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Анотація. Мета статті полягає у виявленні мотиваційних аспектів управління еколого-
економічним потенціалом аграрних підприємств. Статтю присвячено дослідженню теоре-
тичних основ мотиваційних аспектів з метою визначення особливостей побудови сучасної 
системи управління еколого-економічним потенціалом аграрних підприємств. Методика 
дослідження. У статті використані такі методи: аналізу та синтезу, систематизації та 
узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Розглянуто методи позитивної та не-
гативної мотивації формування та реалізації еколого-економічного потенціалу аграрних під-
приємств. Доведено, що пріоритетом є випереджальне виявлення найважливіших чинників, 
що впливають на організацію даного процесу, систематизація та врахування дестабілізу-
ючих чинників зовнішнього середовища, які мають безпосередній вплив. Визначено складові 
еколого-економічного потенціалу та представлено механізм утримання між ними балансу. 
Доведено, що екологічний чинник розвитку утворює як зовнішні, так і внутрішні конкурент-
ні переваги аграрного підприємства. Визначено, що екологічний чинник суттєво впливає на 
еколого-економічний потенціал аграрного підприємства та проявляється як екологоорієн-
товані параметри стратегії економічного зростання й зміни взаємодії суб’єктів господарю-
вання, тобто взаємозв’язок підприємства з іншими економічними суб’єктами та державою. 
Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано екологічні 
мотивації розвитку аграрних підприємств. На прикладі промислового птахівництва проде-
монстровано, як наявність наукового підходу підвищує ефективність процесу управління 
еколого-економічним потенціалом підприємств, кінцевою метою якого є підвищення їх ефек-
тивності й оптимізація діяльності відповідно до розроблених напрямів їх розвитку. Основні 
наукові положення статті можна використовувати в практиці аграрних підприємств. 

Ключові слова: управління, мотивація, еколого-економічний потенціал, механізм, аграрне 
підприємство.

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими на-
уковими чи практичними завданнями. 
Враховуючи сучасний стан національного 
господарства, діяльність і розвиток підпри-
ємств-природокористувачів обов’язково пови-
нні відбуватись за власною екологічною полі-
тикою за допомогою механізму удосконалення 
екологічного розвитку підприємства. Даний 
механізм заснований на еколого-економічному 
потенціалі підприємства, розвиток і реалізація 
якого мають бути визначені на певних зовніш-
ніх чи внутрішніх мотиваторах, що актуалізує 
тему дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Адміністративне регулювання у природоко-

ристуванні аграрних підприємств здійснюється 
через систему природоохоронного законодав-
ства, яке встановлює жорсткі рамки негатив-
ного впливу на довкілля шляхом установлення 
нормативів, стандартів, регламентів для вироб-
ництва, технологій або викидів забруднювачів, 
прямих заборон, дозволів, ліцензій. Подібне 
регулювання характеризується прямою дією на 
поведінку керованих об’єктів і має надати ді-
євого поштовху розвитку через удосконалення 
існуючої нормативно-правової бази, активіза-
цію фінансово-кредитної та інвестиційної під-
тримки, сприяння формуванню товариств вза-
ємного кредитування [3, 4, 6, 11]. До методів 
негативної мотивації, що покликані протидіяти 
порушенням, відносять платежі, штрафні санк-



27

ISSN 2409-6873. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2020. № 1 (97).

©

ції, відшкодування збитків тощо. Методи по-
зитивної мотивації – дотації, пільгове кредиту-
вання та оподаткування, субсидування проєктів 
природоохоронного призначення тощо.

Незважаючи на численні дослідження з да-
ної проблематики, зокрема таких вчених, як 
Л. С. Гринів, О. В. Захарченко, М. Б. Камінська, 
С. М. Лобозинська, �. О. Лупенко, М. �. Ма- М. Лобозинська, �. О. Лупенко, М. �. Ма-М. Лобозинська, �. О. Лупенко, М. �. Ма- Лобозинська, �. О. Лупенко, М. �. Ма-Лобозинська, �. О. Лупенко, М. �. Ма- О. Лупенко, М. �. Ма-О. Лупенко, М. �. Ма- Лупенко, М. �. Ма-Лупенко, М. �. Ма- �. Ма-�. Ма- Ма-Ма-
лік, В. �. Меглей, Л. Г. Мельник, О. Б. Назарке- �. Меглей, Л. Г. Мельник, О. Б. Назарке-�. Меглей, Л. Г. Мельник, О. Б. Назарке- Меглей, Л. Г. Мельник, О. Б. Назарке-Меглей, Л. Г. Мельник, О. Б. Назарке- Г. Мельник, О. Б. Назарке-Г. Мельник, О. Б. Назарке- Мельник, О. Б. Назарке-Мельник, О. Б. Назарке- Б. Назарке-Б. Назарке- Назарке-Назарке-
вич, А. В. �уснак, О. Г. �пикуляк, О. В. �ода- В. �уснак, О. Г. �пикуляк, О. В. �ода-В. �уснак, О. Г. �пикуляк, О. В. �ода- �уснак, О. Г. �пикуляк, О. В. �ода-�уснак, О. Г. �пикуляк, О. В. �ода- Г. �пикуляк, О. В. �ода-Г. �пикуляк, О. В. �ода-
ківська, �. О. Ярмоленко й ін. [1–11], подаль-
шого дослідження потребують саме мотива-
ційні аспекти управління еколого-економічним 
потенціалом аграрних підприємств. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання) – виявлення мотиваційних аспектів 
управління еколого-економічним потенціалом 
аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Досягнення вищого еколого-
економічного потенціалу є однією з головних 
результуючих характеристик розвитку аграр-
них підприємств. Одним із основних завдань 
управління аграрним підприємством є вста-
новлення і підтримка балансу між складовими 
еколого-економічного потенціалу. Неможливо 
досягти повного використання еколого-еконо-
мічного потенціалу аграрного підприємства, 
маючи недосконалу систему управління. 

Формування системи управління економіч-
ним потенціалом, яка гарантує інтеграцію еко-
номічних процесів на аграрному підприємстві, 
відображає можливості системи впорядкувати 
процеси формування його потенціалу відпо-
відно до притаманних внутрішніх закономір-
ностей господарської діяльності.

Основою для реалізації еколого-економіч-
ного потенціалу аграрних підприємств є вио-
кремлення найбільш дієвих екологічних моти-
вацій в аграрному розвитку у формі стратегіч-
них завдань, конкретизації тактичних рішень 
щодо практичної реалізації, поєднання еколо-
гічних передумов, вимог, рішень і наслідків у 
системі аграрного господарювання.

Подальші перспективи аграрного розвитку 
України на засадах екологізації залежатимуть 
від збалансування інтересів стейкхолдерів: 
суспільства, державних інститутів, суб’єктів 
агробізнесу. Важливе значення має поєднання 
екологічних мотивацій: об’єктивних (еколо-
гічні вимоги, нормативи, стандарти, технічні 
регламенти тощо), суб’єктивних (добровільні 
підприємницькі ініціативи екологічного спря-
мування в інноваційних формах аграрного 
господарювання та інших видах діяльності 
(зелений туризм, культурно-історичне й ет-
нічне піднесення сільських територій) в єдину 
систему екологічних домінант розвитку аграр-
ного сектора національної економіки (рис. 1).

�ис. 1. Екологічні мотивації до розвитку аграрного підприємства

М. В. Зось-Кіор



28 Економіка й управління підприємством

ISSN 2409-6873. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2020. № 1 (97).

Наприклад, галузь світового виробництва 
курячого м’яса продовжує зростати. Пропо-
рційно з нею ростуть і обсяги відходів інку-
баторіїв. Зростає кількість шкаралупи яєць і 
пуху, безплідних яєць, мертвих ембріонів, ви-
бракуваних курчат, зародкової рідини, а також 
стічних вод, отриманих у процесі очищення і 
дезінфекції обладнання та зон вирощування. В 
останні роки відзначається зростання витрат 
на утилізацію відходів, вводяться нові еколо-
гічні стандарти, зростає рівень інформованос-
ті населення – усе це призводить до необхід-
ності пошуку раціональних альтернатив для 
управління відходами в інкубаторіях. 

Керуючі інкубатором можуть вико рис-
товувати різні способи, що дозволяють пере-
творити відходи в продукцію додаткової 
обробки, наприклад, у компост, добрива, 
речовини для вапнування ґрунтів, біогаз, 
медичні вироби, корм для тварин. �оздільне 
сортування шкаралупи, твердих і рідких від-
ходів, переробка відходів можуть прово дитися 
на території підприємства (в інкубаторії) та 
поза його межами (на переробному заводі). В 
ідеалі певна частина робіт із переробки повинна 
здійснюватися на території інкубаторію. Тверді 
відходи необхідно розділити на шкаралупу та 
тверді речовини. �ідини слід також розглядати 
окремо: різним типам відходів відповідають 
різні види переробки. Сортування знижує 
патогенне навантаження та дозволяє макси-
мально ефективно використовувати відходи 
[1, 2, 8].

Яєчна шкаралупа та мембрана мають 
певний потенціал як поживні речовини, багаті 
протеїном, і можуть застосовуватися в різних 
сегментах ринку. Використання зазначених 
пере ваг отримує сенс як з економічного, 

так і з екологічного погляду. Мембрана яєч-
ної шкаралупи містить 10 % колагену, що 
має високу ринкову цінність в медицині 
(затребуваний в операціях з пересадки шкі-
ри, у стоматології, пластичній хірургії, ліку-
ванні остеопорозу). Крім того, мембрана 
широко використовується у виробництві хар-
чових продуктів, біологічного пластику та 
для очищення довкілля. Яєчну шкаралупу 
можна розмолоти в порошок і застосовувати 
як кальцієву добавку. Одним із варіантів 
переробки відходів інкубаторію є відправка 
відходів на завод з виробництва комбікорму. 

Компостування є добре відомим методом 
переробки біорозкладних відходів інкубато-
рію в речовину, багату на поживні елементи та 
вільну від патогенних мікроорганізмів. Стічні 
води інкубаторію можна відправляти на уста-
новку для обробки стічних вод. Будь-які захо-
ди, спрямовані на скорочення обсягів захоро-
нення або утилізації неперероблених відходів 
інкубаторіїв, забезпечують зменшення викидів 
парникових газів, забруднення ґрунтових вод, 
викидів патогенних і фітотоксичних речовин у 
довкілля. Перетворення відходів у корисні ре-
сурси призводить до сталого розвитку птахів-
ництва та реалізації завдань у сфері соціальної 
відповідальності.

Отже, наявність уніфікованого, послідовно-
го підходу дозволяє вдосконалити управління 
еколого-економічним потенціалом аграрних 
підприємств відповідно до розроблених на-
прямів їх розвитку.

Необхідно враховувати зовнішні та вну-
трішні аспекти регулювання еколого-орієн-
тованої діяльності аграрних підприємств, 
принципи, що дозволяють координувати дії 
суб’єктів регулювання (рис. 2).

�ис. 2. Аспекти та принципи регулювання еколого-орієнтованої
діяльності аграрних підприємств
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Принцип єдності полягає у погодженні ін-
тересів аграрних підприємств з інтересами 
розвитку території (регіону, держави).

Принцип сталості передбачає забезпечення 
збалансованих відносин в екологічній, еконо-
мічній та соціальній сферах з урахуванням їх 
сучасного стану та подальшого розвитку. 

Принцип пріоритетності передбачає ство-
рення умов для реалізації тих цілей, які на 
певний момент є пріоритетними. Принцип 
стабільності полягає у створенні стабільних 
зовнішніх умов господарювання в довгостро-
ковій перспективі.

Таке взаємодоповнення принципів регулю-
вання дозволяє ефективно використовувати 
зовнішні та внутрішні чинники розвитку.

Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у пода-
ному напрямі. Виходячи з дослідження на-
укових підходів до екологічної орієнтованості 
діяльності підприємства, зазначимо, що вона 
характеризується спрямуванням системи 
управ ління на встановлення принципів еко-
лого-економічної діяльності. Вона впливає на 
екологічні стратегії та програми, а також від-
повідно до них позначається на виробничій 
структурі та поведінці персоналу. Екологічні 
стратегії показують довгострокові шляхи мож-
ливого поліпшення екологічного стану вироб-
ничих процесів і продукції, не перешкоджаючи 
економічному успіху аграрного підприємства. 
Екологічна програма містить опис конкретних 
екологічних цілей, заходів, термінів і відпові-
дальності. Для її реалізації потрібна підтримка 
інституціональної структури й екологічно сві-
домої поведінки персоналу. 

Перехід на маловідходні чи безвідходні 
технології в аграрних підприємствах у рамках 
реалізації еколого-економічного потенціалу 
може сприяти вирішенню проблем, пов’язаних 
з утилізацією. Прикладом може слугувати кон-
цепція «нульових відходів». Теоретичні по-
будови цієї концепції ґрунтуються на понятті 
двох циклів: біологічного циклу – для органіч-
них матеріалів і речовин, що після закінчення 
строку їх корисного використання можна без-
печно повернути в природне довкілля, де вони 
в результаті життєдіяльності окремих мікро-
організмів будуть залучені в біологічні круго-
обіги; технологічного циклу – для матеріалів, 
що можуть і повинні повторно використовува-
тися в економічній системі. Отже, розглядаю-

чи абсолютно всі відходи як джерело ресурсів, 
дана концепція служить для обґрунтування 
обов’язковості розподілу відходів: спочатку 
на органічні та неорганічні, а потім за видами 
відходів і ступенем рециркуляції.
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Н. В. Зось-Киор, доктор экономических наук, доцент (Полтавская государственная аграр-
ная академия). Мотивационные аспекты управления эколого-экономическим потенци-
алом аграрных предприятий.

Аннотация. Цель статьи заключается в выявлении мотивационных аспектов управления 
эколого-экономическим потенциалом аграрных предприятий. Статья посвящена исследованию 
теоретических основ мотивационных аспектов с целью определения особенностей построе-
ния современной системы управления эколого-экономическим потенциалом аграрных предприя-
тий. Методика исследования. В статье использованы следующие методы: анализа и синтеза, 
систематизации и обобщения, диалектического подхода. Результаты. Рассмотрено методы 
позитивной и негативной мотивации формирования и реализации эколого-экономического по-
тенциала аграрных предприятий. Доказано, что приоритетом является опережающее выявле-
ние наиболее важных факторов, влияющих на организацию данного процесса, систематизация 
и учет дестабилизирующих факторов внешней среды, которые непосредственно на него влия-
ют. Определено составляющие эколого-экономического потенциала и представлено механизм 
удержания между ними баланса. Доказано, что экологический фактор развития образует как 
внешние, так и внутренние конкурентные преимущества аграрного предприятия. Определено, 
что экологический фактор существенно влияет на эколого-экономический потенциал аграрно-
го предприятия и проявляется как экологоориентированные параметры стратегии экономиче-
ского роста и изменения взаимодействия субъектов хозяйствования, то есть взаимосвязь пред-
приятия с другими экономическими субъектами и государством. Практическая значимость 
результатов исследования. В статье обосновано экологические мотивации развития аграр-
ных предприятий. На примере промышленного птицеводства продемонстрировано, как нали-
чие научного подхода повышает эффективность процесса управления эколого-экономическим 
потенциалом предприятий, конечной целью которого является повышение их эффективности 
и оптимизация деятельности в соответствии с разработанными направлениями их развития. 
Основные научные положения статьи можно использовать в практике аграрных предприятий. 

Ключевые слова: управление, мотивация, эколого-экономический потенциал, механизм, 
аграрное предприятие.

M. Zos-Kior, Doctor of Economics, Associate Professor (Poltava State Agrarian Academy). Mo-
tivational aspects of management of ecological and economic potential of agricultural enter-
prises. 

Annotation. Purpose. The purpose of the article is to identify the motivational aspects of managing 
the ecological and economic potential of agricultural enterprises. The article is devoted to the study of 
theoretical foundations of motivational aspects. It is necessary to determine the peculiarities of build-
ing a modern system of managing the ecological and economic potential of agricultural enterprises. 
Methodology of research. The decision of the tasks put in the article is carried out by means of such 
scientific and special methods of research: analysis and synthesis, systematization and generaliza-
tion, dialectical approach. Findings. The methods of positive and negative motivation of formation and 
realization of ecological and economic potential of agricultural enterprises are considered. The priority 
is to proactively identify the most important factors that affect the quality and timely organization of this 
process. Destabilizing environmental factors are also systematized. The components of ecological 
and economic potential have been determined. The mechanism of keeping the balance between them 
is presented. The environmental factor of enterprise development forms the external and internal com-
petitive advantages of agrarian enterprise. The environmental factor of influence on the ecological and 
economic potential is manifested as a set of ecologically oriented parameters of the economic growth 
strategy in the long term. Changes in the interaction of economic entities at the micro and macro levels 
of the economy are proposed. The relationship of the enterprise with other economic entities and the 
state has been studied. Practical value. The article substantiates the ecological motivations for the 
development of agricultural enterprises. On the example of industrial poultry farming the process of 
managing the ecological and economic potential of enterprises has been improved. The ultimate goal 
of improvement is to increase its efficiency and optimize the enterprise. This should correspond to the 
developed directions of its development. The basic scientific provisions of the article can be used in 
the practice of agricultural enterprises. 

Keywords: management, motivation, ecological and economic potential, mechanism, agrarian en-
terprise.
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