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Люди завжди використовували природні ресурси задля задоволення 

власних духовних та матеріальних потреб. Однак, з розвитком 

технологічного процесу, люди стали масштабніше користуватися 

природними благами, що призводить до їх вичерпування та забруднення 

довкілля. Ці наслідки природокористування призвели до глобальних 

кліматичних змін на нашій планеті, а отже, і постало завдання боротьби із 

забрудненням та кліматичними змінами. Виходом в цієї ситуації є 

екологізація економіки та суспільства.  

Екологізація виробництва передбачає наявність взаємозв'язку і 

взаємозумовленості будь-яких дій з урахуванням екологічних вимог до 

розвитку науково-технічного прогресу. У зв'язку з цим управління 

господарством країни і його функціонування повинні здійснюватися на 

основі раціонального природокористування та застосування нової технології, 

прогресивної організації маловідходних і безвідходних виробництв [1]. 

Тобто, мова йде про зменшення кількості задіяних природніх ресурсів для 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
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виготовлення одиниці продукції, та зменшення кількості відходів 

виробництва та забруднення довкілля. 

Основними причинами екологічних проблем України є: 

 успадкована структура економіки з переважаючою часткою 

ресурсо- та енергоємних галузей, негативний вплив якої був посилений 

переходом до ринкових умов; 

 зношеність основних фондів промислової і транспортної 

інфраструктури; 

 існуюча система державного управління у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, регулювання використання 

природних ресурсів, відсутність чіткого розмежування природоохоронних та 

господарських функцій; 

 недостатня сформованість інститутів громадянського 

суспільства; 

 недостатнє розуміння в суспільстві пріоритетів збереження 

навколишнього природного середовища та переваг сталого розвитку; 

 недотримання природоохоронного законодавства [2]. 

Одним з головним факторів екологічності підприємства – є безвідходне 

виробництво. Безвідходна технологія - екологічна стратегія всього 

промислового та сільськогосподарського виробництва. Включає в себе 

комплекс заходів, які забезпечують мінімальні втрати природних ресурсів 

при виробництві сировини, палива та енергії, а також максимальну 

ефективність і економічність їх застосування. До основних напрямків у 

розвитку безвідходної технології відносяться: утилізація викидів, комплексне 

використання сировини і матеріалів, створення виробництва із замкнутим 

циклом, без скидання стічних вод і викидів в атмосферу особливо шкідливих 

речовин [4].  

Також на шляху до екологізації економіки мають бути споруди для 

очищення (фільтри), еко-інновації та розширення впливу «зеленої 

енергетики». Важливу роль відіграє запровадження екологічного 
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менеджменту на підприємстві. Наприклад, найбільший гравець на ринку 

логістики України «Нова Пошта», поступово переходить на більш 

екологічний тип упакування, запровадила збір вторинної сировини по своїх 

відділеннях та встановила контейнери для сортування сміття.  

Тому, ці фактори регулюються законодавством України, а саме 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року» та іншими нормативно-правовими 

актами і законами. Законодавство України має затвердити таку податкову 

систему, при якій, виробникам стане вигідно переорієнтуватися на більш 

екологічнй вид діяльності, аніж платити високі податки або штрафи 

Екологізація економіки не тільки вирішує ряд болючих питань, а й 

покращує імідж держави, як от прикладом таких успішних країн є Швеція, 

Данія, Японія та інші. Цей напрям розкриє перед людством нові технології та 

змінить цінності людей і збереже навколишнє середовище для наступних 

поколінь. 

 

Список використаних джерел 

1. Екологізація виробництва [Електронний ресурс] — Режим 

доступу : 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE

%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%

D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D

0%B2%D0%B0  

2. «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 

України на період до 2020 року» [Електронний ресурс] — Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17  

3. «Про охорону навколишнього природного середовища» 

[Електронний ресурс] — Режим доступу :  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17


38 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 — Дата останнього доступу 

17.04.20 

4. Безвідходна технологія [Електронний ресурс] — Режим доступу : 

http://www.eco-live.com.ua/eco-term/bezvidkhodna-tekhnologiya  

 

Науковий керівник канд. екон. наук, доцент Христенко О.А. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
http://www.eco-live.com.ua/eco-term/bezvidkhodna-tekhnologiya

