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ENTERPRISES

У статті висвітлено результати проведеного фокусованого групового інтерв'ю (групи із десяти респондентів),
метою якого було отримання якісної інформації щодо ефективності системи екологічного менеджменту на підприєP
мствах лісопромислового комплексу. Застосування цього методу дозволило отримати інформацію, що було б не можP
ливо одержати шляхом аналізу статистичних та фінансовоPгосподарських звітів підприємств. Встановлено, що
більшість респондентів ототожнюють дефініцію "екологічний менеджмент" із поняттям "зменшення забруднення
довкілля". У контексті оцінки ступеня сформованості системи екологічного менеджменту як частини загальної сисP
теми менеджменту підприємства, відмічається тенденція до більш декларативного характеру його реалізації. У проP
цесі аналізу виокремлено потребу у розробці системи оцінки ефективності екологічного менеджменту та розробці
питань мотивування його запровадження.

The article highlights the results of a focused group interview (a group of ten respondents), which aimed to obtain
quality information on the effectiveness of the environmental management system at the enterprises of the timber industry.
The group included heads and chief specialists of individual enterprises of the timber industry of Ukraine (forestries and
enterprises engaged in wood processing (production of building materials, pulp and paper products), representatives of
regional departments of forestry and hunting). The focus group members had a similar socioPeconomic status and held
leadership positions, which improved the dynamics of the interview and minimized the possibility of data distortion
(finding mutually acceptable solutions instead of expressing the respondent's own opinion). Among the main objectives
of the study were: to establish the degree of familiarity of stakeholders with the concept of environmental management;
description of the degree of formation of environmental management systems at enterprises; identification of factors
that determine the effectiveness of environmental management systems; search for ways to motivate efficiency
(introduction of environmental management systems at the enterprise). The application of this method allowed to obtain
information that could not be obtained by analyzing statistical and financial reports of enterprises. It was found that the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Науковці акцентують на тому, що однією
із перешкод ефективного розвитку лісопро&
мислового сектору є непрозорість менедж&
менту лісового господарства. Неефективна
організація ведення лісового господарства,
поєднання функцій державного управління і
контролю у сфері використання, охорони, за&
хисту лісового фонду і відтворення лісів із
підприємницькою діяльністю призводить до
неефективного господарювання, зростання
витрат, відсутності інвестицій та, зрештою, до
втрати перспектив розвитку не лише лісового
господарства, а й деревообробної, меблевої та
целюлозно&паперової галузей промисловості
[4]. Загалом можна констатувати, що у лісоп&
ромисловому комплексі України є низка про&
блем. Передусім це контроль за ефективним
використанням лісових ресурсів. Важливо зу&
пинити неконтрольовані рубки. Це питання є
актуальним на всій території України тому ви&
рішується централізовано. По&друге, ліси
вразливі до хвороб, шкідників та природних
умов. Наразі ведуться роботи щодо захисту
лісів з використанням біологічних засобів та
методів. Проте, дослідивши тенденції лісоко&
ристування, можна стверджувати, що Украї&
на має потужний потенціал для виходу на
міжнародні ринки лісогосподарської про&
дукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У наукових працях [5] доведено вплив ефек&
тивності екологічної політики на соціальний та
економічний розвиток регіону. У статті обгрун&
товано можливість використання економет&
ричної моделі у процесі розрахунку інтеграль&

majority of respondents identify the definition of "environmental management" with the concept of "reducing
environmental pollution". In the context of assessing the degree of formation of the environmental management system
as part of the overall management system of the enterprise, there is a tendency to a more declarative nature of its
implementation. In the process of analysis, the need to develop a system for assessing the effectiveness of environmental
management and the development of issues to motivate its implementation. In general, it is positive to understand that
the environmental management system at the enterprise of the timber industry through the development and
implementation of procedures and approaches to minimize the negative impact on the environment, will improve the
overall performance of the enterprise.

Ключові слова: екологічний менеджмент, ефективність, фокусоване групове інтерв'ю,
лісопромисловий комплекс, ефективність системи екологічного менеджменту.

Key words: ecological management, efficiency, focused group interview, timber industry,
efficiency of ecological management system.

ного індексу ефективності екологічної політи&
ки. Питання економічної ефективності запро&
вадження системи екологічного менеджменту
піднімалися у працях В.О. Хрутьба, І.В. Матей&
чик, В.І. Грищук, С.В. Пустовойтенко [3]. Деякі
аспекти екологічного менеджменту (вплив
інституційних чинників, екстерналії тощо) роз&
глянуто у роботах Н.В. Зіновчук [1].

МЕТА СТАТТІ
Формальною метою дослідження було ви&

вчення існуючого досвіду запровадження еко&
логічного менеджменту на підприємствах та
підвищення його ефективності. Завдання до&
слідження сформульовано так:

— встановлення ступеня знайомства стей&
кхолдерів із поняттям екологічного менедж&
менту;

— опис ступеня сформованості систем еко&
логічного менеджменту на підприємствах;

— виявлення чинників, що визначають
ефективність систем екологічного менеджмен&
ту;

— пошук шляхів мотивації підвищення
ефективності (запровадження систем еколо&
гічного менеджменту на підприємстві).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

В умовах обмеженості статистичної інфор&
мації щодо особливостей функціонування
підприємств, що формують лісопромисловий
комплекс України, а також враховуючи не&
обхідність дотримання вимог комерційної тає&
мниці, збір інформації у рамках даного дослід&
ження є досить ускладненим. Вирішення цієї
проблеми вбачається нами шляхом проведен&
ня фокусованого групового інтерв'ю із основ&
ними стейкхолдерами. Саме методиці та ре&
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зультатам проведення такого дослідження при&
свячено дане дослідження.

Метод фокусованого групового інтерв'ю
(фокус&гуп) є одним з якісних методів збору
інформації, що широко застосовується у со&
ціології. Можливість його застосування у еко&
номічному дослідженні зумовлено тим, що за
його допомогою нами було отримано якісну
інформацію щодо ефективності системи еколо&
гічного менеджменту на підприємстві лісопро&
мислового комплексу. Спілкування дослідни&
ка (модератора групового дослідження) дозво&
лило отримати інформацію щодо гіпотези цьо&
го дослідження, шляхом взаємодії дослідника
із респондентами та обміну думками та спілку&
ванням у групі.

Відтак, стверджуємо, що застосування та&
кого методу дозволило отримати інформацію,
що було б не можливо одержати шляхом анал&
ізу статистичних та фінансово&господарських
звітів підприємств. Водночас слід зауважити,
що оскільки фокус&групи це якісний метод збо&
ру інформації, оцінка його результатів з точки
зору репрезентативності даних вважається не&
доцільною. Загалом у контексті цього дослі&
дження було використано метод фокусовано&
го групового інтерв'ю, у якості допоміжного
інструменту, з метою вирішення поставлених
завдань.

З метою проведення дослідження нами було
сформовано групу із десяти респондентів. До
складу групи увійшли керівники і головні спе&
ціалісти окремих підприємств лісопромислово&
го комплексу України (лісгоспи та підприєм&
ства, що здійснюють переробку деревини (ви&
робництво будівельних матеріалів, целюлозно&
паперових виробів), представники обласних
управлінь лісового та мисливського господар&
ства. Члени фокус&групи мали близький за
рівнем соціально&економічний статус та займа&
ли керівні посади, що покращувало динаміку
проведення інтерв'ю та мінімізувало мож&
ливість викривлення даних (пошук взаємоприй&
нятних рішень замість висловлення власної
думки респондента). Крім того, усі учасники
дослідження були глибоко поінформовані
щодо його теми та представляли експертні дум&
ки, що базувались на їх досвіді роботи та знан&
нях. Польові дослідження проводились у лю&
тому 2018 р. у м. Київ. Тривалість фокус&групи
склала 1,5 години. При проведенні досліджен&
ня здійснювався аудіо&запис.

У процесі виконання першого завдання до&
слідження (встановлення ступеня знайомства
стейкхолдерів із поняттям екологічного менед&
жменту) встановлено, що більшість респон&

дентів знайомі із поняттям екологічний ме&
неджмент. Відмічається тенденція до ото&
тожнення дефініції із поняттям "зменшення
забруднення довкілля". Підкреслюється не&
обхідність запровадження екологічного ме&
неджменту на  сучасних п ідп риємствах
лісопромислового комплексу, однак пов'я&
зується це, у першу чергу, із наслідуванням
закордонних практик та вимогою контра&
гентів. Це, на нашу думку, створює ризики
формального підходу топ&менеджерів до
формування системи екологічного менедж&
менту на підприємстві та унеможливлює по&
вноцінну екологічну трансформацію госпо&
дарської діяльності окремих підприємств та
лісопромислового комплексу в цілому.

У процесі пошуку шляхів вирішення вище&
наведеної проблеми встановлено, що позитив&
ний ефект можливо отримати у результаті по&
ширення інформації про екологічний менедж&
мент, його вплив на показники якості продукції
та діяльності підприємства загалом, кейси ус&
пішних практик формування системи екологі&
чного менеджменту. Джерелом такої інфор&
мації можуть стати представники формальних
та неформальних інституцій. Загалом науковці
[1; 2] вбачають важливу роль інституцій як кри&
теріїв поведінки суб'єктів господарської діяль&
ності, у процесі становлення екологічного ме&
неджменту.

Щодо другого завдання дослідження: опис
ступеня сформованості систем екологічного
менеджменту на підприємствах. З метою вирі&
шення цього завдання, на фокус&групі під&
німалось питання самооцінки систем менедж&
менту загалом, що можуть трасформуватися
(або вже трансфоромовано) у систему еколо&
гічного менеджменту. Визначено, що на
підприємствах лісопромислового комплексу в
основі побудови систем менеджменту стоїть
принцип циклу Демінга. Водночас окремі рес&
понденти по&різному оцінювали ступінь ефек&
тивності побудови таких систем (рис. 1), від&
мічаючи, що через низку об'єктивних (мін&
ливість погодних умов, природні чинники, на&
явність лісопорушень, політико&правові чинни&
ки, забезпеченість сировиною) та суб'єктивних
(кадрове забезпечення, робота із закордонни&
ми контрагентами, фактори виробничо&госпо&
дарського характеру) чинників процедура пла&
нування та виконання поставлених планів знач&
но ускладнюється. Відтак частково втрачають&
ся потенційні переваги, що дають ефективні мо&
делі планування, а саме: зменшення ризиків від
прийняття помилкових рішень та можливість
поступового, поетапного досягнення цілей.
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У дискусіях щодо шляхів покращення си&
туації обговорювались такі можливості:
аналіз, перегляд та удосконалення процедур
(послідовностей виконання певних процесів
або завдань) на підприємстві; пошук більш
ефективних методів досягнення запланова&
них цілей (для різних етапів виробництва)
підприємства таким чином, щоб вони були
максимально забезпечені усіма необхідними
ресурсами (з особливою увагою на сировинні
та людські); підвищення гнучкості по відно&
шенню до вимог вітчизняних та зарубіжних
контрагентів.

У контексті оцінки ступеня сформованості
системи екологічного менеджменту як части&
ни загальної системи менеджменту підприєм&
ства, відмічається тенденція до більш деклара&
тивного характеру його реалізації. Мається на
увазі, що формування системи запобігання заб&
рудненню визначається у стратегічних цілях
підприємств та обмежується покладанням ок&
ремих моніторингових обов'язків на працівни&
ка, що поєднує функціональні обов'язки менед&
жера з безпеки праці та екологічної безпеки.

Окремо слід відмітити відсутність особис&
того глибокого переконання top&менеджмен&

Відповіді респондентів Ступінь сформованості системи екологічного 
менеджменту на підприємствах 
лісопромислового комплексу 

Відповідей, 
од. 

Частка в 
сукупності, 

% 

Ваговий 
коефіцієнт 

(W) 
Пріоритети природоохоронної діяльності 
сформульовано у загальній стратегії розвитку 
підприємства 

10 41 2,5 

Пріоритети природоохоронної діяльності 
cформульовано у екологічній політиці 
підприємства 

4 17 0,17 

Система екологічного менеджменту є 
задокументованою та готовою до 
запровадження і покращення 

4 17 0,17 

Екологічні завдання враховуються при 
плануванні та контролі виконання планів на 
різних рівнях управління, система є 
забезпеченою усіма необхідними ресурсами 

4 17 0,17 

Існуюча система екологічного менеджменту 
включає усі види діяльності підприємства та 
усіх пов’язаних з екологічними аспектами 
діяльності співробітників підприємства 

1 4 0,04 

Створено загальну інтегровану систему 
менеджменту, що серед вирішення основних 
завдань управління, підприємством забезпечує 
розвивати систему екологічного управління 

1 4 0,04 

Інтегрована система менеджменту постійно 
переглядається та оцінюється з метою 
покращення її функціонування та підвищення 
ефективності 

0 0 0 

Таблиця 1. Оцінка ступеня сформованості системи екологічного менеджменту на
підприємствах лісопромислового комплексу (станом на 2018 р.)

Джерело: власні дослідження.

Рис. 1. Якісна оцінка респондентами систем менеджменту підприємств
лісопромислового комплексу (станом на 2018 р.)

Джерело: власні дослідження.
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ту у необхідності запровадження системи еко&
логічного менеджменту. Вважаємо, що вище&
наведене пов'язане із невизначеністю ефектив&
ності запровадження останнього. Керівництво
підприємств не вбачає перспективності у виді&
ленні ресурсів у розвиток служби екологічно&
го менеджменту. Відтак ефективно функціону&
ючої системи екологічного менеджменту, що
включала б екологічну політику, організацій&
ну структуру, повноцінне планування, розподіл
обов'язків, визначені процедури, аналіз ступе&
ня реалізації політики підприємства у сфері
екологічної безпеки — у 90 % респондентів
немає (табл. 1).

Щодо третього завдання дослідження: ви&
явлення чинників, що визначають ефективність
систем екологічного менеджменту. Слід
відмітити, що більшість учасників фокус&гру&
пи відмічають, що серед проблем та напрямів
розвитку підприємств, екологічний не можна
назвати пріоритетним, хоча й не забувають про
його важливість. Загалом серед заходів, що
найбільше сприяли б формуванню повноцінної
системи екологічного менеджменту на
підприємстві, для них, як керівників, пріоритет&
ним є можливість проведення оцінки ефектив&
ності системи. Серед вимог до такої оцінки, на
одному з перших місць стоїть простота та
зручність процедури. Адже серед формальних
звітів та оцінок, додаткові складні процедури
перевірки стануть надмірним навантаженням
на працівників. Крім того, така система оцінка
повинна включати кількісні показники, що вхо&
дять до обов'язкових статистичних, фінансових
та інших звітів підприємств.

Варто зауважити, що розуміння ефектив&
ності екологічного менеджменту у респон&
дентів ототожнюється із обсягами накопиче&
них відходів на підприємстві. У ході обговорен&
ня даного питання встановлено, що керівники
переконані у тому, що за умови повного вико&
ристання власних відходів (повернення їх у
цикл виробництва у вигляді сировини) система
екологічного менеджменту є ефективною. Інші
ж чинники антропогенного навантаження
діяльності на довкілля не розглядаються. Від&
так у результаті проведення фокус групи од&
ним з пріоритетних завдань для проведення
подальших досліджень є розробка методики
проведення оцінки ефективності екологічного
менеджменту підприємств лісопромислового
комплексу.

Щодо четвертого завдання: пошук шляхів
мотивації підвищення ефективності (запровад&
ження систем екологічного менеджменту на
підприємстві). Учасники фокус&групи відміча&

ють, що безумовними стимулами для запровад&
ження системи екологічного менеджменту на
підприємстві є пов'язані із нею переваги еко&
номічно та екологічного характеру. Крім того,
респонденти відмічають, що функціонуюча си&
стема є запорукою сталого розвитку підприє&
мства загалом (це особливо важливо для ком&
паній, що планують поступовий подальший
розвиток та підвищення ефективності функ&
ціонування).

Водночас респондентами наголошується на
тому, що мотивувати до формування повноці&
нної системи екологічного менеджменту мог&
ли б регіональні, національні, міжнародні стра&
тегії і угоди та тенденції ринку лісопродукції,
в пріоритеті яких стояв би сталий розвиток. У
таких документах, на думку респондентів, еко&
логічна складова хоча й чітко визначена, проте
повноцінно не реалізується. Відтак змінювати
підходи до виробництва та вивільняти кошти з
інших проєктів для запровадження технологій
та процедур, що забезпечать збереження та
відтворення лісових ресурсів, повну та глибо&
ку переробку сировини і відходів, використан&
ня вторинних ресурсів, мінімізацію ризиків заб&
руднення усіх компонентів довкілля, для
більшості підприємств не має можливості.

Парадоксом, на нашу думку, є те, що керів&
ники підприємств не розглядають запровад&
ження екологічного менеджменту, як конку&
рентну перевагу продукції. Така ситуація свід&
чить про низький рівень екологічної свідомості
не лише бізнесу, а й споживачів. Важливо ро&
зуміти, що мінімізація або нейтралізація не&
гативного впливу виробничої діяльності на
навколишнє природне середовище має бути
одним із критеріїв вибору товару. Оскільки у
науковій літературі серед значень екологічно&
го менеджменту виділяється регулювання
свідомого впливу людини на довкілля. Заува&
жимо, що сталий розвиток суспільства перед&
бачає мінімізацію антропогенного навантажен&
ня на навколишнє середовище.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, результати проведеного фо&
кусованого групового інтерв'ю із керівниками
і головними спеціалістами окремих під&
приємств лісопромислового комплексу Украї&
ни (лісові господарства та підприємства, що
здійснюють переробку деревини (виробництво
будівельних матеріалів, меблів, целюлозно&па&
перових виробів), представниками обласних
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управлінь лісового та мисливського господар&
ства, дозволили виявити основні невирішені
проблеми щодо запровадження ефективних
систем екологічного менеджменту. Зокрема
серед завдань подальших досліджень нами
виокремлено потребу у розробці системи оц&
інки ефективності екологічного менеджмен&
ту та розробці питань мотивування його зап&
ровадження. Загалом позитивним є наявність
розуміння того, що система екологічного ме&
неджменту на підприємстві лісопромислово&
го комплексу шляхом розробки та запровад&
ження процедур і підходів мінімізації нега&
тивного впливу на довкілля, дозволить покра&
щити загальні показники діяльності підприє&
мства.
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