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ВСТУП
Посилення міжнародної конкуренції на аг�

рарному ринку та вимог до якості сільськогос�
подарської продукції актуалізують потребу в
наближенні вітчизняного законодавства та
практики господарювання до міжнародних ви�
мог та стандартів. У цьому відношенні екологі�
чний менеджмент є ефективним інструментом
для галузі аграрного виробництва, охорони на�
вколишнього природного середовища та раці�
онального використання природних ресурсів.
Впровадження систем екологічного менедж�
менту сприяє забезпеченню екологічно орієн�
тованої діяльності підприємств та стимулює
постійне удосконалення технологій виробниц�
тва продукції та переробки відходів.

Без впровадження систем добровільної еко�
логічної діяльності, якою є екологічний мене�
джмент, неможливо досягти міжнародних
стандартів відповідності продукції екологічним
вимогам та отримати відповідний сертифікат.
Відповідність продукції міжнародним екологі�
чним стандартам позитивно позначається на
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обсягах збуту продукції, в першу чергу за ра�
хунок збільшення її імпорту. Наявність на
підприємстві системи екологічного менедж�
менту вказує потенційним інвесторам на те, що
на виробництві ведеться цілеспрямована пол�
ітика щодо підвищення ефективності викорис�
тання природних ресурсів, якості вироблюва�
ної продукції, впровадження природозберіга�
ючих технологій, технологій попередження
забруднення, переробки відходів тощо.

Закордонна практика впровадження систем
екологічного менеджменту на підприємствах
доводить ефективність таких систем, які, окрім
іншого, свідчать про екологічну відповідаль�
ність підприємців і сприяють підвищенню еко�
логічної свідомості споживачів та працівників
підприємств.

У працях вітчизняних і зарубіжних учених
достатньо грунтовно досліджуються еколого�
економічні проблеми та шляхи їх вирішення,
наприклад, у працях О.Ф. Балацького, І.К. Би�
стрякова, О.А. Веклич, Т.П. Галушкіної, Б.М.
Данилишина, С.І. Дорогунцова, Л.Г. Мельника,
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В.М. Трегобчука, О.М. Царенка та інших вче�
них. Однак з метою стимулювання природо�
охоронної діяльності підприємств аграрного
комплексу в Україні, підвищення ефективності
використання природних ресурсів, якості та
конкурентоспроможності вітчизняної сільсь�
когосподарської продукції, а також наближен�
ня українського законодавства і систем веден�
ня агарного виробництва до міжнародних ви�
мог необхідною є розробка теоретико�концеп�
туальних, організаційно�правових засад і прак�
тичних механізмів впровадження систем еко�
логічного менеджменту в аграрне виробницт�
во України, а також підходів до оцінки ефек�
тивності впроваджених систем екологічного
менеджменту [1; 2].

Основною метою даної наукової праці є
аналіз теоретико�концептуальних, науково�
методичних та практичних передумов оціню�
вання ефективності впровадження систем еко�
логічного менеджменту в аграрне виробництво.
Для цього необхідно здійснити еколого�еконо�
мічне обгрунтування доцільності впроваджен�
ня систем екологічного менеджменту в аграр�
не виробництво, запропонувати практичні ме�
ханізми впровадження систем екологічного
менеджменту та відповідні рекомендації аграр�
ному виробництву.

Актуальність впровадження систем еколо�
го�економічного менеджменту для вітчизняних
підприємств пояснюється різким погіршенням
ресурсів аграрного виробництва та стану на�
вколишнього природного середовища, зрос�
танням екологічних та інших виробничих вит�
рат, загостренням конкуренції на зовнішньому
ринку через посилення вимог до якості про�
дукції та невідповідність вітчизняної системи
визначення якості, умов виробництва, зберіган�
ня та транспортування продуктів харчування
міжнародним вимогам. Обгрунтування еколо�
го�економічної ефективності провадження
екологічного менеджменту в аграрне вироб�
ництво має сприяти поширенню практики впро�
вадження таких систем, підтверджує важливу
роль фінансової екологічної звітності підпри�
ємств.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
На даний час переважна кількість сільсько�

господарських підприємств в Україні зіштов�
хнулися з дефіцитом якісних аграрних ресурсів
через погіршення стану навколишнього при�
родного середовища, зростання виробничих
витрат, загострення конкуренції на внутріш�
ньому та на зовнішньому ринках. З метою по�
м'якшення наслідків інтенсивного сільськогос�
подарського виробництва для навколишнього
природного середовища та поліпшення якості
ресурсів агросфери розвинені країни світу вда�

лися до розроблення систем екологічного ме�
неджменту.

Періодичні заяви ООН, інших авторитетних
міжнародних організацій свідчать про загост�
рення таких глобальних проблем, як нестача
харчових ресурсів, кліматичні зміни, дефіцит
якісної питної води. У зв'язку з цим до основ�
ного завдання сільськогосподарського підпри�
ємства з виробництва продуктів харчування
додаються й інші екологічні, економічні й со�
ціальні завдання — відновлення природних ре�
сурсів, забезпечення населення якісними, еко�
логічно безпечними продуктами харчування у
належній кількості. Ефективному виконанню
цих завдань сприяє впровадження систем еко�
логічного менеджменту.

На даний час практика впровадження сис�
тем екологічного менеджменту в аграрне ви�
робництво не достатньою мірою поширена в
Україні з низки причин. До цього переліку слід
віднести необізнаність керівництва з екологіч�
ними та економічними перевагами від впрова�
дження таких систем, перспективами розширен�
ня ринків збуту виробленої продукції, досту�
пом до кредитних ресурсів комерційних банків
та інвестиційних компаній. Іншою причиною
відмови від впровадження таких систем є на�
магання підприємства уникнути витрат на впро�
вадження та функціонування системи екологі�
чного менеджменту. Це свідчить, з одного боку,
про необхідність цілеспрямованих заходів,
спрямованих на поширення відповідної інфор�
мації, а з іншого — про необхідність методо�
логічного забезпечення оцінки екологічної і
економічної ефективності систем екологічно�
го менеджменту.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Впровадження ефективного агроекологіч�

ного менеджменту неможливе без знання прин�
ципів, функцій та систем екологічного мене�
джменту на підприємстві агропромислового ви�
робництва, оцінки ефективності систем управ�
ління навколишнім середовищем для екології
та економіки.

Екологічний менеджмент сільськогоспо�
дарського виробництва (агроекологічний ме�
неджмент) — науково�практичний напрям уп�
равління навколишнім середовищем на під�
приємствах агропромислового виробництва.
Становлення і розвиток цього напряму зумов�
лений тим, що забезпечення раціонального
природокористування ресурсами агросфери
вимагає сучасних грунтовних знань про на�
слідки впливу сільськогосподарської діяль�
ності на природні екосистеми і окремі ланд�
шафти, про відносини і взаємний вплив агро�
виробництва та навколишнього середовища, а
також послідовної і систематичної діяльності
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щодо зменшення негативного впливу всіх скла�
дових процесу сільськогосподарського вироб�
ництва на довкілля та посилення вимог до
якості вироблюваної продукції. Зважаючи на
це, організаційна структура природокористу�
вання у сільському господарстві має створю�
вати умови для охорони і відтворення ресурсів,
стимулювати виробництво екологічно чистої
продукції та зменшувати тиск на навколишнє
середовище.

Практичні та методологічні підходи до
впровадження агроекологічного менеджменту
значною мірою залежать від специфіки орга�
нізації сільськогосподарського виробництва.
Однак практика впровадження агроекологіч�
ного менеджменту доводить очевидні перева�
ги сертифікації системи управління навко�
лишнім середовищем на підприємстві, оскіль�
ки дозволяє експортувати вироблювану про�
дукцію, залучати інвестиції, підвищувати мар�
кетингову привабливість продукції та фірми�
виробника.

З іншого боку, система екологічного мене�
джменту вимагає від керівника підприємства
системного бачення функцій і різних аспектів
організації управління навколишнім середови�
щем на підприємстві, навичок аналітичного
мислення для прийняття управлінських рішень,
вміння розгледіти актуальність і економічну
доцільність екологізації і сертифікації сільсь�
когосподарського виробництва.

Основними, найбільш значущими етапами
екологічного менеджменту на будь�якому під�
приємстві є:

1) оцінка впливу діяльності підприємства на
навколишнє середовище;

2) формування і реалізація екологічної пол�
ітики підприємства;

3) моніторинг і оцінка ефективності екоме�
неджменту;

4) інтеграція систем управління навколиш�
нім середовищем з системами управління які�
стю вироблюваної продукції [5].

Окрім цього, система екологічного менед�
жменту може включати наступні заходи [11]:

— оцінка передпроектної та проектної до�
кументації у випадку впровадження нової тех�
ніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції
щодо відповідності запланованої чи здійсню�
ваної діяльності підприємства нормам і вимо�
гам екологічного законодавства;

— визначення ступеня екологічного ризи�
ку і безпеки запланованої чи здійснюваної гос�
подарської діяльності, екологічної ситуації на
окремих територіях і об'єктах;

— проведення екологічної експертизи пе�
редпроектних, проектних матеріалів, докумен�
тації та екологічних ситуацій, що склалися в
окремих населених пунктах і регіонах, в межах

діючих промислових об'єктів і комплексів;
— розробка нормативних документів, стан�

дартів, правил, методик, що регламентують си�
стему управління навколишнім середовищем на
підприємстві, екологічні плани та програми;

— обгрунтування та планування заходів з
наближення систем управління підприємством
до вимог сертифікованих систем екологічного
управління;

— обгрунтування та планування заходів з
підготовки підприємства до сертифікації ви�
робництва та/або продукції, до отримання лі�
цензій на право розміщення на продукції знаків
екологічного маркування;

— комплексна оцінка впливу діяльності
підприємства на навколишнє середовище та
результативності екологічного менеджменту;

— оцінка ефективності, повноти і обгрун�
тованості заходів, що вживаються для охоро�
ни навколишнього природного середовища на
підприємстві та надання відповідних рекомен�
дацій;

— аудит системи управління навколишнім
середовищем на підприємстві.

Актуальність впровадження систем еколо�
гічного менеджменту посилюють такі дві тен�
денції розвитку сільськогосподарської науки,
що мають місце протягом останніх десятиліть:

1) Технологічний та структурний розвиток
сільського господарства дозволяє отримувати
все більші врожаї, але водночас є причиною
цілої низки згаданих вище екологічних та еко�
номічних проблем.

2) Триває рух до органічного (біологічного)
землеробства — більш сталого, екологічно без�
печного господарювання та розвитку сільських
поселень.

Ці тенденції зумовлюють розширення пере�
ліку індикаторів для оцінювання ефективності/
неефективності сільськогосподарського ви�
робництва. З цією метою, окрім традиційного
показника врожайності, найчастіше враховують
обсяги застосування добрив та загальний вплив
на навколишнє природне середовище. Тому
практичні дослідження з визначення загальної
ефективності виробництва вже не обмежують�
ся простим порівнянням витрат (використаних
ресурсів) та прибутків (отриманої продукції)
[6].

Часто аналіз ризиків стає основою при
прийнятті тих чи інших науково обгрунтованих
рішень в галузі сільського господарства біль�
шості розвинених країн світу. З цією метою ак�
тивно розвиваються нові методології визначен�
ня ризиків. Одним із найбільш відомих є метод
моніторингу. Наприклад, у Данії вплив антро�
погенної діяльності на навколишнє природне
середовище оцінюється за трьома показника�
ми: кількістю (об'ємом) впливу на природне се�
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редовище, поширенням певної речовини у на�
вколишньому природному середовищі та її не�
безпечністю.

Методики, застосовувані в Канаді та США,
є набагато складнішими. Вони включають ета�
пи ідентифікації та класифікації ризиків, вибір
і обгрунтування критеріїв для оцінки ризиків,
поділ територій в залежності від рівнів природ�
ного та техногенних факторів, що справляють
ризик, ранжирування ризиків, їх зважування,
а також ступінь соціального значення пробле�
ми. Застосовується інтегральний показник до�
віри до оцінки за відповідним критерієм. Таким
чином, методика не лише включає оцінку, ран�
жирування і зважування ризиків, але й поєднує
об'єктивні характеристики ризиків із більш су�
б'єктивними соціальними цінностями. Такий
метод в міжнародній практиці зазвичай нази�
вають методом "нормування і зважування" (Ra�
ting and Weighting Technique) [9].

Безумовною перевагою цього методу є мож�
ливість кількісно визначити усю сукупність
екологічних, економічних та соціальних ри�
зиків, а відтак — порівнювати різні варіанти ве�
дення сільськогосподарської діяльності.

Така методологія визначення ризиків, по�
в'язаних із впливом сільськогосподарської
діяльності на стан довкілля, дозволяє виріши�
ти наступні завдання:

— поліпшити якість прийняття рішень;
— врахувати усю сукупність екологічних,

економічних та соціальних вимог;
— визначити та спрогнозувати наслідки ді�

яльності;
— врахувати і оцінити можливі альтернати�

ви та обгрунтувати оптимальне рішення.
Слід вказати, що надалі ефективна реаліза�

ція рішення має включати заходи, спрямовані
на забезпечення суспільної підтримки вироб�
ничої діяльності, сумісної з соціально визнани�
ми цілями, принципами сталого розвитку і т.д.
Такі заходи включають інформування населен�
ня про діяльність, очікувані ризики та наслідки,
а також можливості зменшення або запобіган�
ня ризикам.

Наступні етапи — оцінювання ефективності
зворотного зв'язку та моніторинг. Зворотній
зв'язок має велике значення у сучасній закор�
донній практиці оцінювання ефективності
будь�якого комплексу заходів (економічних,
екологічних або у сфері державного управлін�
ня), а і це вкрай ускладнює порівняльний аналіз
або впровадження відповідних методик в Ук�
раїні (як і загалом на пострадянському про�
сторі), де поняття зворотного зв'язку взагалі
відсутнє у практиці прийняття суспільно зна�
чимих рішень. Оцінка ефективності зворотно�
го зв'язку покликана встановити, наскільки
адекватно поінформовані про можливі на�

слідки діяльності та існуючі альтернативи ті,
хто приймає рішення. Натомість моніторинг
має підтвердити або спростувати прогнози,
зроблені відносно ризиків. Подібно до методу
зворотного зв'язку ефективний екологічний
моніторинг в Україні ускладнений з причин
фінансового, організаційного та методологіч�
ного характеру.

З огляду на ці застереження альтернативним
способом оцінювання ефективності впровад�
ження системи екологічного менеджменту у
виробництво є обчислення інтегральної еколо�
гічної оцінки [7]. Запропонований методичний
підхід грунтується на використанні обмеженої
кількості основних екологічних показників та
актуальної статистичної інформації [4; 8].

Інтегральний (підсумковий) показник еко�
логічного стану (Ппідсумок) може бути обрахова�
ний за формулою [3]:

3/)( ,
де П підсумок — інтегральний показник стану

довкілля;
П вод — інтегральний показник стану водних

ресурсів;
П атм — інтегральний показник стану атмос�

ферного повітря;
П зем — інтегральний показник стану земель�

них ресурсів.
Інтегральний показник стану водних ре�

сурсів обраховують на основі показників спів�
відношення водоспоживання та наявних вод�
них ресурсів, об'єму неочищених стічних вод та
використання свіжої води, витрат питної води
на одну особу в регіоні, частки забруднюваль�
них речовин з перевищенням гранично допус�
тимих концентрацій у загальному обсязі ски�
нутих забруднюючих речовин.

Інтегральний показник стану атмосферно�
го повітря обчислюють з використанням показ�
ників наявного стану у регіоні, коефіцієнту, який
враховує вплив соціально�економічних, при�
роднокліматичних факторів та еколого�еко�
номічні наслідки техногенного навантаження
на регіон, а також фактичної маси викидів
шкідливих речовин в атмосферне повітря на
території регіону за певний період часу.

Інтегральний показник стану земельних
ресурсів грунтується на оцінці балу бонітету
грунтів, частки та продуктивності антропоген�
но�природних ландшафтів, частки антропоген�
них ландшафтів та коефіцієнта, який враховує
забруднення території регіону відходами. Ча�
стку антропогенних ландшафтів розраховують
на основі показників площі ріллі, площі забу�
дованих земель та загальної площі регіону. Ча�
стку антропогенно�природних ландшафтів
розраховують за показниками площ лісів, сіно�
жатей, пасовищ, перелогів. Продуктивність
антропогенних та антропогенно�природних



ЕКОНОМІКА АПК

6

ландшафтів визначають за показниками біоло�
гічної продуктивності відповідної категорії зе�
мель.

Практика дослідження ефективності впро�
вадження екологічного менеджменту у вироб�
ництво доводить, що доступ до екологічної ін�
формації про діяльність підприємства часто
буває обмеженим. Причина цього, з одного боку,
криється у тому, що екологічний звіт підприє�
мства не є обов'язковим документом, а з іншо�
го — недостатнім тиском громадськості на ви�
робника з метою отримання такого звіту. У
зв'язку з цим набуває актуальності думка про
доцільність включення екологічних показників
до обов'язкової фінансової звітності про
діяльність підприємства [10]. Користувачами
інформації про екологічну діяльність підпри�
ємств є інвестори, працівники підприємства,
банки та інші кредитно�фінансові установи,
постачальники, клієнти, органи державної вла�
ди, громадськість. Інформаційні потреби кори�
стувачів екологічної інформації про діяльність
підприємств описано на рис. 1.

З метою забезпечення користувачів точною
та актуальною інформацією про екологічну
діяльність фінансова звітність підприємства
має включати принаймні наступні обов'язкові
розділи:

— інформацію про фінансовий стан під�
приємства разом з окремим "екологічним" роз�
ділом;

— опис результатів виробничої діяльності
підприємства з викладенням впливу цієї діяль�
ності на стан навколишнього природного сере�
довища та агроресурсів;

— рух коштів природоохоронного призна�
чення.

Виділення екологічної складової у фінан�
совій звітності підприємства полегшить підго�
товку екологічного звіту і дозволить визначи�
ти екологічну вразливість підприємства, рівень
його екологізації, екологічні ризики тощо. Такі
показники мають визначатися з урахуванням
екологічної складової активів і пасивів підприєм�
ства. Під екологічними активами у цьому сенсі
слід розуміти майно і майнові права підприєм�
ства, які стосуються природоохоронної діяль�
ності та забезпечення його екологічної безпе�
ки, а під екологічними пасивами — зобов'язан�
ня підприємства, що виникають у результаті
порушення екологічних стандартів, нанесення
екологічної шкоди та перевищення екологічних
нормативів [12]. Відображення у фінансовій
звітності екологічних показників дозволить
підприємству отримувати інформацію стосов�
но його екологічної діяльності та впливу вироб�
ництва на навколишнє природне середовище,
забезпечить доступ до такої інформації з боку
потенційних та реальних партнерів, клієнтів,

інвесторів, споживачів.
Складання екологічної звітності виявляєть�

ся особливо важливим, якщо підприємство має
на меті підвищити ефективність стратегічного
та оперативного управління або вийти на
міжнародні ринки. Особливо це актуально для
сучасної України, де найбільш зацікавленими
у впровадженні систем екологічного менедж�
менту на сільськогосподарському виробництві
виявляються великі підприємства, які експор�
тують свою продукцію і відтак зіштовхуються
з доволі жорсткою конкуренцією на зовнішніх
ринках, де кожна партія продукції повинна
мати відповідний сертифікат якості, який охоп�
лює всі властивості товару. Однак в перспек�
тиві впровадження екологічного менеджменту
стане важливим і для малих та середніх сіль�
ськогосподарських підприємств. У більшості
країн�членів ЄС малі та середні підприємства
мають можливість отримати допомогу з боку
держави до 75% загальних витрат на проведен�
ня екологічної сертифікації. Оскільки впровад�
ження екологічних програм вимагає значних
фінансових та інших ресурсів, економіко�пра�
вове стимулювання впровадження екологічних
систем у вітчизняне аграрне виробництво з
боку держави сприяло б загальній екологізації
виробництва, підвищенню ефективності вико�
ристання природних ресурсів, а у перспективі
— поліпшенню стану навколишнього природ�
ного середовища.

ВИСНОВКИ
Актуальність впровадження систем аграрно�

го менеджменту для вітчизняних підприємств
пояснюється різким погіршенням ресурсів аг�
рарного виробництва та стану навколишнього
природного середовища, зростанням екологіч�
них та інших виробничих витрат, загостренням
конкуренції на зовнішніх ринках через посилен�
ня вимог до якості продукції та невідповідність
вітчизняної системи визначення якості, умов
виробництва, зберігання та транспортування
продуктів харчування міжнародним вимогам.

Впровадження системи екологічного ме�
неджменту в аграрне виробництво та набли�
ження якості продукції до міжнародних стан�
дартів позитивно позначиться на обсягах збу�
ту, сприятиме виходу вітчизняних виробників
на міжнародні ринки, підвищить інвестиційну
привабливість підприємств, полегшить доступ
виробників до кредитних ресурсів комерційних
банків та інвестиційних компаній.

Посилення економічної ефективності під�
приємств внаслідок використання якісних ре�
сурсів аграрного виробництва, зменшення еко�
логічних витрат, в тому числі на відновлення
ресурсів (відновлення родючості деградованих
земель, очищення забруднених водних басейнів
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та підземних вод, відновлення біорізноманіття),
поліпшення стану навколишнього середовища
внаслідок впровадження систем екологічного
менеджменту на виробництві сприятиме ство�
ренню додаткових робочих місць, розвитку
ринку, підвищенню конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств, забезпеченню життє�
здатності сільських громад, поліпшенню здо�
ров'я громадян.

Дослідження виконано за грантом Президен�
та України для підтримки наукових досліджень
молодих учених (Розпорядження Президента
України від 26 червня 2008 року № 207/2008�рп).
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Рис. 1. Показники екологічної діяльності та звітності підприємства
і сторони, зацікавлені у відповідній інформації


