
МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВIСНИК
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я

Науковий журнал

Виходить 4 рази на рік
Видається з березня 1997 р.

Випуск 1 (77) 2014

Миколаїв
2014

http://visnyk.mnau.edu.ua/



Засновник і видавець: Миколаївський національний аграрний 
університет.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №19669-9469ПР від 
11.01.2013 р.

Згідно з Постановою ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3
видання включено до переліку фахових видань.

Головний редактор: В.С. Шебанін, д.т.н., проф., чл.-кор. НААНУ

Заступники головного редактора:
 І.І. Червен, д.е.н, проф.
 К.М. Думенко, д.т.н., доц.
 В.П. Клочан, к.е.н., доц.
 М.І. Гиль, д.с.-г.н., проф.
 В.В. Гамаюнова, д.с.-г.н., проф.

Вiдповiдальний секретар: Н.В. Потриваєва, д.е.н., доц.

Члени редакційної колегії:
Економічні науки: О.В. Шебаніна, д.е.н., проф.; Н.М. Сіренко, д.е.н., проф.; 
О.І. Котикова, д.е.н., проф.; Джулія Олбрайт, PhD, проф. (США); І.В. Гонча-
ренко, д.е.н., проф.; О.М. Вишневська, д.е.н., доц.; А.В. Ключник, д.е.н., 
доц.; О.Є. Новіков, д.е.н., доц.; О.В. Скрипнюк, д.ю.н., проф.; О.Д. Гудзин-
ський, д.е.н., проф.; О.Ю. Єрмаков, д.е.н., проф.; В.І. Топіха, д.е.н., проф.; 
В.М. Яценко, д.е.н., проф.; М.П. Сахацький, д.е.н., проф.; В.С. Дога, д.е.н., 
проф. (Молдова).
Технічні науки: Б.І. Бутаков, д.т.н., проф.; К.В. Дубовенко, д.т.н., проф.; 
В.І. Гавриш, д.е.н., проф.; В.Д. Будак, д.т.н., проф.; С.I. Пастушенко, д.т.н., 
проф.; А.А. Ставинський, д.т.н., проф.; В.П. Лялякіна, д.т.н., проф. (Росія).
Сільськогосподарські науки: В.С. Топіха, д.с.-г.н., проф.; Т.В. Підпала, 
д.с.-г.н., проф.; Л.С. Патрєва, д.с.-г.н., проф.; В.П. Рибалко, д.с.-г.н., проф., 
академік НААН України; І.Ю. Горбатенко, д.б.н., проф.; І.М. Рожков, д.б.н., 
проф.; В.А. Захаров, д.с.-г.н., проф. (Росія); С.Г. Чорний, д.с.-г.н., проф.; 
М.О. Самойленко, д.с.-г.н., проф.; Л.К. Антипова, д.с.-г.н., доц.; В.І. Січ-
кар, д.б.н., проф.; А.О. Лимар, д.с.-г.н., проф.; А.П. Орлюк, д.б.н., проф.; 
В.Я. Щербаков, д.с.-г.н., проф.; Майкл Бьоме, проф. (Німеччина).

Адреса редакції, видавця та виготовлювача:
54020, Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9,

Миколаївський національний аграрний університет,
тел. 0 (512) 58-05-95, www.mnau.edu.ua, e-mail: visnyk@mnau.edu.ua

© Миколаївський національний
аграрний університет, 2014

Рекомендовано до друку вченою радою Миколаївського національ-
ного аграрного університету. Протокол № 6 від 25.02.2014 р.

Посилання на видання обов’язкові.
Точка зору редколегії не завжди збігається з позицією авторів.

http://visnyk.mnau.edu.ua/



34 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 1

УДК 330.101:504.031

«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА: СУПЕРЕЧНОСТІ, 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Л.П. Марчук, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто зміст та основні принципи «зеленої» економіки. Ви-
світлено суперечності, пов’язані з її формуванням. Визначено пер-
спективи розвитку «зеленого» бізнесу як форми функціонування 
«зеленої» економіки.

Ключові слова: «зелена» економіка, сталий розвиток, «зеле-
ний» бізнес,  «чисті» технології, екологічна безпека.

Вступ. Однією з найбільших нагальних проблем сього-
дення є проблема досягнення необхідної збалансованості між 
розвитком суспільного виробництва та станом навколишньо-
го середовища. Ця збалансованість – запорука економічного 
й соціального прогресу як сучасного суспільства, так і при-
йдешніх поколінь. З огляду на поставлену проблему, неабияку 
увагу привертає поняття «зеленої» економіки, яка вважається 
конкретним втіленням адекватного взаємоузгодження еконо-
мічного, соціального та екологічного розвитку.

«Зелена» економіка стала об’єктом дослідження не так дав-
но, але вже є деякі напрацювання стосовно неї. Цій проблема-
тиці присвятили свої праці О.М. Балакірєва, Ю.М. Галустян 
[1], С.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик [2], О.Л. Попова, Л.Л. Панкра-
това, М.Г. Бетлій [3, 4], Б.В. Степаненко [5], О.В. Шубравська, 
К.О. Прокопенко [6] та ін. Вчені пропонують до розгляду різні 
трактовки змісту «зеленої» економіки, наголошують на необ-
хідності використання нових способів вирішення екологічних 
питань, аналізують у зв’язку з цим напрями розвитку «зелено-
го» бізнесу тощо.  Але проведені дослідження не можна вважа-
ти завершеними. Вони потребують подальшої конкретизації.

Постановка завдання. Автор статті поставив собі за мету 
обґрунтувати в методологічному плані зміст «зеленої» еконо-
міки, визначити її ключові принципи, висвітлити конкретні 
форми прояву цього феномену у господарській практиці.

© Марчук Л.П., 2014
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Виклад основного матеріалу. Нині поняття «зелена  еко-
номіка»  в наукових дослідженнях розглядають як невід’ємний 
атрибут сталого розвитку, що покликаний забезпечити гармо-
нійний спосіб поєднання економічної та соціальної діяльнос-
ті суспільства за умови збереження й належного відтворення 
навколишнього середовища.  При цьому обов’язково підкрес-
люють, що сталий розвиток – це такий розвиток, який  «задо-
вольняє потреби сучасних поколінь та не зменшує при цьому 
здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потре-
би» [7]. Отже, «зелена» економіка, яка розвивається на таких 
засадах, повинна створювати умови для збереження здоров’я 
нинішнього покоління, підвищення його матеріального добро-
буту, духовного і соціального розвитку, а все це слугуватиме 
основою прогресу людської цивілізації в майбутньому. До низ-
ки складових «зеленої» економіки, як правило, відносять ви-
робництво екологічно чистої продукції й надання адекватних 
послуг, здійснення соціально відповідальних інвестицій, фор-
мування корпоративної соціальної відповідальності [5, с. 25].

Не заперечуючи правомірності цих положень, прагнемо 
звернути увагу ще на деякі важливі моменти, що стосуються 
змісту «зеленої» економіки та умов її функціонування.

Вважаємо, що «зелену» економіку слід розглядати як тип 
економіки, орієнтований на узгодження параметрів еконо-
мічного розвитку з господарською місткістю екосистем, про 
відновлення якої треба постійно дбати. Тому створення «зеле-
ної» економіки, на нашу думку, фактично означає включення 
природної компоненти у виробничий процес не тільки на за-
садах споживання (йдеться про усталене використання при-
родних ресурсів), але й на засадах збереження та постійного 
відтворення. Це відтворення не може бути фрагментарним чи 
епізодичним. Воно повинно стати тотальним, повсякденним 
заради відновлення природного середовища в цілому.

Необхідність таких вимог зрозуміла. Звісно, природа не-
скінченна, як і її пізнання людиною. Природа не вичерпна 
за обсягом опанування її можливостей для розвитку вироб-
ництва. Попри це, способи взаємодії суспільства і природи 
повинні  своєчасно змінюватися заради гармонійного роз-
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витку обох. Неадекватність такої взаємодії обумовлює невід-
воротність встановлення природних меж для економічного 
та соціального прогресу людства. Сучасна економічна кри-
за свідчить про відсутність цієї адекватності. Природа ки-
дає виклик суспільству, яке не вміє хазяйновито працювати, 
і ставить його перед необхідністю кардинальної перебудо-
ви механізмів життєдіяльності заради власного виживання. 
Така перебудова можлива лише за умови розуміння життє-
дайної сили соціальних та екологічних цінностей, які повинні 
посісти в житті сучасного суспільства таке ж важливе місце, 
як і цінності економічні.

З огляду на Вищезазначене, можна сформулювати ключо-
ві принципи «зеленої» економіки, до яких ми відносимо:

- гармонізацію відносин у системі «природа – людина – 
виробництво», належну узгодженість економічних, соціальних 
та екологічних пріоритетів;

- захист як людини, так і природи від руйнівного впливу 
виробничої діяльності суспільства;

- забезпечення сприятливих умов життєдіяльності у по-
точному й майбутньому періодах;

- гарантування зростання економічного потенціалу сус-
пільства та його соціально-культурного розвитку в умовах еко-
логічної безпеки.

Формування економіки на соціально-екологічних засадах 
потребує перегляду усталених пріоритетів сучасного еконо-
мічного механізму. Прагнення прибутковості, забезпечення 
конкурентоспроможності, бажання здешевити виробництво 
продукції, усунути економічно слабкі ланки та ін. тепер ма-
ють узгоджуватися з необхідністю відновлення природної 
складової  виробництва, гарантування екологічної безпеки, 
врахування першовартості соціально-екологічної відпові-
дальності бізнесу тощо.

Але поєднання таких підходів у сучасній практиці є про-
блематичним. Воно супроводжується низкою суперечностей, 
на які варто звернути увагу.

Окремому господарюючому суб’єкту, який звик поводи-
тися раціонально, дуже важко подолати свій економічний 
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прагматизм. Відносна обмеженість фінансових ресурсів кож-
ного підприємця та прагнення збагачення штовхають його 
завжди на пошук варіантів скорочення витрат на виробни-
цтво. Сучасна практика доводить, що важливою складовою 
такої економії стають саме витрати на екологічні цілі. Отже, 
виникає відповідна конфронтація між комерціалізацією та 
екологізацією виробництва.  Зокрема, деякі економісти вка-
зують на таке протистояння у сільському господарстві. Вони 
зазначають, що у цій галузі «природоохоронна діяльність 
практично відсутня, водночас природоруйнівна, екодеструк-
тивна сільськогосподарська практика є масштабною» [3, с. 
125]. Те саме можна сказати і про стан справ у промисловос-
ті, адже бізнесмени, як правило, не хочуть втрачати ниніш-
ню вигоду заради майбутньої.

Зважаючи на непохитність економічного детермінізму, 
дехто пропонує спочатку створити належне економічне під-
грунтя, а потім перейти до вирішення екологічних питань. 
Але, знов-таки, практика доводить, що поліпшення фінансо-
вого стану підприємств не супроводжується зростанням ви-
трат на соціально-екологічні цілі [3, с. 120]. Тому, мабуть, не 
слід говорити про «екологічний раціональний розвиток», який 
пов’язують з «фінансовою доцільністю» [5, с. 31].

Формування «зеленої» економіки також потребує пере-
гляду умов забезпечення економічного зростання та оцін-
ки рівня ефективності виробництва. Як показує практика, 
виробництво екологічно чистої продукції супроводжується 
підвищенням собівартості, а обсяги виробництва при цьому 
відносно скорочуються. Отже, поліпшення якості продукції 
стає умовою відносного зменшення її кількості. Зростання 
ж кількості населення вимагає відповідного нарощування 
масштабів виробництва. Внаслідок цього виникає супереч-
ність між кількісними та якісними параметрами виробництва 
в умовах підвищення рівня витрат. З позицій економічного 
детермінізму, це явище буде вважатися неприйнятним, тому 
що уповільнюються темпи економічного зростання й знижу-
ється ефективність виробництва. Але це явище має право на 
існування з точки зору соціально-екологічної доцільності, бо 
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створює умови для поліпшення якості життя населення, га-
рантує подальший розвиток суспільства на засадах екологіч-
ної безпеки.

Окреслені суперечності вимагають поступового переходу 
до «зеленої» економіки. Тому на сучасному етапі постає про-
блема поетапного нарощування «зеленого» вмісту нинішньої 
економіки заради її майбутньої трансформації у «зелену». 
Формами розв’язання цієї проблеми, на нашу думку, слід вва-
жати активне державне втручання у вирішення екологічних 
питань та розвиток «зеленого» бізнесу, тобто підприємницької 
діяльності, що грунтується на соціально-екологічних засадах.

Сьогодні головне завдання «зеленого» бізнесу поля-
гає у мінімізації екологічно шкідливого впливу на довкіл-
ля, спричиненого виробничою діяльністю суспільства (про 
позитивний екологічний вплив поки що говорити не до-
водиться). Досягти цього можна насамперед за допомо-
гою кардинальної зміни технологічних процесів. Йдеться 
про застосування так званих «чистих» технологій, які до-
зволяють виробляти екологічно чисту продукцію, а також 
зводять до мінімуму, нейтралізують чи упереджують нега-
тивний вплив виробництва на довкілля.

Зменшенню екодеструктивного впливу також сприяють:
- запровадження екологічного менеджменту на підпри-

ємствах;
- розвиток органічного сільського господарства;
- економічне стимулювання підприємств, які дбають про 

екологічні наслідки своєї діяльності;
- своєчасний збір, переробка та утилізація відходів; пе-

рехід до безвідходного виробництва; 
- підвищення частки продукції екокомпаній у загально-

му обсязі виробництва.
Створення «зеленої» економіки неможливе без викорис-

тання заходів державної екологічної політики, до яких можна 
віднести:

- здійснення постійного моніторингу за станом еко-
систем, чітке визначення екологічних параметрів їх вико-
ристання;
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- розроблення й дотримання державних стандартів щодо  
екологічно прийнятного стану довкілля;

- сприяння проведенню «зелених» НДДКР та впрова-
дження їх результатів у виробництво;

- збільшення обсягів державного фінансування щодо 
соціально-екологічних проектів;

- перепрофілювання підприємств з метою збільшення 
обсягів випуску екологічно чистої продукції;

- державну підтримку престижу підприємств, що пози-
ціонують себе як екокомпанії;

- створення умов для розвитку екологічної культури на-
селення та прояву соціально-екологічної відповідальності під-
приємств.

Отже, формування «зеленої» економіки включає в себе різ-
ні аспекти: науково-технологічний, структурний, фінансово-
економічний, юридичний, соціально-культурний, етичний. Усі 
вони знаходять своє віддзеркалення в діяльності «зеленого» біз-
несу. Але сфера його застосування ще вузька. Нині «зелений» 
бізнес спрямований переважно на обмеження та коригування 
екологічного збитку, утилізацію відходів, виробництво еколо-
гічно чистої продукції, обслуговування екокомпаній тощо.

Перспективними напрямами розвитку «зеленого» бізнесу у 
недалекому майбутньому, на нашу думку, повинні стати:

- виробництво екологічно чистої продукції, що відпові-
дає світовим стандартам;

- масштабна перебудова технологічних процесів на осно-
ві екологічних вимог;

- масове поширення безвідходного виробництва;
- активізація маркетингової діяльності,  спрямована на 

формування пріоритетного попиту населення на екологічні то-
вари;

- диференціація виробництва екологічно чистої про-
дукції;

- підвищення ролі соціально-екологічних цінностей у 
підприємницькій діяльності;

- розвиток співробітництва з міжнародними екокомпа-
ніями.
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Висновки. Вважаємо, що «зелена» економіка являє собою 
тип економіки, пріоритетами якого є соціальні та екологічні 
цінності, що ґрунтуються на економічних досягненнях сус-
пільства. Створення й розвиток «зеленої» економіки є невідво-
ротним завданням сучасності.  Такий тип економіки дозволяє 
подолати природні бар’єри економічного зростання, спричи-
нені використанням традиційних технологій виробництва та 
екологічною безвідповідальністю господарювання. Формуван-
ня економіки на соціально-екологічних засадах суперечить 
усталеним критеріям і принципам нинішньої економіки, а це 
вимагає належних форм еволюціонування останньої протягом 
певного періоду. У процесі переходу до економіки нового типу 
треба досягти поступового зламу існуючої психології підпри-
ємців, їх відмови від власних економічних переваг з огляду на 
соціальні та екологічні потреби суспільства. Цей перехід вима-
гає також впровадження сучасних «чистих» технологій, при-
йняття відповідних організаційно-економічних та юридичних 
рішень, виваженої державної екологічної політики. Важли-
вою формою реалізації поставлених завдань можна вважати 
розвиток «зеленого» бізнесу, який стає втіленням суспільних 
і приватних інтересів та виявом сучасної відповідальності за 
майбутнє людської цивілізації.
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