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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед пріоритетів стратегії сталого розвит�

ку України об'єктивно постає необхідність еко�
логічно збалансованого функціонування аг�
рарного сектора економіки, яке є неможливим
без переорієнтації господарського механізму
сільськогосподарських підприємств на раціо�
нальне природокористування. Проте, сьогодні
особливістю сільського господарства України
є те, що в діяльності значної частини аграрних
підприємств у процесі виробництва продукції
враховується переважно соціально�економіч�
не спрямування, а екологічні проблеми мають
другорядне значення. Погіршення загальної
екологічної ситуації в сільському господарстві
обумовлює зростання вимог до дотримання
загальноприйнятих міжнародних норм еколо�
гічної безпеки. При цьому в даний час поси�
люється роль незалежних інститутів не держав�
ного контролю за природоохоронною діяльні�
стю підприємств, у т.ч. екологічного аудиту.
Розвиток даної процедури в нашій країні є не�
обхідним шагом для інтеграції національних і
міжнародних інтересів в умовах сучасного соц�
іально�економічного розвитку аграрного сек�
тора економіки та переходу до його сталого
розвитку.
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Передумовами виникнення екологічного
аудита можна вважати усвідомлення глобаль�
них екологічних проблем і визнання пріоритет�
ності їх вирішення поряд із соціально�еконо�
мічними питаннями, а також процес інтеграції
нашої країни у світове співтовариство. Все біль�
ше поширення екологічного аудита настійно
вимагає розроблення концептуальних засад,
системи науково�методичних підходів до його
здійснення і особливостей організаційних форм.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

У літературі розгляду особливостей еколо�
гічного аудиту присвятили роботи наступні
вітчизняні вчені: Т.П. Галушкіна, Г.А. Гурсь�
ка, І.В. Басанцов, У.П. Новак, Т.І. Пізняк,
Ю.Ю. Туниця, Є.В. Хлобистов, Г.Г. Шматков.
Проблемам розвитку екологічного аудиту си�
стем навколишнього природного середовища
приділяли увагу С.В. Макаров, Ю.М. Сахно,
В.Л. Сидорчук, П.М. Скрипчук, В.Я. Шевчук.
Теоретичним та практичним аспектам аналізу
екологічного аудиту в рамках екологічного ме�
неджменту займались Л. Гацька, Л. Максимів,
А. Фостолович, О. Яковенчук, О. Яковенчук.
Разом з тим, питання щодо розробки адекват�
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ної українським реаліям процедури проведен�
ня екологічного аудиту на підприємствах аг�
рарної сфери лишається недостатньо висвітле�
ними.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз особливостей та об�

грунтування напрямів становлення системи
екологічного аудиту в аграрному секторі еко�
номіки України.

ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Об'єктом дослідження є процес формуван�

ня екологічного аудиту в аграрному секторі
економіки України. Методологічною базою
дослідження стали наукові праці вітчизняних
та зарубіжних вчених та нормативно�правові
акти з питань екологічного аудиту. Методич�
ною базою дослідження стали загальнонаукові
економічні методи, у тому числі такі, як моно�
графічний, абстрактно�логічний та метод по�
рівняльного аналізу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сьогодні найважливіший напрям державної

екологічної політики — це інституціональне
перетворення з метою формування нового пра�
вового та економічного механізму регулюван�
ня взаємодії державних органів різних рівнів та
природокористувачів, внесення екологічних
вимог до процедури оцінки соціально�економ�
ічної ефективності схвалюваних управлінських
рішень. Розвиток сучасних ринкових відносин,
функціонування різних форм власності у ви�
робництві, обміні і споживанні необхідного для
суспільства продукту вносить істотні зміни у

систему управління мікрое�
кономікою і у її функції,
зокрема, фінансово�госпо�
дарського контролю і еколо�
гічного контролю. Близько
30 років тому у країнах з
розвинутою ринковою еко�
номікою організаційна схе�
ма господарсько�фінансово�
го контролю була доповне�
на введенням екологічного
аудиту. У міжнародній прак�
тиці екологічний аудит реа�
лізований у практичний ме�
ханізм діяльності, що грун�
тується на законодавчій і
нормативно�методичній ба�
зі, має широку організацій�
ну інфраструктуру і оснаще�
ний кваліфікованими кадра�
ми екоаудиторів. У країнах

Європейського Союзу процедура екологічно�
го аудиту спрямована на підвищення ефектив�
ності екологічної політики аграрних підпри�
ємств.

Актуальність проведення екологічного
аудиту сільськогосподарських підприємств і
організацій має, на нашу думку, економічний,
екологічний і соціальний аспекти (рис. 1). При
цьому найбільший вплив на прийняття рішення
про його проведення мають економічні чинни�
ки (одержання матеріальної вигоди, досягнен�
ня еколого�економічної ефективності вироб�
ництва, залучення національних та міжнарод�
них інвестицій, зниження екологічних ризиків
і т.д.).

Метою формування системи екологічного
аудиту в сільському господарстві є створення
такого механізму вирішення екологічних про�
блем, який би став невід'ємною частиною діяль�
ності аграрного підприємства та сільської те�
риторіальної громади. Іншим важливим завдан�
ням є демонстрація населенню, установам і
організаціям політики в галузі охорони навко�
лишнього середовища та ефективності заходів
з реалізації місцевої екологічної політики. Еко�
логічний аудит є також суттєвим моментом у
розробці та розвитку стратегії бізнесу, запо�
рукою успіху діяльності сільськогосподарсь�
ких підприємств у результаті підвищення їх
конкурентоспроможності в умовах зростаючої
екологічної спрямованості ринку та спожи�
вачів за рахунок: зниження собівартості вироб�
леної сільськогосподарської продукції в ре�
зультаті економії енергії, сировини та природ�
них ресурсів; відсутності витрат, пов'язаних з

 
   

      

 

  

  
 

  
  

  
 

 
   

 
 

 

  
  
 

 
 

 

  
 

   

Рис. 1. Спонукальні чинники проведення екологічного аудиту в
аграрному секторі економіки
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виплатою штрафів і компенсацій за перевищен�
ня нормативів та лімітів по викидам забрудню�
ючих речовин у навколишнє середовище; опти�
мізації питань управління і зниження обсягів
утворюваних відходів [5, с. 47].

Аналізуючи наукові роботи та публікації з
екологічного аудиту [1; 7—10], представляєть�
ся можливим виділити і досить докладно розг�
лянути наступні напрями формування еколо�
гічного аудита в аграрному секторі економіки.

1. Напрям, що базується на тлумаченні еко�
логічного аудита як аналога незалежного (насам�
перед суспільного) екологічного контролю, вве�
дено ст. 49 Закону України "Про охорону навко�
лишнього середовища" [2]. Основні завдання при
проведенні такого екологічного аудиту в описі та
оцінці впливі аграрного підприємства на навко�
лишнє середовище, а метою є засвідчення відпо�
відності його діяльності нормам, вимогам, стан�
дартам забезпечення використання природних
ресурсів, охорони навколишнього середовища та
екологічної безпеки. Такими критеріями можуть
бути кількісні або якісні показники (ознаки), зас�
новані на місцевих, регіональних, національних
або міжнародних екологічних вимогах [3].

Критерії оцінки екологічної безпеки аграрно�
го виробництва та господарських систем зведені
до оцінки або обсягів забруднюючих речовин, що
надходять в атмосферу, грунт, чи обсягів стічних
вод, або збитків, нанесених природним ресурсам
при здійснення діяльності підприємства. Оціню�
вані при проведенні екологічного аудиту величи�
ни є показниками "екологічної шкідливості"
підприємства, але ні в якій мірі не критеріями (під
якими в науковій літературі розуміються вирі�
шальні правила, з використанням яких уповно�
важена особа приймає те чи інше рішення), а тим
більше не критеріями екологічної безпеки
підприємства. Фактично за допомогою оцінюва�
них величин робиться висновок про ефективність
природоохоронної діяльності підприємства.

2. Напрям, що трактує екологічний аудит як
організаційно�управлінський та правовий ме�
ханізм забезпечення безпеки в екологічній
сфері. Екологічний аудит розглядається як
інструмент засвідчення (перевірки) відповід�
ності діяльності підприємства вимогам не
тільки природоохоронного законодавства, а й
про безпеку та захист населення і територій від
екологічної небезпеки [7].

3. Напрям, що базується на традиційному
тлумаченні екологічного аудиту як інструмен�
ту перевірки бухгалтерського обліку та фінан�
сової звітності (що призводить до деякої ана�
логії із загальним аудитом) [6]. Такий напрям ро�
зуміння сутності аудиту передбачає природо�

охоронні аспекти діяльності аграрного під�
приємства, відображені в рекомендаціях з пере�
вірки заповнення зведеного розрахунку земель�
ного податку, відрахувань за фактичне забруд�
нення навколишнього середовища, на відтворен�
ня родючості грунту, плати за воду, на відтво�
рення, охорону і захист лісових насаджень.

4. Напрям, що базується на уявленні еколо�
гічного аудиту як виду підприємницької діяль�
ності. За визначенням Міжнародної Торгової
палати екологічний аудит як інструмент управ�
ління передбачає систематичну, зареєстровану,
періодичну та об'єктивну оцінку того, як ефек�
тивно організоване підприємництво виконує
функцію захисту навколишнього середовища,
а саме: 1) посилення управління та контролю
за діями, спрямованими на навколишнє середо�
вище; 2) оподаткування відповідно до вимог;
оцінка діяльності підприємців (компаній) відпо�
відно до нормативів та вимог [4].

5. Напрям, що базується на підході до сут�
ності та процедур проведення екологічного
аудиту як елемента екологічного менеджменту,
механізму зниження питань ризику та підвищен�
ня інвестиційної привабливості аграрного
підприємства. Дане трактування поняття еколо�
гічного аудиту знайшла відображення в робо�
тах вітчизняних вчених [1; 10], що висловлюють
думку на основі аналізу положень міжнародних
стандартів серії ІСО 14001 про роль екологічно�
го аудиту як елемента системи екологічного ме�
неджменту. Так, В.А. Фостолович, О.О. Яковен�
чук, Я.О. Яковенчук [10, с. 64] вважають, що в
більшості випадків під екологічним аудитом ма�
ються на увазі позавідомча незалежна кваліфі�
кована оцінка, аналіз, розробка відповідних ре�
комендацій та пропозицій за фактичними ре�
зультатами екологічно значимої діяльності. Це
означає не тільки перевірку діяльності та
звітності підприємств і організацій на предмет
їх відповідності чинному природоохоронному
законодавству, що є зазвичай невід'ємною час�
тиною будь�якої програми екологічного ауди�
ту, але і включає великий спектр різноманітних
додаткових аудиторських послуг, зокрема кон�
сультаційних, основна мета яких — підвищення
ефективності внутрішньої системи екологічно�
го контролю та управління об'єкта аудиту, роз�
виток системи екологічного менеджменту та в
остаточному підсумку можливість отримання
додаткового прибутку. Надання такого роду
послуг стає в останні роки переважаючим у
діяльності багатьох аудиторських фірм.

Результатом проведення екологічного
аудиту є, в першу чергу, економія фінансових
коштів за рахунок більш раціонального веден�
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ня природокористування та дотримання при�
писів екологічних вимог. Крім того, ряд авторів
у своїх публікаціях орієнтують на аналіз про�
цедур екологічного аудиту в контексті дослід�
жень питань ризику при інвестуванні та
здійсненні господарської діяльності. Іншими
словами, екологічний аудит націлений на виз�
начення будь�яких існуючих або потенційних
проблем, з якими може зіткнутися власник
(нинішній або потенційний) або інвестор в опе�
раціях по своїм проектам з точки зору відпові�
дності екологічним вимогам.

6. Напрям, що базується на системному ком�
плексному підході до визначення цілей, сутності
та організації проведення екологічного аудиту
як елементу екологоорієнтованого управління
територією та природокористуванням у цілому.

Виходячи з усього вищесказаного, можна зро�
бити висновок, що сьогодні існує об'єктивна не�
обхідність та зацікавленість керівництва сільсько�
господарських підприємств у впровадженні та
вдосконаленні системи екологічного аудиту. На
жаль, правова невизначеність організації та про�
ведення екологічного аудиту і нестача фінансових
ресурсів не дозволяють повною мірою реалізува�
ти можливості екологічного аудиту в даній сфері.
У зв'язку з цим нами пропонується механізм фор�
мування системи екологічного аудиту в сільсько�
му господарстві як інституту підвищення еколог�
ічної безпеки, зниження екологічних та інвестиц�
ійних ризиків, підвищення ефективності викорис�
тання бюджетних коштів у природоохоронній
сфері та інвестиційної привабливості господарю�
ючих суб'єктів в агросфері.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, широке практичне застосу�
вання екологічного аудиту в якості інструмен�
ту еколого�економічної оцінки будь�якого гос�
подарюючого суб'єкта з метою вироблення не�
обхідних коригувальних заходів та прийняття
управлінських рішень на різних рівнях — від
керівництва конкретного підприємства до дер�
жавних органів управління, є на сьогодні дуже
актуальним. Головна відмінність вітчизняної
практики екологічного аудиту полягає в тому,
що він реалізується найчастіше у формі інстру�
менту контролю природоохоронного законо�
давства, який зазвичай не приносить вигоди
організації. Проте, в розвинених країнах не�
обхідність і значимість екологічного аудита
усвідомлена, що обумовлено високим ступенем
його економічної ефективності, зацікавленістю
в ньому корпорацій, фінансових інститутів,
громадських організацій та державних струк�

тур. Однак сьогодні в аграрному секторі еко�
номіки екологічний аудит, заснований на сис�
темі вітчизняних і міжнародних стандартів, є
одним з перспективних напрямів природоохо�
ронної діяльності, який розкриває свою бага�
тогранність і поліфункціональність.
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