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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток підприємницької діяльності ще не

набув достатнього розмаху в сфері природоко"
ристування через об'єктивні обмеження та не"
достатню інституціональну впорядкованість
організаційно"правових форм господарського
освоєння природно"ресурсного потенціалу.
Об'єктивні обмеження пов'язані із незначними
запасами окремих видів природних ресурсів, у
першу чергу мінерально"сировинних, держав"
ною формою власності на більшість складових
природного капіталу, дуальною системою уп"
равління природними ресурсами та охороною
довкілля. Каталізувати процес активізації
підприємницької діяльності в умовах перерахо"
ваних вище обмежень можна за рахунок вдос"
коналення інституціонального середовища
природокористування шляхом вдалої імпле"
ментації імпортованих інститутів, подолання
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інституціональних розривів між домінантами
природоохоронної діяльності та комерціалі"
зації природокористування, уникнення інсти"
туціональних пасток між необхідністю збере"
ження державного або муніципального патро"
нату над природними благами та комерційним
інтересом постійних і тимчасових природоко"
ристувачів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Не дивлячись на те, що вже двадцять років
на пострадянському просторі здійснюються
ринкові перетворення, актуальність досліджен"
ня феномена підприємництва аж ніяк не змен"
шується, особливо в тих сегментах національ"
ного господарства, де ринкові інститути ще не
набули достатньої правової оформленості та
практичної значимості. Таким сегментом є сфе"
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ра природокорис"
тування.

На думку
Г.Мішеніної, існує
чимало чинників
соціально"еконо"
мічного прогресу,
але в сучасних
умовах в Україні,
як і в більшості
країн, головну
роль відіграє
підприємництво.
Сутність підприє"
мництва, змінюю"
чись під впливом
економічних, пол"
ітичних, екологіч"
них, історичних,
моральних та пси"
хологічних відно"
син, з'ясовувалась
багатьма вченими
протягом трива"
лого часу. Але по"
няття "підприєм"
ництво" й досі до"
повнюється еле"
ментами нового
змісту, новими ор"
ієнтирами його
розвитку, що спонукає необхідність його сис"
темного вивчення [11, с. 202].

О.Швиданенко переконаний, що однією з
найважливіших передумов соціально"еконо"
мічного піднесення є сучасний виробничий
фактор — підприємництво, який має значно
ширше значення для розвитку ринкової еконо"
міки. Це передусім стратегічний фактор стій"
кого економічного розвитку й досягнення нор"
мального рівня життєзабезпеченості населен"
ня. Особливого значення набуває цей фактор
для формування цивілізованого сучасного рин"
кового простору стосовно української еконо"
міки — в усіх сферах і галузях, на підприєм"
ствах і в об'єднаннях. І якщо Україна має на"
справді серйозні наміри інтегруватися в розвине"
ний світовий простір, вона повинна почати роз"
будову підприємницького типу відтворення на
рівнях макро", мезо" та мікроекономіки [14, с.
215].

На думку Н. Азьмук, успіх економічних ре"
форм в Україні багато в чому залежить від роз"
витку малого підприємництва. Саме мале
підприємництво сприяє розвитку середнього
класу, який є гарантом стабільності та добро"

буту суспільства і в умовах економічної кризи
та зростання безробіття створює нові робочі
місця і забезпечує підвищення ефективності
економіки. Але, зважаючи на об'єктивні обста"
вини, мале підприємництво не може бути
рівноправним конкурентом великим товарови"
робникам. Тому цей сектор економіки без дер"
жавної підтримки не здатний успішно протис"
тояти в конкурентній боротьбі великому капі"
талу, відстоювати свої економічні, соціальні
потреби [1, с. 172—173].

Для вітчизняних реалій на сьогодні про"
блемним питанням є становлення підприєм"
ницького сектору у сфері природокористуван"
ня. У цій сфері примат державної форми влас"
ності на природні ресурси вимагає спеціально"
го, відмінного від традиційних, підходу до фор"
мування системи стимулювання різноманітних
організаційно"правових форм підприємницької
діяльності, яка блокуватиме рецидиви виснаж"
ливого використання окремих видів природних
ресурсів та сприятиме надходженню природ"
но"ресурсних платежів до місцевих бюджетів.

У різних суспільно"економічних формаціях
та технологічних укладах підприємництво ві"

Таблиця 1. Підходи до трактування економічної категорії
"підприємництво"
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дігравало неоднакову роль, тому й має місце
значний спектр теоретичних підходів до визна"
чення його сутності (табл. 1).

У сфері природокористування підприєм"
ництво має відігравати дещо іншу роль, ніж у
надбудовних сферах національної економіки.
Головною метою мають бути як отримання мак"
симального прибутку, так і максимально ефек"
тивне відтворення природно"ресурсної бази
соціально"економічного розвитку. Отже, під"
приємництво у сфері природокористування —
це ініціативна діяльність фізичних і юридичних
осіб, яка базується на господарському освоєнні
окремих складових природно"ресурсного по"
тенціалу та передбачає використання різнома"
нітних форм товарно"грошових відносин при
дотриманні існуючих лімітів природокористу"
вання.

НЕВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Потребують подальшого опрацювання
підходи щодо ідентифікації негативних фак"
торів, які деструктивно впливають на розвиток
підприємництва, формування системи регулю"
вання бізнесової діяльності у природно"ресур"
сному секторі, виявлення найбільш вагомих
детермінант, породжених світовою фінансо"
вою кризою, які гальмують становлення
підприємницьких форм господарського осво"
єння природного капіталу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Отже, метою даної публікації є ідентифіка"

ція факторів, що гальмують підприємницьку
діяльність, обгрунтування інтегрованого підхо"
ду до формування системи регулювання під"
приємництва у сфері природокористування,
визначення пріоритетів активізації бізнесової
діяльності в окремих сегментах, в яких при"
родні ресурси виступають одним з основних
факторів виробництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підприємництво як ефективна форма гос"

подарювання, заснована на ініціативі, само"
стійності, добровільності та бажанні успіху у
виробничо"господарській або будь"якій іншій
корисній для суспільства діяльності, загально"
визнане в світовій економіці. В економічній
теорії розвиток підприємництва тісно пов'я"
зується з етапами становлення цивілізованих
ринкових відносин. При цьому на кожному з
етапів формування ринкової економіки під"
приємництво відігравало певну роль та функції
в забезпеченні потреб суспільства. Перші дос"

лідження, пов'язані з визначенням специфічних
особливостей підприємницької діяльності, вис"
вітлені в роботах таких відомих економістів, як
Р. Кантільон, А. Тюрго, Ф. Кене, Ж. Сей, А. Сміт
та ін. Перші дослідники підприємництва як
форми господарювання основну увагу приділя"
ли визначенню основних мотивів підприєм"
ницької діяльності та специфічних рис безпо"
середньо підприємців як особистостей, здатних
організовувати власну справу, досягати успі"
ху в конкурентній боротьбі з іншими суб'єкта"
ми економіки [7].

Аналіз темпів розвитку підприємництва в
країні за попередні періоди дозволив виявити
ряд негативних факторів, які гальмують темпи
розвитку підприємництва та знижують його
ефективність (рис. 1).

Вирішення економічних і соціальних про"
блем будь"якої держави з перехідною еконо"
мікою вимагає розвитку підприємницької
діяльності. Сьогодні в Україні вже ні в кого,
мабуть, не виникає сумніву, що підприємниць"
ка діяльність є рушійною силою суспільного
прогресу, формування нових економічних від"
носин.

Все це дає підстави для висновку про зага"
лом несприятливі умови для розвитку підпри"
ємництва практично протягом усієї радянської
історії України. Лише на початку 1990"х років,
уперше за досить тривалий період часу,
підприємництво стає офіційно дозволеним ви"
дом діяльності. Це пов'язано з переходом Ук"
раїни до ринкової економіки, поглибленням
соціально"економічних реформ у житті сус"
пільства. Роль підприємництва дедалі зростає і
за цих умов воно набуває таких важливих
функцій:

— виступає силою, що прискорює шлях до
ринкових перетворень;

— впливає на структурну перебудову в еко"
номіці, збільшення обсягів виробництва, збуту
товарів і надання послуг;

— прискорює темпи економічного розвит"
ку національної економіки в цілому;

— забезпечує господарську незалежність
суб'єктів ринку, створює сприятливе середови"
ще для розвитку конкуренції, сприяє раціо"
нальному використанню усіх ресурсів;

— стимулює ділову активність, забезпечує
ефективні стимули до високопродуктивної
праці, постійного пошуку ефективних форм
роботи, сприяє здійсненню інноваційних про"
цесів, швидкому оновленню технологічної бази
і номенклатури продукції з урахуванням спо"
живчого попиту;

— створює нові робочі місця, сприяє фор"
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муванню нового типу сусп"
ільного способу життя та
підприємницької культури.

Поштовхом до форму"
вання підприємництва слу"
гували процеси трансфор"
мації форм власності на ос"
нові роздержавлення та
приватизації підприємств.
Трансформація відносин
власності привела до ви"
никнення приватної влас"
ності (в СРСР її не існува"
ло), а також різних підприє"
мницьких структур: мало"
го, середнього і великого
підприємництва [12, c. 328].

Перші роки ринкових
перетворень засвідчили не"
сформованість та непідго"
товленість окремих етапів
їх здійснення. Державні
підприємства не отримали ефективних влас"
ників та стали об'єктами адміністративного пе"
рерозподілу. Цей факт свідчить про не"
обхідність усунення ряду інституціональних
розривів саме для сфери природокористуван"
ня, яка є фундаментом відтворення окремих
складових національного багатства і створює
сприятливі умови для життєдіяльності населен"
ня.

Формування підприємницького сектора в
цьому сегменті національного господарства
має базуватися на вдалому поєднанні держав"
ної форми власності на найбільш цінні види
природних ресурсів та ресурси, які становлять
критичну масу потенціалу відтворення життє"
забезпечувальних галузей, з комунальною та
приватною (на природні ресурси, господарсь"
ке освоєння яких не становитиме загрози для
екологічної безпеки соціально"економічного
розвитку).

У сучасних умовах важливого значення
щодо підвищення ефективності підприємниць"
кої діяльності у сфері природокористування
набувають такі фактори:

— можливість вибору ефективних форм і
методів підприємницької діяльності, що регла"
ментуються Господарським та ресурсними ко"
дексами України;

— підвищення ефективності виробництва та
конкурентоспроможності продукції на основі
використання вторинної сировини та нелік"
відних відходів;

— активізація інноваційно"інвестиційної
діяльності на основі впровадження ресурсоо"

щадливих технологій та сучасних методів уп"
равління природними ресурсами;

— врахування зовнішніх та внутрішніх чин"
ників коливання кон'юнктури на ринках гірни"
чо"металургійної продукції.

Важливим елементом сучасної економічної
системи є оптимальне поєднання державного
регулювання економіки з ринковими важеля"
ми саморегулювання. Вирішальна роль при цьо"
му належить державному управлінню та регу"
люванню. Без нього сучасна економічна систе"
ма, в тому числі підприємницька діяльність,
існувати не може. Тим більше це актуально для
сфери природокористування, яка безпосеред"
ньо впливає на базис розміщення продуктивних
сил.

Під державною підтримкою необхідно ро"
зуміти, з одного боку, державне регулювання
цього сектора економіки, що передбачає, на"
самперед, свідоме формування державними
структурами правових, економічних та органі"
заційних умов становлення і розвитку підприє"
мництва, а з другого — створення стимулів ви"
користання матеріальних і фінансових ресур"
сів, які залучаються у сферу підприємництва на
пільгових засадах або безоплатно.

У світовій практиці існують два підходи до
регуляторної реформи: революційний (шляхом
швидкої адміністративної реформи, реформу"
вання цілими блоками через заміну законів,
кодексів та ін.) і еволюційний (поступове регу"
лювання шляхом заміни адміністративних про"
цедур, збільшенням контролю за виконанням
рішень, запровадження критерію ефективності
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Рис. 1. Негативні фактори, що гальмують темпи розвитку
підприємництва
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у перегляді регулювань тощо). В Україні на су"
часному етапі трансформаційного розвитку був
обраний саме другий підхід.

У реалізації цього підходу, на думку вчених
Київського національного економічного уні"
верситету ім. Вадима Гетьмана, державна по"
літика підтримки та розвитку підприємництва
має спиратися на загальні принципи, цілі та на"
прями (рис. 2) [12].

Виконуючи свої основні функції (ресурсну,
творчу, організаційну, стимулюючу, управлі"
нську та захисну), підприємництво в умовах
хиткої ринкової економіки стає тією рушійною
силою, що сприяє формуванню нових еконо"
мічних відносин. Однак за своєю природою
підприємницька діяльність є вразливою до умов
нестабільності та різких коливань ринкової
кон'юнктури. Саме тому підприємництво по"
требує формування специфічного середовища,

яке сприятиме його динамі"
чному розвитку.

Таке середовище має
спиратися на відповідні по"
літико"правові, економічні,
організаційні та соціально"
психологічні основи. Необ"
хідно сформувати таке ін"
ституціональне середови"
ще, яке поступово сприяти"
ме імпорту ефективних ін"
ститутів сучасного приро"
докористування, апробова"
них господарською практи"
кою країн розвиненого ка"
піталізму.

Державна політика під"
тримки та розвитку підпри"
ємництва у сфері природо"
користування має поєдну"
вати заходи регуляторної
політики, фінансово"кре"
дитної підтримки, рефор"
мування нормативно"по"
даткової бази підприєм"
ницької діяльності з роз"
витком ринкової інфра"
структури та вдосконален"
ням інституціонального се"
редовища. Лише за таких
умов можливими є створен"
ня потужної фінансової
бази для реалізації перс"
пективних природоохорон"
них проектів та впровад"
ження ресурсоощадливих
технологій.

Незважаючи на те, що підприємницька
діяльність є рушієм відтворювальних та інно"
ваційних процесів, вона може бути як суспіль"
но корисною, так і антисуспільною [8]. Спів"
відношення цих двох видів підприємництва за"
лежить від міцності інститутів ринкової еконо"
міки та громадянського суспільства. У сфері
природокористування процент антисуспільної
підприємницької діяльності має бути зведений
до мінімуму, щоб не підірвати природно"ресур"
сну базу соціально"економічного піднесення [5;
13].

Суспільна корисність підприємницької
діяльності знаходить свій конкретний прояв,
коли активізуються відтворювальні пропорції
в реальному секторі економіки, забезпечуєть"
ся ефективне економічне зростання та створю"
ються нові робочі місця. Підприємницька діяль"
ність, виходячи з логіки суспільного відтворен"
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Рис. 2. Еволюційний підхід до формування системи регулювання
підприємництва
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ня, має сприяти насичен"
ню ринку товарами та по"
слугами, формувати еко"
номічні пропорції, які за"
безпечують збалансова"
ний розвиток окремих
сегментів національного
господарства, зміцненню
соціальної стабільності,
підвищенню рівня орган"
ізації та управління гос"
подарством, а також на"
копиченню окремих по"
тенціалів (екологічного,
природно"ресурсного,
грошово"фінансового,
геоекономічного, трудо"
вого тощо).

Суспільна корисність
підприємництва реалізу"
ється через його функції:
виробничу (залучення
різноманітних ресурсів у
реальний сектор економ"
іки), інноваційно"інвес"
тиційну (впровадження
нових видів обладнання,
продукції, методів орган"
ізації виробництва, уп"
равління та праці), соц"
іальну (підвищення зай"
нятості населення та соц"
іальної стабільності в суспільстві), організац"
ійно"управлінську (ідентифікація ресурсних,
грошових та інформаційних потоків).

Значний деструктивний вплив на відтворю"
вальні пропорції справило порушення сформо"
ваних в межах СРСР виробничо"господарських
зв'язків між підприємствами союзних рес"
публік. Односторонній характер господарсь"
ких рішень, які приймалися в новоутворених
незалежних державах, на декілька років за"
гальмував процес реальної структурної пере"
будови через глибоку стагнацію більшості сфер
матеріального виробництва, зумовлену розри"
вами в замкнутих циклах суспільного відтво"
рення. Такі негативні моменти ще посилилися
внаслідок мінливості, інерційності економічної
політики держави і тривалого ігнорування фун"
даментальних принципів функціонування рин"
кової економіки, що призвело до вивозу капі"
талу за кордон, зниження доходів більшості на"
селення, деіндустріалізації окремих секторів
національного господарства.

Інвестиційний дефіцит, що мав місце в 90"х
роках, мультиплікативно відобразився на по"

дальшому згортанні виробничих потужностей
високоліквідних сфер діяльності, що призвело
до тривалої гегемонії кримінально"корумпова"
них торгово"посередницьких структур та нако"
пичення спекулятивно"посередницьких до"
ходів. Значні перекоси у відтворювальних про"
порціях були зумовлені суцільною приватиза"
цією державної власності (не завжди виправ"
даною), практичною безконтрольністю найма"
них адміністрацій колишніх державних
підприємств, надмірним створенням фінансо"
вих пірамід.

Активізація підприємницької діяльності на
сучасному етапі розвитку продуктивних сил
значною мірою детермінується впливом світо"
вої фінансової кризи на розвиток національ"
ного господарства. Необхідно зазначити, що
поглиблення фінансової кризи в пострадянсь"
ких країнах визначається рядом детермінант,
які в країнах розвиненого капіталізму
здійснюють не такий вагомий вплив на соціаль"
но"економічний розвиток. Це пов'язано з тим,
що в країнах розвиненого ринку давно ство"
рена критична маса ринкових інститутів, які

Рис. 3. Основні детермінанти поглиблення фінансової кризи в
пострадянських країнах
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мають самопідтримуючий характер, що по"
слаблює негативний вплив циклічних коливань
та різкої зміни кон'юнктури основних ринків.
Для пострадянського простору, де механічно
було скопійовано основні ідеологічні засади
Вашингтонського консенсусу, має місце цілий
спектр фінансово"економічних явищ, які не
завжди вписуються в класичні ринкові стан"
дарти функціонування фінансового ринку
(рис. 3) [2].

За таких умов варто упередити мож"
ливість інтенсифікації процесів ресурсокори"
стування з метою послаблення наслідків
світової фінансової кризи на відтворювальні
пропорції. Необхідно посилити взаємозв'я"
зок між даними моніторингу використання
окремих видів природних ресурсів та політи"
кою фіскального регулювання природокори"
стування, щоб шляхом маніпулювання подат"
ковими важелями змушувати суб'єкти госпо"
дарювання раціонально використовувати
природні ресурси.

ВИСНОВКИ
Становлення підприємницького сектора у

сфері природокористування має відштовхува"
тися від домінант екологізації виробництва та
ресурсозбереження, а не дублювати досвід ак"
тивізації цього виду діяльності в національно"
му господарстві на початку 90"тих років, коли
стихійно руйнувались стійкі виробничо"госпо"
дарські зв'язки і не завжди обгрунтовано роз"
кручувався маховик ринкових перетворень. В
основі формування системи регулювання під"
приємництва у сфері природокористування має
лежати еволюційний підхід, що базується на
принципах системності та комплексності гос"
подарського освоєння природно"ресурсного
потенціалу, передбачає залучення суб'єктів
підприємництва до природоохоронної діяль"
ності й сприяє зміцненню фінансової самодос"
татності територіальних громад. Вплив фінан"
сової кризи, яка проявляється в згортанні об"
сягів виробництва в більшості галузей націо"
нального господарства, не має бути передумо"
вою для розширення масштабів залучення при"
родних ресурсів у господарський оборот, а ви"
ступати каталізатором активізації інновацій"
них процесів у виробничо"технічній базі видо"
бутку, транспортування та переробки природ"
них ресурсів.
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