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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стан економіки аграрного сектора в бага-

тьох країнах світу потребує переходу на інтен-
сивні методи господарювання. Інтенсифікація
сільськогосподарського виробництва, пріори-
тетність у ній техногенного фактора, вплив на
земельні ресурси за допомогою механізації,
хімізації та меліорації мають позитивний вплив
до певних меж. Активне нарощування застосу-
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Визначено, що формування концептуальних засад екологічного аудиту в аграрному секторі економіки повинні
відображати сутнісні та змістовні аспекти даного процесу. В статті сформульовано концептуальні положення ста-
новлення екологічного аудиту в аграрному секторі економіки шляхом розмежування економічних, техніко-техноло-
гічних і організаційних аспектів його здійснення, що розглядаються в єдиній системі управління заснованій на циклі
Демінга. Він являє собою цикл періодичного планування, здійснення, оцінювання та перегляду діяльності. Такий
підхід дає змогу постійно й найбільш ефективно відстежувати діяльність будь-якої організації або технологічного
процесу і вносити корективи. Тому розвиток екологічного аудиту є невід'ємною складовою в системі екологічного
менеджменту аграрних підприємств. Доведено необхідність при проведенні екологічного аудиту треба чітко розріз-
няти економічну, техніко-технологічну та організаційну сторони його реалізації. У зв'язку з цим запропоновано види
екологічного аудиту: екологічний організаційно-управлінський, екологічний технічний, екологічний технологічний,
екологічний обліково-економічний.

This paper deals with formation of the conceptual foundations of environmental audit in the agricultural sector
should reflect the essential and substantive aspects of the process. Conceptual provisions of ecological audit in the
agricultural sector through the separation of economic, technical, technological and organizational aspects of its
implementation, discussed in unified management system founded on the Deming Cycle have been formulated in this
article. It represents a cycle of periodic planning, implementation, evaluation and review of activity. This approach makes
it possible to continuously and more effectively monitor the activities of any organization or process and make adjustments.
Therefore, the development of environmental audit is an integral part of the system of environmental management of
agricultural enterprises. Necessity in an environmental audit to clearly distinguish the economic, technical, technological
and organizational aspects of the implementation has been proved. In this regard types of environmental audits have
been suggested: environmental organizational administrative, environmental engineering, environmental technological,
environmental and accounting economic.
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вання засобів і предметів праці в розрахунку на
одиницю земельної площі, що перевищує нор-
ми, має від'ємний екологічний ефект. Настає
період, коли витрати не окуповуються, зни-
жується продуктивність земельних угідь, поси-
люється екологічний опір грунтів. Отже, ігно-
рування екологічним фактором веде до зни-
ження економічних показників, що підтверд-
жує знижену якість агробіоценозів. У зв'язку
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з цим виникла потреба в контролі за госпо-
дарською діяльністю аграрних підприємств.

Особливе місце в системі такого котролю
займає екологічний аудит — інструмент, що
включає в себе організаційно-економічні фак-
тори захисту навколишнього середовища. Він
дозволяє вибрати оптимальний варіант приро-
доохоронних механізмів, організувати інфор-
маційно-аналітичний контроль за станом і сту-
пенем використання природних ресурсів, дати
оцінку еколого-економічної доцільності того
чи іншого інвестиційного проекту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Теоретичною базою дослідження та сфор-
мованих висновків стали праці таких вітчизня-
них та зарубіжних учених з питань екологічно-
го менеджменту: І.К. Бистрякова, Т.П. Га-
лушкіної, Б.М. Данилишина, С.І. Дорогунцова,
В.М. Трегобчука, Т.Ю. Туниці, О.І. Фурдичка,
С.К. Харічкова, М.А. Хвесика, Є.В. Хлобисто-
ва, О.М. Царенка та інших. У їх дослідженнях
висвітлено питання пов'язані з екологізацією
усіх сторін суспільної діяльності, впроваджен-
ням сучасних механізмів та інструментів еко-
логізації та забезпечення ресурсно-екологічної
безпеки. Питанням формування та функціону-
вання екологічного аудиту в Україні присвяче-
но праці Н.М. Андрєєвої, О.О. Веклич, У.П. Но-
вак, Т.І. Пізняк, О.Ф. Савченка, М.М. Шафор-
стової, Г.Г. Шматкова та інших.

Поряд з цим, недостатньо розробленими
залишаються концептуальні засади становлен-
ня та розвитку екологічного аудиту в аграрно-

му секторі економіки України. Відсутність заз-
начених напрацювань ускладнює законотвор-
чу роботу щодо застосування екологічного
аудиту в галузі сільського господарства і ство-
рює певні проблеми щодо правозастосування
вже наявних нормативно-правових актів про
екологічний аудит.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування концепту-

альних положень становлення та розвитку еко-
логічного аудиту в аграрному секторі економ-
іки.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Мета формування системи екологічного

аудиту в аграрному секторі економіки полягає
в стабілізації і поліпшенні екологічного стану
сільськогосподарських товаровиробників та
сільських територій шляхом утвердження кон-
цептуальних основ становлення екологічного
аудиту як інтегрованого фактора еколого-еко-
номічного розвитку сільського господарства
для забезпечення переходу до сталого розвит-
ку економіки та впровадження екологічно зба-
лансованої системи аграрного природокорис-
тування.

В аграрному секторі економіки завданням
екологічного аудиту є пошук оптимальних
шляхів поєднання економічного та екологічно-
го регулювання сільськогосподарської діяль-
ності. Мета — сприяти своєчасному запобіган-
ню соціального та економічного збитку, що
виникає внаслідок впливу аграрного виробниц-
тва на стан навколишнього природного сере-
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Рис. 1. Спонукальні чинники проведення екологічного аудиту в аграрному секторі економіки
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довища. Результуючим показником екологіч-
ного аудиту в агросфері є надання достовірної
та об'єктивної інформації, заснованої на ре-
тельному аналізі численних факторів, які ви-
значають міру співвідношення між економічною
ефективністю аграрного виробництва і якістю
навколишнього середовища. Актуальність про-
ведення екологічного аудиту аграрних підпри-
ємств і організацій має, на нашу думку, еконо-
мічний, екологічний і соціальний аспекти (рис.
1).

На наш погляд, формування концептуаль-
них засад екологічного аудиту в аграрному сек-
торі економіки, повинні відображати сутнісні
та змістовні аспекти екологічного аудиту. Тому
пропонуємо включити наступні концептуальні
напрями становлення екологічного аудиту в аг-
рарному секторі економіки згрупувавши їх за
наступними аспектами:

— економічні (створення теоретико-мето-
дологічних та практичних засад для запровад-
ження екологічного управління в сільському
господарстві; перехід від оцінок можливих
збитків, пов'язаних з виробництвом сільсько-
господарської продукції, до їх передбачення,
можливого усунення, кількісного аналізу та
визначення перспективних шляхів екологізації
агарного виробництва; екологічна мотивація
сільськогосподарської діяльності, суть якої
полягає в широкому і пріоритетному застосу-
ванні при вирішенні екологічних проблем
різних засобів мотивації; розширення бази опо-
даткування забруднюючих речовин і екологіч-
но небезпечної продукції, враховуючи досвід
країн — членів ЄС/ОЕСР; екологічна реструк-
туризація податкової системи (нарощення при-

родно-ресурсної рентної складової у подат-
ковій системі в цілому без порушення податко-
вого балансу); посилення державної підтрим-
ки сільськогосподарських виробників про-
дукції органічного землеробства; стимулюван-
ня розвитку екологічної сертифікації та стан-
дартизації в аграрному секторі економіки);

— техніко-технологічні (формування мето-
дичного забезпечення, яке б враховувало галу-
зеві особливості технологічних процесів в
сільському господарстві; стимулювання інно-
ваційних розробок та інвестиційних проектів
спрямованих на впровадження ресурсозберіга-
ючих технологій, модернізацію існуючих техн-
іко-технологічних процесів; формування бази
даних технологічних заходів/найкращих дос-
тупних технологій для оптимізації вирішення
проблем охорони навколишнього середовища
для різних секторів аграрного виробництва; за-
безпечення принципу своєчасності (пов'язана
з сезонністю аграрного виробництва), що виз-
начає час вирішення завдань з метою поперед-
ження негативних наслідків і мінімізації втрат);

— організаційні (організація обов'язково-
го незалежного аудиту об'єктів потенційної
екологічної небезпеки в аграрному секторі еко-
номіки; створення ринку послуг екологічного
страхування; удосконалення нормативно-роз-
рахункової бази і порядку сплати податку на
екологічно шкідливу продукцію з урахуванням
існуючих недоліків та відповідно до принципу
"платить забруднювач"; забезпечення інтегро-
ваності (вирішення проблем має бути інтегро-
вано з цілями еколого-економічного розвитку);
підготовка фахівців — професіоналів, орієнто-
ваних на знання в галузі сільського господар-
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ства; розвинена і збалансована відповідальність
за результати роботи.

Загалом концепція екологічного аудиту в
аграрному секторі економіки схематично зоб-
ражено на рисунку 2. Отже, при проведенні
екологічного аудиту треба чітко розрізняти
економічну, техніко-технологічну та організа-
ційну сторони його реалізації. У зв'язку з цим
можна вказати на необхідність виділяти види
екологічного аудиту: екологічний організацій-
но-управлінський, екологічний технічний, еко-
логічний технологічний, екологічний обліково-
економічний [2; 4; 5].

Основні відмінності змісту цих видів ауди-
ту повинні бути відображені в плані та програмі
аудиторської перевірки. На нинішньому етапі
національної практики залишається серйозною
проблемою мотивація розроблення та прове-
дення програм добровільного (ініціативного)
екологічного аудиту в системі екологічного
менеджменту з перспективою розвитку інтег-
рованої системи екологічного менеджменту та
екологічного аудиту. Основні спонукальні при-
чини необхідності проведення екологічного
аудиту: інвестиційний процес; екологічна екс-
пертиза; приватизація; відносини з територі-
альними й державними органами екологічного
контролю та управління; відносини з громадсь-
кістю та населенням; запобігання виникненню
гострих екологічних проблем; врегулювання
складних існуючих конфліктних ситуацій; еко-
логічна освіта [1; 3; 6; 7].

Основними функціями екологічного ауди-
ту в аграрному секторі економіки є створення
такого механізму вирішення екологічних про-
блем, який став би невід'ємною частиною діяль-
ності аграрного підприємства та сільської те-
риторіальної громади. Іншим важливим завдан-
ням є демонстрація населенню, установам та
організаціям політики в галузі охорони навко-
лишнього середовища та ефективності заходів
з реалізації місцевої екологічної політики.

Отже, очевидно, що необхідно застосову-
вати екологічний аудит, для того щоб можна

було вибрати найбільш оптимальний спосіб
щодо досягнення необхідної якості продукції,
підвищення іміджу підприємства, зниження не-
гативної дії на довкілля. У таблиці 1 узагальне-
но інформацію про доцільність використання
результатів екологічного аудиту.

Процес упровадження екологічного ауди-
ту в аграрному секторі економіки стримується
через відсутність законодавчої і нормативно-
методичної бази з екологічного аудиту, фа-
хівців-практиків, а також спеціалізованого ко-
ординуючого органу в системі управління на
різних рівнях (місто, область, регіон, держава).
Таким чином, реалізація передбачених страте-
гічних заходів щодо стійкого розвитку країни
на основі результатів екологічного аудиту
сприятиме мінімізації існуючих диспропорцій
у розвитку регіонів, а також збалансованості
економічного й соціально-екологічного роз-
витку.

Концептуальні положення екологічного
аудиту в аграрному секторі економіки, що
відображають сукупність проблем оцінки та
контролю, взаємопов'язаних з екологічними
процесами, повинні розглядатися і вирішувати-
ся в єдиній системі управління заснованій на
циклі Демінга. Він являє собою цикл періодич-
ного планування, здійснення, оцінювання та пе-
регляду діяльності [4]. Основоположний його
принцип полягає в тому, що планування пер-
винне, і якщо немає серйозних підстав до зміни,
то все має бути реалізовано. Інститут екологі-
чного аудиту, новітній для вітчизняного аграр-
ного сектора економіки. Тому держава повин-
на сприяти його розвитку, регламентуючи
суспільні відносини, що виникають у процесі
аграрного виробництва, прогнозуючи появу
нових відносин і встановлюючи щодо них нор-
ми випереджаючого регулювання. Тільки за
цих умов можна досягти основної мети еколо-
гічного аудиту в агросфері — дотримуватися
норм екологічної безпеки, раціонального при-
родокористування в процесі аграрного вироб-
ництва. Такий підхід дає змогу постійно й

Вид діяльності Результати екологічного аудиту 

Інвестиційна Оцінювання рівня екологічного ризику об'єктів інвестування 

Приватизаційна Визначення вартості об'єктів приватизації 
Виробнича Ухвалення рішень щодо модернізації технологічного процесу 

Наукова Розроблення нових сучасних технологій 

Екологічна 

сертифікація 

Визначення відповідності фактичних показників діяльності 
аграрних підприємств екологічним нормам і стандартам 

Екологічне 

страхування 

Оцінювання рівня екологічної безпеки об'єктів страхування 

Маркетингова Визначення цінової політики  

Організаційна Складання прогнозів і планів; контроль у сфері 
природокористування 

Таблиця 1. Доцільність проведення екологічного аудиту в аграрній сфері

Джерело: адаптовано автором [4; 6].
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найбільш ефективно відстежувати діяльність
будь-якої організації або техніко-технологіч-
ного процесу і вносити корективи.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, формування концептуальних
засад екологічного аудиту в аграрному секторі
економіки, повинні відображати сутнісні та
змістовні аспекти екологічного аудиту. Тому зап-
ропоновано включити наступні концептуальні
напрями становлення екологічного аудиту в аг-
рарному секторі економіки згрупувавши їх за
наступними аспектами: економічні, техніко-тех-
нологічні, організаційні. Концептуальні поло-
ження екологічного аудиту в аграрному секторі
економіки, що відображають сукупність проблем
оцінки та контролю, взаємопов'язаних з еколог-
ічними процесами, повинні розглядатися і вирі-
шуватися в єдиній системі управління заснованій
на циклі Демінга. Він являє собою цикл періодич-
ного планування, здійснення, оцінювання та пе-
регляду діяльності. Основоположний його прин-
цип полягає в тому, що планування первинне, і
якщо немає серйозних підстав до зміни, то все має
бути реалізовано. Такий підхід дає змогу пост-
ійно й найбільш ефективно відстежувати
діяльність будь-якої організації або технологіч-
ного процесу і вносити корективи. Саме контроль
та оцінка дають вхідну інформацію і пропозиції
для внесення коректив. Тому розвиток екологіч-
ного аудиту є невід'ємною складовою в системі
екологічного менеджменту.

Загалом держава повинна сприяти розвит-
ку екологічного аудиту в аграрному секторі
економіки, регламентуючи суспільні відносини,
що виникають у процесі сільськогосподарсько-
го виробництва, прогнозуючи появу нових
відносин і встановлюючи щодо них норми ви-
переджаючого регулювання. Тільки за цих
умов можна досягти основної мети екологіч-
ного аудиту в агросфері — дотримуватися норм
екологічної безпеки, раціонального природо-
користування в агросфері.
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