо-
гічного господарювання як комерційної та некомерційної діяльності. Проаналізований вплив діяльності 
суб’єктів екологічного господарювання на екологічну безпеку країни. Звертається увага на недосконалос-
ті законодавчого регулювання питання діяльності суб’єктів екологічного господарювання. 
ключові слова: екологічна безпека, екологічна криза, екологічне підприємництво, екологічне 
господарювання, суб’єкт екологічного господарювання.
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envirOnmentAl mAnAgement As One Of the meAns  
Of sOlving the prOblems Of ecOlOgicAl sAfetY

summary. The problem of conservation and environmental protection is becoming widespread today. Due to 
technological development of society and anthropogenic impact on the environment, the level of safety is dete-
riorating every year, which creates serious consequences for any country in the world. It is obvious that human 
activity has a negative impact on the state of environmental safety, which in turn is a prerequisite for the pro-
tection of the health of the population, both at the state level and throughout the world. A decisive determinant 
of the emergence of environmental problems is the conflict between economic and environmental interests. 
Because it is in order to meet economic needs, the achievement of production efficiency is neglected by certain 
environmental requirements aimed at preserving the environment. And it is the activity of environmental 
management that seeks to minimize this negative impact and is evaluated as one of the mechanisms for solving 
environmental security problems. Therefore, the author explores the issues of solving environmental problems 
through the activities of environmental management. The concept of "ecological crisis" and "ecological safe-
ty" is exposed and attention is paid to the direct impact of the environment on the health of the population.  
The definition of the term "environmental entrepreneurship", which is one of the economic mechanisms for 
solving the issue of environmental crisis, is given. There is a correlation between the two phenomena: envi-
ronmental entrepreneurship and environmental management, respectively, the latter includes environmental 
entrepreneurship. The place of environmental management is defined as commercial and non-commercial ac-
tivity. The value of the work lies in analyzing the impact of the activities of environmental business entities on 
the country's environmental safety and the possibility of solving environmental problems in this way. In view 
of this important point, the author draws attention to the fact that the legislative regulation of our country does 
not correspond to the current level, and therefore needs improvement.
Keywords: ecological safety, ecological crisis, ecological entrepreneurship, ecological management, subject of 
ecological management.

Постановка проблеми. Досить значного 
поширення сьогодні набуває проблема 

збереження та забезпечення охорони навко-
лишнього природнього середовища. Очевидним 
є факт, що діяльність людини створює негатив-
ний вплив на стан екологічної безпеки, який, 
у свою чергу, виступає необхідною умовою для 
охорони здоров’я населення як на рівні окремої 
держави, так і у цілому світі. І саме діяльність 
суб’єктів екологічного господарювання спрямо-
вується на мінімізацію цього негативного впли-
ву, і оцінюється як один із механізмів вирішення 
проблем екологічної безпеки.

Аналіз публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Сьогодні тема еко-
логічного господарювання є об’єктом інтересу бага-
тьох вчених. Зокрема, Д. Задихайло досліджував 
проблему необхідності правової інституціоналіза-
ції екологічного господарювання як чинника ви-
рішення екологічних проблем господарсько-пра-

вовими засобами [1]. М. Кравченко у своїй роботі 
приділила увагу новому виду підприємництва – 
екологічному, його сутності та можливим перспек-
тивам розвитку в Україні [2]. А. Портнов запропо-
нував способи вирішення екологічних проблем за 
рахунок розвитку екобізнесу [3]. 

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Екологічне господарю-
вання є важливим елементом економіко-еколо-
гічного розвитку суспільства, однак слід зверну-
ти увагу, що діяльність та розвиток екологічного 
підприємництва, як комерційної діяльності, а 
також діяльності інших суб’єктів на некомерцій-
них засадах на сьогоднішній день недостатньо 
досліджена. До того ж національне законодав-
ство щодо правового статусу суб’єктів екологічно-
го господарювання потребує вдосконалення.

Мета статті полягає у визначенні місця 
і ролі екологічного господарювання як комер-
ційної та некомерційної діяльності відповідних 
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суб’єктів та розкриття значення екологічного 
господарювання як засобу вирішення проблем 
екологічної безпеки.

виклад основного матеріалу. В умовах 
сьогодення людство стикається з багатьма про-
блемами екологічної безпеки. Це пов’язано з при-
скореним розвитком технологічних і технічних 
можливостей населення, що має своїм наслідком 
посилення людського впливу на довкілля. Саме 
ці чинники призводять до значного погіршення 
стану навколишнього природнього середовища 
України, збільшення кількості шкідливих відхо-
дів виробництва, забруднення повітря, земель, 
ґрунтів, поверхневих та підземних вод, що ви-
кликає погіршення здоров’я населення і збіль-
шення смертельних випадків. І, як наслідок, 
екологічна ситуація в країні набуває рівня проб-
леми загальнодержавного значення, яка потре-
бує пріоритетного розв’язання як у межах нашої 
держави, так і в межах країн усього світу.

Слід акцентувати увагу на тому, що екологіч-
на криза визначається рівнем екологічної безпе-
ки, яка охоплює коло екологічних проблем, які 
потенційно або фактично впливають на темпи 
еволюції сучасних цивілізацій. Вона ґрунтуєть-
ся на положенні про «несучу здатність» (carrying 
capacity), під якою розуміють сукупний обсяг 
споживання природних ресурсів, який природна 
система здатна витримати без деградації та зале-
жить від загальної чисельності населення, кіль-
кості технологій і способу життя [4, с. 75]. При 
цьому відповідно до положень частини 1 статті 
50 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» екологічна безпека – це 
такий стан навколишнього природного середо-
вища, при якому забезпечується попередження 
погіршення екологічної обстановки та виникнен-
ням небезпеки для здоров’я людей [5].

Тобто, зважаючи на вищезазначене, здоров’я лю-
дей безпосередньо перебуває у взаємозв’язку зі ста-
ном навколишнього природнього середовища – 
з екологічною безпекою, забезпечення якої є одним 
з пріоритетних завдань будь-якої країни.

Екологічна криза має системний характер, 
тобто її детермінанти вкорінені у саму сутність 
суспільно-економічного життя світової економі-
ки (за певними виключеннями), у її споживчій 
характер і порадами цю ситуацію змінити не-
можливо. Слід усвідомлювати, що екологічна 
криза – це система, що розвивається, тобто вона 
набуває все більш потужних наслідків, кожен 
з яких, у свою чергу, породжує цілу низку нових. 
Саме тому на кожному новому етапі її розгортан-
ня зупинка або нейтралізація функціонування 
такої системи вимагає все більших зусиль. Адже 
глобальне потепління – це таяння льодовиків, 
затоплення суші, засухи та лісові пожежі, зміни 
екобалансів. Забруднення довкілля з геометрич-
ною прогресією викликає, зокрема, забруднен-
ня світового океану пластиком, що в свою чергу 
призводить до катастрофічного впливу на біоре-
сурси моря. Виробництво продуктів харчування 
тваринного походження із застосуванням анти-
біотиків породжує катастрофічну ситуацію з охо-
роною здоров’я людини тощо [6, c. 112]. 

На думку Н.А. Пискуловой, глобалізація спри-
яє прискореному погіршенню екологічних про-
блем і розширення їх масштабів. Відбувається 

інтенсифікація торгівельної діяльності, що при-
зводить до надмірного використання ресурсів, від-
мови від традиційних методів виробництва, які не 
спричиняють значної шкоди екології, і поширен-
ня менш безпечних для навколишнього середови-
ща технологій. Усе більш набувають поширення 
серед експортованих товарів екологічно «забруд-
нені» товари і небезпечні речовини. У таких умо-
вах виникає гостра необхідність зміни вектору 
(напряму) розвитку світової економіки у бік еко-
логічної складової, що вимагає ґрунтовного коре-
гування діяльності усіх суб’єктів економіки і полі-
тики, у тому числі, міжнародного співтовариства, 
держав і підприємств [7]. 

Треба зазначити, що визначальним детер-
мінантом виникнення екологічних проблем 
є конфлікт між економічними та екологічними 
інтересами. Оскільки саме задля задоволення 
економічних потреб, досягнення ефективності 
виробництва відбувається нехтування певними 
екологічними вимогами, спрямованими на збере-
ження навколишнього природного середовища.

Однак, буде помилковим розглядати еконо-
мічні механізми лише як негативне явище, що 
знижує рівень екологічної безпеки, бо в деяких 
випадках саме за допомогою використання еко-
номічних важелів можна запобігти та/або вирі-
шити екологічні проблеми.

Необхідно закцентувати увагу і на тому, що 
сьогодні поширений підхід щодо вирішення про-
блем екологічної безпеки, який полягає у застосу-
ванні групи економічних механізмів, так званих 
«негативних» засобів. Це, наприклад, встанов-
лення штрафів за забруднення навколишнього 
природнього середовища, визначення норм спо-
живання окремих природних ресурсів тощо. Од-
нак, застосовуючи такий «негативний» підхід, не 
вдається досягти бажаного екологічного ефекту 
та вирішити проблеми екологічної безпеки. Тому 
застосування «активного» підходу – діяльності 
суб’єктів екологічного господарювання набуває 
своєї значимості в сучасних умовах. 

Із цієї точки зору розглядає роль економічних 
механізмів і Д.Д. Задихайло, який зазначає, що 
активна екологічна регенерація деградовано-
го довкілля полягає в процесі цілеспрямованої 
спеціальної господарської діяльності. Адже, пра-
вильно сформовані економічні інтереси та реа-
лізовані в межах спеціально створених економі-
ко-правових механізмів можуть не тільки бути 
проблемою для довкілля, але і механізмом одно-
часного вирішення і екологічних, і економічних 
інтересів [9, c. 104]. 

У цьому сенсі слід підтримати думку А.Г. Боб-
кової, що забезпечення принципу збереження 
навколишнього природного середовища та раці-
онального використання природних ресурсів, до-
тримання якого є передумовою екологічної без-
пеки, є одним із основних критеріїв ефективності 
господарювання [8, c. 220]. 

За своїм функціональним призначенням ціліс-
ні правові механізмі екологічного господарюван-
ня стратегічно мають на меті вирішувати доволі 
різнопланові проблеми екологічного характеру. 
По-перше, це ліквідація та нейтралізація на-
слідків забруднення довкілля. По-друге – від-
новлення екологічного балансу, природного роз-
маїття, відновлення природних ресурсів до рівня, 
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що існував до шкідливого техногенного впливу. 
По-третє – запровадження екологічно чистих ви-
робничих технологій, що знімають проблему еко-
логічного забруднення в процесі промислового 
та аграрного виробництва. По-четверте, форму-
вання нової здорової екологічної реальності в но-
вих умовах кліматичних змін тощо [1, c. 98-99]. 

І, як зазначають у своєму дослідженні 
М.С. Кравченко і В.М. Погорелов, у напрямку по-
єднання економіки та екології на сучасному етапі 
виникає необхідність абсолютно нового виду діяль-
ності – екологічного підприємництва [10, c. 363].

На сьогодні легального визначення поняття 
«екологічне підприємництво» немає, тому для 
з’ясування суті цього явища необхідно звернути-
ся до наукової доктрини і розглянути, які є дум-
ки серед науковців щодо цього питання.

Зокрема, О.Н. Боровик зазначає, що екологіч-
не підприємництво є формою підприємницької 
діяльності, що спрямоване на задоволення еко-
лого-економічних потреб за рахунок продуктів, 
у загальній корисності яких визначальне зна-
чення має екологічна корисність, а компоненти 
екологічної системи розглядаються як фактори, 
що визначають еколого-економічні потреби [11].

Андрєєва Н.М. наводить наступне понят-
тя: екологічне підприємництво – це діяльність 
суб’єктів господарювання з виробництва това-
рів, виконання робіт та надання послуг для за-
безпечення екологічної безпеки, раціонального 
використання природних ресурсів, підвищення 
рівня охорони навколишнього середовища з ме-
тою отримання позитивного екологічного та еко-
номічного ефекту [12, с. 12].

Європейською комісією ЄС екологічне підпри-
ємництво визначається як виробництво товарів 
та надання послуг з вимірювання, попереджен-
ня, обмеження або усунення екологічної шкоди, 
ліквідації відходів та зниження рівня шуму, а 
також екологічно чисті технології, застосування 
яких мінімізує використання сировини та за-
бруднення довкілля [13, с. 38].

Екологічне підприємництво – це постійна на 
власний ризик діяльність юридичних осіб чи фі-
зичних осіб-підприємців, спрямована на вирішен-
ня проблем екологічної безпеки шляхом вико-
нання робіт та/або надання послуг, зокрема щодо 
ефективного використання природних ресурсів, 
забезпечення охорони навколишнього природньо-
го середовища тощо, та проведення інвестиційної 
та інноваційної діяльності у зазначеній сфері.

О. В. Чечунова виділяє дві форми екологічного 
підприємництва – основне підприємництво і під-
приємництво, яке доповнює існуюче виробниц-
тво (неекологічне). Основне підприємництво по-
лягає у діяльність підприємств, що виготовляють 
екотехніку; діяльність організацій (в тому числі 
наукових, виробничих), що розробляють нову або 
маловідходну технологію (екологічну), нові речо-
вини (реагенти, сорбенти і т. п.); підприємництво 
з урахуванням екологічних вимог та обмежень, 
критеріїв. До підприємництва, яке доповнює су-
часне виробництво – діяльність підприємств, що 
утилізують відходи (промислові, побутові), в тому 
числі накопичені в попередні роки; діяльність 
підприємств, що сприяють збільшенню відсотка 
вилучення корисних копалин, відсотка виходу 
продукції тощо [14, с. 15–16].

Можна запропонувати наступні види еколо-
гічного підприємництва:

1. Розробка і впровадження програмних засо-
бів у галузі охорони навколишнього середовища, 
які використовуються для державного управлін-
ня та звітності.

2. Роботи і/або послуги з добування, утриман-
ня, продажу, скупки, обміну, пересилання, збері-
гання, вивезення за кордон і ввезення в країну 
зоологічних і ботанічних колекцій, біологічних 
об'єктів.

3. Екологічний аудит виробництв підприємств-
природокористувачів і суб'єктів підприємництва.

4. Налагодження і експлуатація природо-
охоронного устаткування, засобів вимірювань 
і контролю екологічних параметрів виробництв 
і транспортних засобів.

5. Оцінка екологічної безпеки матеріалів, ре-
човин, технологій, обладнання, промислових ви-
робництв та промислових об'єктів.

6. Торгівля квотами (дозволами) на викиди 
шкідливих речовин в атмосферне повітря; обмін 
державних боргів на проведення природоохорон-
ної діяльності тощо [15].

Наступним, на чому важливо зосередити ува-
гу – це застереження щодо використання термі-
ну «екологічне підприємництво», який залишає 
поза дужками цілу низку еколого-господарських 
відносин, що реалізуються в режимі некомерцій-
ного господарювання. Разом з тим для вирішен-
ня екологічних проблем господарсько-правовими 
засобами це важливий і необхідний сегмент гос-
подарських відносин. У разі використання тер-
міну «екологічне підприємництво» цей сегмент 
автоматично «випадає». Тому, як уявляється, 
доцільніше використовувати термін «екологічне 
господарювання» [1, с. 97]. 

Із цього випливає, що економічні механізми 
у сфері забезпечення екологічної безпеки є бага-
тоаспектним феноменом, який може здійснюва-
тися як на комерційних засадах (основною метою 
є отримання прибутку, однак у процесі здійснення 
своєї діяльності опосередковано досягати позитив-
ного екологічного ефекту), так не на комерційних 
(задля досягнення позитивного результату – еко-
логічного ефекту як мети діяльності).

Таким чином, можна сформулювати визна-
чення екологічного господарювання, що є ді-
яльністю підприємств, установ, організацій, яка 
може здійснюватися як на комерційних засадах, 
так і не на комерційних засадах.

Проте варто зазначити, що ринок екологіч-
них товарів і послуг в Україні формується над-
звичайно повільно, відсутній ефективний меха-
нізм підтримки стимулювання підприємництва 
в природоохоронній сфері. Для залучення під-
приємців до розвитку екологічного бізнесу необ-
хідне створення гнучкого механізму взаємодії 
природоохоронних і ринкових структур, забезпе-
чення матеріальної зацікавленості та підтримки 
підприємницької активності з боку держави [16].

Екологічне законодавство у своєму базовому 
Законі України «Про охорону навколишнього 
природнього середовища» містить загальну кон-
струкцію економіко-правового механізму. Певної 
уваги цьому питанню приділено також і в Законі 
України «Про Основні засади (стратегію) держав-
ної екологічної політики на період 2020 року». 
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Окремим завданням названої стратегії визначе-
но стимулювання розвитку екологічного підпри-
ємництва, зокрема виробництво продукції, вико-
нання робіт і надання послуг природоохоронного 
призначення [9, с. 104].

Необхідно звернути увагу на те, що у  
статті 416 Господарського кодексу України 
(далі – ГК України) передбачається можливість 
запровадження спеціальних режимів господарю-
вання на підставі суспільної актуалізації публіч-
них екологічних інтересів лише в умовах над-
звичайної екологічної ситуації, а також статтею 
413 ГК України у сфері функціонування санітар-
но-захисних зон, що особливо охороняються [17]. 

Однак, на жаль, законодавство України не ви-
значає екологічне господарювання як самостій-
ний правовий інститут. Тому є необхідним вне-
сення змін до законодавчих актів, які б визначали 
правовий статус, встановили б певні вимоги щодо 
створення екологічних суб’єктів господарювання. 

До того ж, зважаючи на те, що на практиці 
отриманий прибуток від ведення екологічного під-
приємництва не покриває навіть експлуатацій-
ні витрати, що пояснюється потребою у значних 
затратах (наприклад, на придбання новітнього 
обладнання). Отже, є необхідністю створення 
певних пільгових умов для ведення екологічного 
господарювання шляхом введення спрощеної сис-
теми оподаткування чи надання субсидій тощо.

Подальший розвиток підприємництва в Украї-
ні без достатнього врахування екологічних факто-
рів може призвести до ще більшого підвищення на-
вантаження на навколишнє середовище. За таких 
умов основним напрямком підтримки цілісності 
еколого-економічної системи є реалізація ефектив-
них природохоронних заходів, серед яких – актив-
ний розвиток різних форм підприємницької діяль-
ності екологічного спрямування [18].

На думку Д.Д. Задихайло, екологізація госпо-
дарювання може бути досягнута лише за рахунок 
інноваційного економічного розвитку. Необхідно 
підкреслити, що зв’язок між екологізацією та ін-
новатизацією господарського механізму є безаль-
тернативним в існуючих соціально-політичних 
умовах, адже тільки екологізація господарюван-
ня на інноваційній основі може гармонізувати 
більшість соціальних інтересів, що виникають 
у названій сфері. Дослідник пропонує свою син-
тетичну класифікацію «екологічних» інновацій. 
Так, до першої групи екологічних технологій 
мають увійти ті, що націлені на компенсаційні, 
відновлювані за характером роботи, безпосе-
редньо спрямовані на повернення довкілля до 
стану, що передував активному промисловому 
забрудненню. До другої групи мають належати 
інновації, що знижують техногенне навантажен-
ня на довкілля при застосуванні традиційних 

технологій та видів виробництва. Тобто мова йде 
про зменшення шкідливих викидів та раціона-
лізацію використання енергоносіїв та сировини 
без сутнісної зміни типу використовуваної тех-
нології виробництва. До третьої групи слід від-
нести випадки, коли інновацією є сама техноло-
гія виробництва і її застосування дає виразний 
екологічний ефект. Прикладом таких технологій 
може бути цілий напрям в енергетиці – альтер-
нативна енергетика, що пов’язана з використан-
ням відновлюваних джерел. До четвертої групи 
необхідно віднести інновації, що спрямовані на 
мінімізацію, нейтралізацію негативних наслід-
ків глобальних змін навколишнього середовища, 
які стали предметом міжнародно-правових угод, 
домовленостей та зобов’язань і пов’язані за своїм 
змістом із глобальним потеплінням, витончен-
ням озонового шару землі, транскордонним за-
брудненням річок, водоймищ та атмосферного 
повітря тощо [1, c. 104]. 

Екологізація господарської діяльності наби-
рає обертів і серед інших країн світу. Так, в еконо-
мічно розвинених країнах світу, зокрема у США, 
Німеччині у боротьбі з забрудненням атмосфери 
змінилися пріоритети. Головні програми спрямо-
вані не на введення в дію очисного обладнання, 
як це було донедавна, а на створення екологічно 
чистих технологій [10, c. 363].

Як зазначає Д.Д. Задихайло: ретельне моде-
лювання економічного механізму екологічного 
господарювання із застосуванням некомерційно-
го і комерційного екологічного господарювання, 
що має реалізовуватися на умовах спеціальних 
режимів господарювання для створення необхід-
ного рівня прибутковості (дохідності) в цій сфері, 
є завданням і економічної, і еколого- та господар-
сько-правової науки [19, c. 24].

висновки та пропозиції. Таким чином, стан 
екологічної безпеки внаслідок технологічного 
розвитку суспільства, а також антропогенного 
впливу на навколишнє природнє середовище 
з кожним роком погіршується, що створює неаби-
які наслідки для будь-якої країни світу. Очевид-
ним є факт, що економічна діяльність суб’єктів 
господарювання в останні роки також сприяє по-
ширенню екологічної кризи. Однак саме активна 
діяльність вищезазначених суб’єктів може стати 
тим шляхом вирішення проблем екологічної без-
пеки як і на рівні окремої держави, так і на рівні 
всього світу. 

В Україні постає необхідність проведення пев-
ного вдосконалення законодавчої бази у цьому 
питанні, оскільки особливий статус та важливе 
значення суб’єктів екологічного господарювання 
потребують належного оформлення та правового 
регулювання задля досягнення мети – екологіч-
ної безпеки нашої держави.

список літератури:
1. Задихайло Д.Д. Відносини екологічного господарювання як напрям розвитку законодавства України.  

Економічна теорія та право. 2017. № 3. С. 96–107.
2. Кравченко М.С., Погорелов В.М. Екологічне підприємництво в Україні: сутність поняття, сучасний розвиток 

і перспективи цього виду діяльності в країні. Вісник Приазовського державного технічного університету. 
Серія : Економічні науки. 2017. Вип. 34. С. 361–368.

3. Портнов А.В. Экологическое предпринимательство как важнейшее направление инновационного развития 
региона. Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3. Экономика. Экология. 2012. 
№ 1(20). С. 125–130.

4. Хвесик М.А., Степаненко А.В. Екологічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи їх подо-
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Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.
6. Задихайло Д.Д. Екологічне інноваційне господарювання в механізмі забезпечення сталого розвитку. Акту-

альні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах. Харків : Право, 
2019. С. 111–114.

7. Пискулова Н.А. Экологический вектор развития мировой экономики. URL: http://dibase.ru/article/15072011_
piskulovana/2

8. Бобкова А.Г. Правове забезпечення розвитку екологічного підприємства у контексті доктрин господарського 
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