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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна стратегія розвитку вітчизняного

аграрного виробництва базується на принци�
пах збалансованості та забезпечення інтересів
суспільства. У зв'язку з цим проблема забез�
печення екологічної безпеки в аграрному сек�
торі протягом багатьох років залишається
надзвичайно важливою, перш за все з точки
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STRATEGIC MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

У статті визначено сутність стратегічного управління екологічною безпекою в аграрному секторі виробництва.
Запропоновано алгоритм формування стратегії забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі з визначен&
ням конкретних етапів: ідентифікація загроз та ризиків екологічної безпеки в аграрному секторі, діагностика її рівня,
оцінка впливу загроз та ризиків з урахуванням асиміляційного потенціалу територій, прогнозування сценаріїв та
вибір варіанту стратегії управління екологічною безпекою, оцінка ефективності та контроль. На основі індикатор&
ного методу розроблено матрицю рівнів екологічної безпеки аграрного виробництва. Обгрунтовано доцільність за&
стосування сценарного підходу в системі стратегічного управління екологічною безпекою. Це дозволяє приймати
гнучкі управлінські рішення, а також відповідні заходи з урахуванням існуючого рівня екологічної безпеки та впливу
можливих загроз і ризиків.

This paper deals with the essence of strategic management of environmental safety in the agricultural sector
production. The author gives strategy formation algorithm for ensuring environmental safety in the agricultural sector
with the definition of specific steps: identification of threats and risks of environmental safety in the agricultural sector,
diagnostics of its level, impact assessment of threats and risks taking into account the assimilative capacity of territories,
forecasting of scenarios, range of environmental safety management strategy, evaluation of the effectiveness and control.
On the basis of indicative method, the agricultural sector environmental safety level matrix has been developed. The
feasibility of a scenario approach in the strategic management of environmental safety of the agricultural production
was justified. This allows to make flexible management decisions, as well as appropriate measures taking into account
the existing level of environmental safety and impact of possible threats and risks.
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зору збалансованого розвитку агроекосистем.
Проте в сучасних умовах будь�яка галузь має
потребу в такій трансформації системи управ�
ління, яка дозволила б реалізувати програму
збалансованого розвитку, підвищила еколо�
гічну безпеку за рахунок створення гнучкої
системи реагування на зовнішні і внутрішні
загрози.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Економічним проблемам екологічної безпе�
ки присвячені роботи багатьох вітчизняних вче�
них, зокрема: О.Ф. Балацького, В.А. Голяна,
І.К. Бистрякова, Б.В. Буркинського, Л.В. Жа�
рової, О.Ф. Савченка, М.С. Самойлік, С.К. Ха�
річкова, О.В. Прокопенко, П.М. Скрипчука,
Є.В. Хлобистова та інших. У розв'язання про�
блем організаційно�економічного забезпечен�
ня екологічної безпеки в сільському госпо�
дарстві важливий внесок зробили О.М. Бо�
родіна, Л.М. Грановська, А.М. Стельмащук,
П.Т. Саблук, О.В. Ульянченко, О.І. Фурдичко
та ін. Зокрема їх роботи присвячені досліджен�
ню ризиків, проведенню кількісної оцінки рівня
екологічної безпеки в сільському господарстві
та визначенню напрямів її забезпечення. Про�
те поза увагою залишається проблема страте�
гічного забезпечення та інструментів управлі�
ння екологічною безпекою в сфері сільськогос�
подарського виробництва.

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування інструмента�

рію розробки стратегії управління екологічною
безпекою в аграрному секторі.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Однією з найважливіших передумов ефек�

тивності та дієвості системи забезпечення еко�

логічної безпеки в аграрному секторі є вибір
стратегічного курсу, який забезпечуватиме
досягнення головної мети цієї системи —
стійкого рівня екологічної безпеки. Необхід�
ність формування та вибору стратегій забез�
печення екологічної безпеки де термінується
економічними реаліями сьогодення нашої дер�
жави. Адже відсутність на загальнодержавно�
му та регіональному рівнях виваженого стра�
тегічного курсу забезпечення екологічної без�
пеки, спрямованого на попередження виник�
нення дестабілізуючих природну рівновагу
чинників, зумовили хаотичність, непослі�
довність, низьку ефективність екологічної
політики, та призвели до загрозливого й не�
безпечного стану довкілля багатьох регіонів
держави [2].

Формування будь�якої стратегії є проце�
сом, який має проходити певні етапи. На нашу
думку, стратегія забезпечення екологічної
безпеки в аграрному секторі та інструменти
стратегічного управління в даній сфері мають
передбачати врахування наступних етапів
(рис. 1).

Перш за все, у процесі аналізу сучасного
стану та розробки стратегічних заходів еколо�
гічної безпеки постає потреба в урахуванні заг�
роз та ймовірних ризиків. При виборі стратегії
управління екологічною безпекою в аграрно�
му секторі економіки необхідно керуватись
рівнем такої безпеки того чи іншого об'єкту.

     
    

     
  

       
      

    

     
  

    
    

    
     

      

Рис. 1. Етапи стратегічного управління екологічною безпекою
в аграрному секторі економіки

Джерело: авторська розробка.
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Адже саме сучасний стан екологічної безпеки
в аграрному секторі, дає можливість сформу�
вати цільові орієнтири в системі її забезпечен�
ня. Важливим також є проведення оцінки впли�

ву загроз та ризиків на стан агроекосистем з
урахуванням асиміляційного потенціалу тери�
торії. Тут необхідним є формування алгорит�
му визначення деструктивних факторів впли�

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 

 

 

  
  

  
    

 
 

  
  

  

 
  

  
  

 

 

Рис. 2. Алгоритм оцінки факторів впливу на рівень
екологічної безпеки в аграрному секторі

Джерело: адаптовано авторами за [2; 4].

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
      
 

 
 
 
 
 
               

 
 
 
 
 
              

Рис. 3. Матриця рівнів екологічної безпеки в аграрному секторі

Джерело: авторська розробка.
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ву на екологічну безпеку (рис. 2), яку пропо�
нуємо покласти в основу прогнозування сце�
наріїв екологічної безпеки в аграрному секторі
виробництва. На цьому етапі моделюються ва�
ріативні сценарії розвитку подій (оптимістич�
ний, песимістичний та найбільш вірогідний) і
досліджується вплив кожного на сформульо�
вані альтернативні стратегії.

Якщо фактичні та заплановані показни�
ки факторів не співпадають, то необхідно
провести прогнозування й формування сце�
наріїв забезпечення екологічної безпеки в
аграрному секторі в рамках якої здійснюєть�
ся перевірка відповідності розвитку ситуації
бажаному напряму [4]. На наступному етапі
відбувається формування ідеї вирішення
проблеми, яка передбачає певні напрями та
вибір стратегії з обгрунтуванням заходів. На
заключном у етапі  визначається ефек�
тивність обраної стратегії, а також контроль
виконання заходів передбачених цієї стра�
тегією.

Використовуючи індикаторний метод ви�
ділено чотири рівні екологічної безпеки в аг�
рарному секторі (стійкий, допустимий, неза�
довільний, критичний) і власне небезпечний
рівень (екологічна небезпека). Ймовірні на�
прями стратегічних змін рівня екологічної
безпеки можна подати у вигляді матриці (рис.
3).

З метою забезпечення екологічної безпеки
в аграрному секторі на певному етапі госпо�
дарської діяльності може бути використана

відповідна стратегія. Основним критерієм ви�
бору стратегії є рівень екологічної безпеки та
результати оцінки впливу загроз та ризиків на
агроекосистему. Стратегічне прогнозування
екологічної безпеки, особливо довгострокове,
грунтується на ретельному аналізі, прогнозі і
ймовірнісній оцінці всього комплексу внут�
рішніх та зовнішніх умов, моделюванні розвит�
ку подій для подальшого прийняття рішень.
Однією з найбільш суттєвих особливостей
стратегічного управління екологічною безпе�
кою в рамках ринкової економіки є високий
рівень невизначеності щодо загроз та ризиків
[5]. Вирішення проблеми формування стратегії
в умовах такої невизначеності може бути реа�
лізоване шляхом застосування сценарного
підходу. Структурно�логічна схема сценарно�
го підходу до стратегії управління екологічною
безпекою в аграрному секторі наведена на ри�
сунку 4.

Стійкому рівню має відповідати стратегія
екологічної безпеки, орієнтована на поперед�
ження виникнення можливих загроз об'єкту
безпеки. Управлінські рішення, прийняті в рам�
ках визначеної стратегії, та відповідні заходи,
направлені на використання можливостей, які
з'являються і які були виявлені при вивченні
загроз та стану екологічної безпеки, а також
проведенні превентивних природоохоронних
заходів.

Стратегія обмеження загроз — це страте�
гія управління екологічною безпекою, яка об�
межує небажані дії на об'єкти безпеки. Така
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Рис. 4. Структурно8логічна схема сценарного підходу до стратегії управління екологічною
безпекою в аграрному секторі

Джерело: авторська розробка.
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стратегія припускає, що реагування на загро�
зи починається в момент, коли загрози еколо�
гічної безпеки в аграрному секторі починають
впливати на агроекосистему [4, c. 122]. Вихо�
дячи із цього, стратегічні цілі таких об'єктів,
власне, і повинні передбачати локалізацію заг�
роз екологічній безпеці в аграрному секторі
виробництва та поступове відновлення еколо�
гічної рівноваги.

Стратегія страхування ризиків спрямова�
на на функціонування інструментарію уп�
равління та мінімізацію екологічних ризиків
у процесі сільськогосподарської діяльності.
У цьому випадку збиток припускається, про�
те він компенсується діями (наприклад, че�
рез політику з оцінками ризику та екологіч�
ному страхуванні), що передбачені відпові�
дною стратегією за рахунок заздалегідь
створених резервів.

Для об'єктів рівень екологічної безпеки
яких є критичним обирається стратегія, що
передбачає відновлення рівня безпеки з од�
ночасною компенсацією можливого завда�
ного збитку [1, c. 98—99]. В рамках даної
стратегії застосовуються переважно лікві�
даційні заходи, що передбачають концентра�
цію засобів та зусиль на локалізації й міні�
мізації наслідків екодеструктивного впливу
окремих факторів. Загалом процес забезпе�
чення стратегії управління екологічною без�
пекою в аграрному секторі реалізується че�
рез сукупність заходів, що відповідають пев�
ним стратегічним напрямам.

На рівні окремого сільськогосподарсь�
кого виробника стратегії управління еколо�
гічною безпекою також поділяються на Pull�
і Push�стратегії. Екологічний Pull виникає
внаслідок посилення вимог з боку спожив�
чого попиту і ринку (конкуренти, партнери).
Екологічний Push ініціюється законодав�
ством та вимогами інтерналізації екологіч�
них витрат аграрного підприємства. Здат�
ність підприємства своєчасно реєструвати і
аналізувати дії цих чинників у своїй еко�
логічній стратегії зумовлює його середньо�
і довгострокову конкурентоспроможність
на ринку [3; 8].

У сучасних умовах екологічна проблема�
тика перетворюється на складовий компо�
нент широко відомої моделі конкурентних
стратегій М. Портера [9]. Екологічна про�
блема в екологічній стратегії має бути пред�
ставлена завжди, принаймні формально, на
рівні з елементами стратегії підвищення кон�
курентоспроможності. Згідно з поширеним
підходом М. Портера [9, c. 247], екологічна

стратегія має три складові: екологія, витра�
ти і диференціація. Три рівноправні складові
екологічної стратегії демонструють інтегро�
ваний характер еколого�економічної опти�
мізації.

Вихідною точкою для встановлення пріори�
тетів стратегії забезпечення екологічної безпе�
ки є спрямованість зусиль аграрного підприє�
мства на чотири основних елемента [6; 7]: про�
дукт, виробництво, співробітники та управлін�
ня. У центрі виробничого аналізу відбувається
скорочення навантаження на навколишнє при�
родне середовище шляхом зменшення вироб�
ничих емісій та економії використовуваних ре�
сурсів. У сфері продукту увага концентруєть�
ся на зменшенні негативного впливу на навко�
лишнє природне середовище безпосередньо
продуктом протягом усього його життєвого
циклу. Поведінка і мотивація співробітників як
носіїв екологічних дій є предметом наступно�
го поля дії. Підприємство може використову�
вати також різні стратегії комунікацій, за до�
помогою яких здійснюються контактування та
зворотній зв'язок проблем та дій у сфері охо�
рони довкілля.

Екологічно безпечною вважається така
виробнича діяльність підприємства, в резуль�
таті якої локальній екосистемі наноситься
збиток у розмірі, що не перевищує асиміляц�
ійний потенціал території. Це означає, що
враховуються додаткові витрати на компен�
сацію деградації навколишнього природного
середовища на певному часовому інтервалі і
передбачається проведення природоохорон�
них заходів [3, с. 31]. Крім того, не слід забу�
вати, що необхідно забезпечити і екологічну
безпеку самого підприємства. Екологічна
безпека аграрного підприємства це захи�
щеність його життєво важливих інтересів від
негативного впливу довкілля в рамках ло�
кальної агроекосистеми.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, метою розробки нових прин�
ципів стратегічного управління екологічною
безпекою в аграрному секторі виробництва є
забезпечення екологічно безпечної діяльності
для навколишнього природного середовища.
Визначено, що стратегія забезпечення еколо�
гічної безпеки в аграрному секторі та інстру�
менти стратегічного управління в даній сфері
мають передбачати реалізацію конкретних
етапів.

На основі індикаторного методу розроб�
лено матрицю рівнів екологічної безпеки
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аграрного сектора. Запропонований сце�
нарний підхід до формування стратегії уп�
равління екологічною безпекою в аграрно�
му секторі дозволить приймати гнучкі уп�
равлінські рішення та відповідні заходи з
урахуванням існуючого рівня екологічної
безпеки. Подальші дослідження будуть
спрямовані на розробку відповідних за�
ходів на рівні конкретних об'єктів та тери�
торій, що дозволять досягти стійкого рівня
екологічної безпеки в аграрному секторі
виробництва.
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