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Сільське господарство є одним із пріори-
тетних напрямів розвитку економіки Укра-
їни завдяки потужному природно-ресурсному 
потенціалу, наявності великих масивів родю-
чих ґрунтів, традиційній здатності насе-
лення працювати на землі, матеріально-
технічним засобам, а також зростаючому 
попиту на продовольство в Україні та світі. 
Надмірна сільськогосподарська освоєність 
територій, інтенсифікація виробництва, 
які супроводжувалися посиленням антропо-
генного впливу на земельні ресурси, і транс-
формаційні процеси в аграрній сфері спричи-
нили негативні явища в розвитку цієї галузі: 
деградацію земель, зменшення родючості 
ґрунтів, забруднення довкілля, зниження про-
дуктивності угідь. Проте Україна взяла курс 
на сталий розвиток, який передбачає враху-
вання економічних, соціальних та екологіч-
них результатів діяльності. Передумовою 
сталого розвитку сільського господарства 
є формування ефективної системи еколо-
гічного менеджменту на підприємствах. У 
статті проведено аналіз та перспективи 
розвитку екологічного менеджменту в сіль-
ськогосподарських підприємствах України як 
передумови сталого розвитку.
ключові слова: екологічний менеджмент, 
екологічні фактори, підприємство, ринок, 
природокористування.

Сельское хозяйство является одним из 
приоритетных направлений развития эко-

номики Украины благодаря мощному при-
родно-ресурсному потенциалу, наличию 
больших массивов плодородных почв, тра-
диционной способности населения рабо-
тать на земле, материально-техническим 
средствам, а также растущему спросу 
на продовольствие в Украине и мире. 
Чрезмерная сельскохозяйственная осво-
енность территорий, интенсификация 
производства, которые сопровождались 
усилением антропогенного воздействия на 
земельные ресурсы, и трансформационные 
процессы в аграрной сфере вызвали нега-
тивные явления в развитии этой отрасли: 
деградацию земель, уменьшение плодоро-
дия почв, загрязнение окружающей среды, 
снижение производительности угодий. 
Однако Украина взяла курс на устойчивое 
развитие, которое предполагает учет 
экономических, социальных и экологиче-
ских результатов деятельности. Пред-
посылкой устойчивого развития сель-
ского хозяйства является формирование 
эффективной системы экологического 
менеджмента на предприятиях. В статье 
проведен анализ и перспективы развития 
экологического менеджмента в сельскохо-
зяйственных предприятиях Украины как 
предпосылки устойчивого развития.
ключевые слова: экологический менед-
жмент, экологические факторы, предпри-
ятие, рынок, природопользование.

Agriculture is one of the priority directions of the Ukrainian economy development due to its strong natural resource potential, presence of fertile soils, 
traditional ability of the population to work on land, material and technical means, as well as the growing demand for food in Ukraine and in the world. 
Excessive agricultural development of territories, intensification of production accompanied by an increase in anthropogenic impact on land resources and 
transformational processes in the agrarian sector have caused negative phenomena in the development of this branch: land degradation, reduction of soil 
fertility, environmental pollution and decline in land productivity. However, Ukraine has set a course for sustainable development which involves taking into 
account economic, social and environmental performance. A prerequisite for sustainable development of agriculture is the formation of an effective system 
of ecological management at enterprises. The article gives analysis and prospects of ecological management development in agricultural enterprises of 
Ukraine as prerequisites of sustainable development. The peculiarity of environmental management is consideration and combination of two contradictions 
in its activity: providing the enterprise with maximum profit and reducing negative impact on the environment through the rational use of nature and greening 
production. Environmental management at the enterprise can be defined as a process of planning, organization, motivation and control which leads to the 
decrease in the negative impact of the organization on the environment. Within the framework of environmental management in agricultural enterprises the 
following activities can be carried out: rational use of natural resources in order to reduce their consumption; reuse of waste; replacement of technologies 
harmful to the environment on environmentally safe technologies; policy of producing environmentally friendly agricultural products and services; prevention 
of pollution and harm minimization to the environment; formation of environmental awareness; introduction of pro-environmental education, etc. Environ-
mental management in Ukraine is only at the first stage of its formation but the output of agriculture from the crisis and further development of enterprises, 
respectively, will have a positive impact on the development of the environmental management system.
Key words: ecological management, ecological factors, enterprise, market, nature use.

Постановка проблеми. Особливістю галузі 
сільського господарства є тісний зв'язок між аграр-
ним виробництвом та навколишнім середовищем. 
Сільськогосподарське виробництво бере з навко-
лишнього середовища необхідні природні ресурси 
та енергію. Результатом інтенсифікації сільсько-

господарської діяльності, крім зростання виробни-
цтва, можуть бути негативні наслідки. Вони можуть 
проявлятися у формі екологічного забруднення та 
нераціонального природокористування, що може 
призвести до незворотного процесу зміни клімату 
на планеті, підвищення рівня світового океану, 
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опустелювання значних територій, втрати родю-
чості ґрунтів, кислотних опадів та деградації еко-
систем. Обмежені можливості навколишнього 
природного середовища щодо забезпечення сіль-
ськогосподарського виробництва природними 
ресурсами та боротьба з його забрудненням є 
основою для впровадження сталого розвитку. 

Концепція сталого розвитку передбачає, що 
підприємство досягає своїх цілей тільки в тому 
разі, якщо воно належним чином враховує відпо-
відні екологічні, соціальні та економічні наслідки 
діяльності. Сталий розвиток є загальною концеп-
цією сучасного суспільства, що проголошує необ-
хідність встановлення балансу між задоволенням 
сучасних потреб і захистом інтересів майбутніх 
поколінь, включаючи їхню потребу в безпечному і 
здоровому довкіллі.

Сталість сільськогосподарського виробництва 
має відмінні ознаки, до яких ми відносимо: ґрун-
тово-кліматичні, біологічні, екологічні фактори; 
технологію виробництва; організацію сільських 
територій; ментальність сільського населення. 
Основними стримуючими факторами сталого роз-
витку аграрного виробництва в Україні є погір-
шення родючості і стану ґрунтів, цінові диспро-
порції в агропромисловому виробництві, високий 
рівень фінансової заборгованості сільськогоспо-
дарських товаровиробників, низький рівень роз-
витку інноваційних процесів тощо.

Для досягнення екологічних цілей сталого роз-
витку в сільському господарстві необхідно запро-
ваджувати систему екологічного менеджменту, яка 
буде розробляти екологічну політику підприємств, 
контролювати процеси, які можуть вплинути на 
навколишнє середовище та раціональне природо-
користування, встановлювати цілі, спостерігати за 
процесом їх упровадження та підпорядкування. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сталий розвиток – найважливіша концепція роз-
витку країн, яка діє в розвинутих країнах світу. 
Вперше проблема сталого розвитку була озвучена 
у 1992 році на конференції ООН із питань природ-
ного середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро, 
де представниками 179 держав було прийнято 
програму економічного та соціального розвитку 
людства у майбутньому столітті та сформульо-
вано у документі “Порядок денний на ХХІ століття” 
(1992) [1]. В основі цієї програми лежала концепція 
сталого розвитку, яка передбачала “модифікацію 
біосфери та застосування людських, фінансових, 
живих та неживих ресурсів для задоволення люд-
ських потреб та покращення якості життя” (1992). 
З того часу концепція сталого розвитку стає домі-
нантною у більшості країн світу.

Проте, як зазначає В. Шевчук [2], через різну 
стратегічну мету та різні рівні розвитку країни світу 
по-різному ставляться до цієї концепції. Деякі кра-
їни, у яких метою є виживання, не сприймають цю 

теорію, в деяких країнах процес долучення вже роз-
почався, в інших тільки розпочинається. Але еко-
логічні проблеми належать до глобальних проблем 
людства, які можливо вирішити тільки об’єднавши 
зусилля. Тому збільшення кількості країн, що під-
тримуватимуть концепцію сталого розвитку, сприя-
тиме гармонійному розвитку людства.

Україна не стала винятком: чітка національна 
стратегія сталого розвитку, яка ґрунтується на 
необхідності балансу між довкіллям, суспільством 
і економікою, є запорукою наближення України до 
світових стандартів соціоекологічного та економіч-
ного прогресу [3]. В 2016 році в Україні відбулись 
національні консультації щодо адаптації цілей ста-
лого розвитку: експертами було проведено їх ран-
жування по 5-бальній системі [4]. Так, із наведених 
сімнадцяти цілей дві отримали оцінки вище 4 – це 
сприяння поступальному, всеохоплюючому та ста-
лому економічному зростанню, повній і продуктив-
ній зайнятості та гідній праці для всіх (4,27) і подо-
лання бідності у всіх її формах та усюди (4,17). 

Особливої уваги потребують дослідження про-
блем сталого розвитку в аграрному секторі еко-
номіки, оскільки основні аспекти сталого розвитку 
конфліктують між собою. Так, головне завдання 
сільського господарства – продовольча безпека.  
Її забезпечення вимагає впровадження новітніх 
технологій, інтенсифікації виробництва, наслід-
ком яких може бути забруднення навколишнього 
природного середовища та виробленої продукції. 
Головне завдання сталого розвитку в цьому разі – 
забезпечення продуктами харчування населення 
за умови збереження та відновлення природного 
середовища. При цьому велику увагу необхідно при-
діляти якості продуктів харчування, адже це один 
із основних факторів, що впливає на стан здоров’я 
населення. Екологічно дружна практика сільського 
господарства розглядається як менш шкідлива до 
довкілля порівняно з традиційним вирощуванням. 
Водночас бажання споживачів включають як велику 
кількість дешевих кінцевих продуктів сільськогоспо-
дарського виробництва, так і відсутність впливу на 
здоров’я людини та довкілля, а також збереження 
ресурсів для прийдешніх поколінь. У результаті має 
місце конфлікт між економічним, соціальним та 
екологічним аспектами. 

Сталий розвиток сільськогосподарського вироб-
ництва – це здатність господарюючого суб’єкта 
динамічно підтримувати пропорції в організації 
діяльності, орієнтованої на інноваційний розвиток; 
підвищувати соціальну та економічну ефективність; 
постійно нарощувати темпи розвитку, здійснюючи 
розширене відтворення, метою якого є забезпе-
чення населення якісними продуктами харчування, 
продовольчої безпеки держави без завдання шкоди 
навколишньому середовищу [5].

На думку вітчизняних учених, сталий розвиток 
в сільському господарстві можливий за умови роз-
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витку екологічного менеджменту. Так, М. Кочерга 
(2013) зазначає, що необхідність і своєчасність 
впровадження екологічного менеджменту як 
ефективного інструменту розвитку сільського гос-
подарства зумовлені не тільки погіршенням еко-
логічного стану, але й зростаючими вимогами до 
системи управління, пов'язаними з закономірними 
тенденціями розвитку сучасного виробництва, 
новими тенденціями науково-технічного прогресу, 
збільшенням виробничих потужностей для нових 
технологій, загостренням впливу виробництва як 
на локальному, так і глобальному рівнях [6].

Ю. Білявська (2016) зауважує, що екологіч-
ний менеджмент вивчає управлінські відносини в 
організації, які забезпечують її сталий розвиток, 
охорону навколишнього середовища, безпеку 
життєдіяльності людини, раціональне викорис-
тання природних ресурсів і екологічну безпеку, 
спрямовану на реалізацію екологічних цілей і про-
грам впливу на навколишнє середовище, а також 
формує знання екологічної стратегії розвитку сус-
пільства, управління природокористуванням і охо-
роною природи [7]. Головною метою екологічного 
менеджменту є реалізація законодавства, кон-
троль за дотриманням вимог екологічної безпеки, 
забезпечення проведення ефективних комплек-
сних заходів щодо раціонального використання 
природних ресурсів, досягнення узгодженості дій 
державних громадських органів у галузі охорони 
навколишнього середовища. Функція екологічного 
менеджменту – вид діяльності, зумовлений необ-
хідністю розподілу праці та спеціалізацією у сфері 
управління з метою ефективного розв’язання ком-
плексу екологічних проблем [8].

Про важливість екологічного менеджменту на 
підприємствах говорять і видатні зарубіжні вчені 
Y. Dankevych, O. Chaikin [10], C. Allan, G.H. Stankey 
[9] та багато інших. Отже, аналіз літературних дже-
рел з цієї тематики свідчить про актуальність теми 
дослідження не лише в Україні, а й за її межами.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
та перспективи розвитку екологічного менедж-
менту в сільськогосподарських підприємствах 
України як передумови сталого розвитку.

Теоретичною і методологічною основою дослід-
жень є сучасна економічна теорія, системний під-
хід до вивчення економічно-екологічних аспектів 
розвитку сільського господарства, наукові праці 
вітчизняних та зарубіжних учених із питань ста-
лого розвитку сільського господарства та екологіч-
ного менеджменту.

У процесі досліджень використовувалися 
загальнонаукові та економічні методи: моно-
графічний метод; розрахунково-конструктив-
ний метод; методи аналізу та синтезу, індукції та 
дедукції з метою теоретичного поглиблення уяв-
лень про сукупність екологічних факторів аграр-
них підприємств. Крім того, в роботі використані 

такі методи, як історичний, аналітичні: табличний 
та графічний (для подання розрахунків та резуль-
татів у візуально-графічній формі), порівняльний 
аналіз, SWOT-аналіз тощо.

Інформаційною базою дослідження стали 
матеріали Державного комітету статистики Укра-
їни, особисті дослідження авторів.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Сільське господарство є одним з пріоритетних 
напрямів розвитку економіки України завдяки 
потужному природно-ресурсному потенціалу, 
наявності великих масивів родючих ґрунтів, тра-
диційній здатності населення працювати на землі, 
матеріально-технічним засобам, а також зростаю-
чому попиту на продовольство в Україні та світі. 
Так, за офіційними даними Державної служби 
статистики України, в структурі ВВП частка сіль-
ськогосподарського виробництва зросла із 8,4% в 
2010 році до 13,7% в 2016 році. Сільське господар-
ство за вартістю ВВП займає четверте місце серед 
всіх галузей народного господарства. У сільсько-
господарському виробництві залучено понад 17% 
економічно активного населення, а сільське насе-
лення України становить 59%.

Надмірна сільськогосподарська освоєність 
територій, інтенсифікація виробництва, які супро-
воджувалися посиленням антропогенного впливу 
на земельні ресурси, і трансформаційні процеси в 
аграрній сфері спричинили негативні явища в роз-
витку цієї галузі: деградацію земель, зменшення 
родючості ґрунтів, забруднення довкілля, зни-
ження продуктивності угідь. 

Відсутність сталого землекористування в Укра-
їні призвела до надмірної освоєності земель. 
В Україні освоєно близько 72% земельних ресур-
сів за допустимої норми 60–65% загальної площі, 
розораність сягає 58% при допустимій нормі 40%. 
Для порівняння, в розвинених Європейських 
країнах цей показник не перевищує 32% [11]. За 
даними Національної доповіді про стан навколиш-
нього природного середовища в Україні (2015) 
в Україні площа еродованих земель становить 
11,3 млн. га, загальна площа боліт, заболочених і 
перезволожених земель, засолених та кислих ста-
новить 13,4 млн. га, у т.ч. площа боліт – 1,17 млн. га; 
під водою та заболочені землі – 3,408 млн. га; 
перезволожених с/г земель – 320 тис. га; засоле-
них і солонцюватих ґрунтів – 4,0 млн. га. Близько 
20% українських земель є у незадовільному для 
використання стані в наслідок перенасичення 
ґрунтів низкою токсичних сполук.

У табл. 1 аналізується екологодеструктивний 
вплив сільського господарства на навколишнє при-
родне середовище. Усі заходи, що проводяться як 
сільськогосподарське виробництво, впливають на 
ґрунт, воду, повітря та біорозмаїття.

Наслідком хижацького використання земель 
є тенденція до втрати гумусу в ґрунті. За дослід-
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женнями Л. Дацько [12], згідно з матеріалами 
агрохімічної паспортизації земель сільськогоспо-
дарського призначення, яку проводять філії Інсти-
туту охорони ґрунтів України, визначено, що кожні 
5 років ґрунти в Україні втрачають у середньому 
0,05% гумусу.

У грошовому еквіваленті за двадцять років це 
становило близько 450 млрд. грн. Для підтримки 
належного балансу гумусу у ґрунт потрібно щорічно 
вносити близько 8–10 т органічних добрив на 1 га 
посівної площі. Щорічно ґрунт втрачає 400–500 кг 
органічної речовини з гектара, а поповнювати ці 
втрати, на жаль, нічим. Для відтворення 1% гумусу 
потрібно 100 років.

Важливою складовою частиною сталого сіль-
ського господарства є перехід до моделі низько-
вуглецевого виробництва [13]. Сільське господар-

ство є значним джерелом викидів парникових газів. 
Інтенсифікація галузі та впровадження нових тех-
нологій сприяють їх зростанню. При цьому основ-
ними джерелами парникових газів є метан (СН4) 
та закис азоту (N2O), що мають, відповідно, у 21 та 
310 разів значніший потенціал глобального поте-
пління порівняно із СО2 [14]. На рис. 1 зображено 
структуру викидів забруднюючих речовин у роз-
різі технологічних та виробничих процесів у сіль-
ському господарстві України: основною галуззю, 
що спричиняє викиди вуглекислого газу, є тварин-
ництво, що вимагає додаткових витрат на його 
утилізацію.

Наведені дані підтверджують тезу про значний 
негативний вплив сільського господарства Укра-
їни на навколишнє природне середовище. Для 
подолання ситуації, що склалася, за досліджен-

Таблиця 1 
екологодеструктивний вплив сільського господарства україни  

на навколишнє природне середовище
Грунт вода Повітря Біорізноманіття

Надмірне використання добрив і засобів 
захисту рослин + + + +

Інтенсивна механізація + +
Монокультура в рослинництві + + +
Неправильне проведення поливів  
та меліораційних робіт + +

Порушення технологій виробництва + +
Неправильне використання відходів + + +
Надмірна розораність, зменшення лісового 
покриву + +

Нерозвиненість технічної інфраструктури + + +
Нестача інформації та знань про екологічні 
проблеми + + + +

Джерело: сформовано автором

Вирощування сільськогосподарських культур 
з використанням добрив

Вирощування сільськогосподарських культур без 
використання добрив 

Ентеральна (кишкова) ферментація

Прибирання, збереження та використання гною, 
а також органічних сполук 

Використання пестицидів та вапняку 

Прибирання, збереження та використання гною, 
а також азотних сполук
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рис. 1. структура викидів забруднюючих речовин у розрізі технологічних  
та виробничих процесів в сільському господарстві україни, %

Джерело: розраховано за даними у http://www.ukrstat.gov.ua
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нями К. Прокопенко, потрібне розроблення систем 
землеробства з підвищеними ґрунтозахисними 
та вологозберігаючими якостями, використання 
ресурсоощадливих технологій та механізмів; про-
ведення заходів зі збереження родючості ґрунтів, 
захисту їх від процесів водної та вітрової ерозій, 
засолення, осолонцювання, підтоплення та інших 
деградаційних процесів; розроблення і впровад-
ження інтегрованих систем захисту рослин від 
шкідників, бур'янів, заморозків, суховіїв тощо; роз-
роблення і впровадження енерго-, водо- та ресур-
созберігаючих технологій комплексної меліорації 
земель, відновлення і розширення зрошення від-
повідно до прогнозованих змін клімату тощо [15]. 
А це вимагає формування ефективної системи 
екологічного менеджменту в сільськогосподар-
ських підприємствах України. 

Слід зазначити, що в Україні впровадження 
екологічного менеджменту в аграрних підприєм-
ствах не обов’язкове, має довільну форму і не 
підтримується державою. В економічно розвине-
них країнах застосовують екологічний менедж-
мент через використання міжнародних стандар-
тів ISO 14000 (системи управління навколишнім 
середовищем), серії ISO 9000 (системи управ-
ління якістю), OHSAS 18001(системи керування 
професійною безпекою і здоров’ям) або ж через 
їх поєднання залежно від політики підприємства. 
Проте є також добровільні системи екологічного 
менеджменту, яких дотримуються у своїй діяль-
ності підприємства. Серед них можна відмітити 
Програму виробництва чистої продукції, Програму 
“чистий бізнес”, Eco-management and audit scheme 
or EMAS, Теорію життєвого циклу продукту та інші.

Особливістю екологічного менеджменту є враху-
вання та поєднання в своїй діяльності двох супер-
ечностей: забезпечення підприємству максималь-
ного прибутку та зменшення негативного впливу 
на навколишнє середовище шляхом раціонального 
природокористування та екологізації виробництва. 
Екологічний менеджмент є складовою частиною 
загального менеджменту підприємства, яка вклю-
чає в себе організаційну структуру, планування, 
процедури, процеси і ресурси для реалізації і опе-
ративного управління з точки зору вирішення еко-
логічних проблем. Тобто екологічний менеджмент 
на підприємстві може бути визначено як процес 
планування, організації, мотивації і контролю, що 
приводить до зменшення негативного впливу орга-
нізаційної одиниці на навколишнє середовище.

 У межах екологічного менеджменту у сільсько-
господарських підприємствах можуть здійсню-
ються такі види діяльності:

– раціональне використання природних ресур-
сів з метою скорочення обсягів їх споживання; 

– повторне використання відходів, ; 
– заміна технологій, шкідливих для навколиш-

нього середовища, на екологічно безпечні технології; 

– політика виробництва екологічно чистої сіль-
ськогосподарської продукції та надання послуг;

– запобігання забрудненню та мінімізація 
шкоди навколишньому середовищу;

– формування екологічної обізнаності; 
– впровадження про-екологічної освіти тощо.
Принципи екологічного менеджменту в сіль-

ському господарстві відповідають принципам, 
що встановлені МТП (Міжнародна торговельна 
палата). Міжнародна торгова палата є неурядо-
вою організацією, яка обслуговує світовий бізнес. 
Її членство поширюється на більш ніж 130 країн і 
включає тисячі бізнес-організацій та підприємств 
з міжнародними інтересами. У відповідь на допо-
відь Світової комісії з навколишнього середовища 
та розвитку ICC розробила «Ділову хартію для 
сталого розвитку», яка встановлює 16 принципів 
екологічного менеджменту (рис. 2).

Хартія охоплює екологічно відповідні аспекти 
охорони здоров'я, безпеки та управління продук-
цією. Її мета полягає в тому, щоб “найширший 
спектр підприємств зобов'язувався покращити свої 
екологічні показники у відповідності до принципів, 
мати наявні практики управління для досягнення 
такого поліпшення, для вимірювання їхнього про-
гресу, а також доповісти про цей прогрес, як необ-
хідно, як внутрішньо, так і зовні”.

Екологічний менеджмент формує основні 
засади для вирішення екологічних проблем на під-
приємстві. А. Leszczyńska (2011) виокремлює такі 
види діяльності для екологічного менеджменту:

– визначення впливу на навколишнє серед-
овище в окремих виробничих процесах, а також 
аналіз можливості їх переробки; 

– розроблення екологічної програми, що опи-
сує цілі та діяльність підприємства з екологічних 
аспектів в середньостроковій перспективі; 

– покращення оперативного контролю за потре-
бами охорони навколишнього середовища; 

– вжиття заходів щодо запобігання нещасним 
випадкам та мінімізації їх наслідків; 

– збереження матеріальних та енергетичних 
балансів для мінімізації споживання енергії та 
матеріалів; 

– моніторинг впливу вироблених продуктів на 
навколишнє середовище; 

– дотримування принципу Best Available 
Techniques у плануванні нових інвестицій; 

– постійне вдосконалення кваліфікації праців-
ників та екологічної обізнаності [16]. 

Етапи і послідовність здійснення заходів для 
становлення системи екологічного менеджменту в 
Україні залежить від ступеня зрілості законодавчо-
нормативної та організаційно-економічної бази, 
а також рівня розвитку екологічного світогляду 
суспільства. Наявна практика за межами України 
свідчить, що розвиток екологічного менеджменту 
у своєму становленні проходить 3 етапи: 
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1. Здійснення локальної тактики «гасіння 
пожеж» – керівництво компанії згадує про еколо-
гію тільки у випадку аварійних ситуацій, що погро-
жують серйозними економічними наслідками. 

2. Створення системи екологічного моніторингу 
на підприємстві з метою відповідності загально-
прийнятим природоохоронним нормам і правилам. 

3. Розроблення загальнокорпоративної стратегії 
з визначальним значенням екологічних факторів. 
При цьому компанія прагне її досягнення за раху-
нок переваги над конкурентами здебільшого шля-
хом перевищення екологічних стандартів і норм. 

Виходячи з наведених стратегій, екологіч-
ний менеджмент в Україні знаходиться лише на 

першому етапі свого формування, проте вихід 
сільського господарства з кризи та подальший 
розвиток підприємств відповідно здійснюватиме 
позитивний вплив і на розвиток системи екологіч-
ного менеджменту. Нині визначальним фактором 
становлення і розвитку діючої системи екологіч-
ного менеджменту в Україні є формування зако-
нодавчо-нормативних основ зваженої екологічної 
політики держави.

Для вироблення ефективної стратегії еколо-
гічного управління на підприємстві всі екологічні 
аспекти мають бути включені в загальне плану-
вання і в процес прийняття рішень. Тому перед 
формуванням корпоративної та функціональної 
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рис. 2. 16 принципів екологічного менеджменту

Джерело: сформовано за даними ICC Business Charter for Sustainable Development, https://www.iisd.org/
business/tools/principles

Таблиця 2
SWOT-аналіз процесів екологізації в сільськогосподарських підприємствах україни

Strengths Weaknesses
Продовольча та екологічна безпека країни;
Потужний людський капітал;
Сприятливі природно-кліматичні умови для 
аграрного виробництва;
Застосування міжнародних стандартів;
Наявність екологічної політики;
Екологічні продукти та технології;
Престижність «зеленого іміджу»;
Готовність виробників до певних обмежень;
Контроль споживання ресурсів.

Надмірна розорюваність ґрунтів;
Забруднення навколишнього середовища;
Нераціональне використання природних ресурсів;
Низька продуктивність виробництва;
Наявність «іміджу забруднювача»;
Розробка та модифікація програми екологічного 
менеджменту;
Управління документацією системи екологічного менеджменту;
Оцінка ефективності системи екологічного менеджменту;
Екологічні звіти та контроль керівництва.

Opportunities Threats
Вихід на нові ринки (в т.ч. міжнародні);
Виробництво екологічно чистої продукції;
Просування новітніх технологій;
Формування «зеленого іміджу»;
Екологічні інновації та інвестиції;
Взаємодія між споживачами і постачальниками;
Екологічний аудит;
Покращення екологічного стану навколишнього 
природного середовища;
Покращення здоров’я населення.

Необхідність в інвестиціях унаслідок посилювання 
екологічних стандартів;
Екологічна діяльність конкурентів;
Неможливість застосування деяких технологій;
Відтік кваліфікованих працівників;
Збільшення витрат на виробництво;
Зростання ціни на вироблену продукцію;
Зміни законодавства;
Можливості зменшення прибутку на початкових етапах.

Джерело: сформовано автором
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екологічної стратегії доцільно проводити аналіз 
впливу внутрішніх (сильних і слабких сторін під-
приємства) і зовнішніх (політичних, економічних, 
соціальних і технологічних) стратегічних факто-
рів. Серед різних методів аналізу визначальним 
є SWOT-аналіз – засіб систематичного вивчення 
й оцінки потенціалу, який підприємство має у сво-
єму розпорядженні для реалізації його екологічної 
місії та досягнення відповідних даній місії цілей. 
У табл. 2 наведемо результати SWOT-аналізу про-
цесів екологізації та формування екологічної полі-
тики сільськогосподарських підприємств в Україні.

Таким чином, проведений аналіз свідчить про зна-
чні можливості екологізації сільськогосподарського 
виробництва в Україні через створення системи еко-
логічного менеджменту. Це сприятиме розвитку сіль-
ського господарства за засадах стійкого розвитку.

висновки з проведеного дослідження.
1. В сучасних умовах господарювання питання 

впровадження екологічного менеджменту в сіль-
ськогосподарських підприємствах України є над-
звичайно актуальним, вимогою часу та передумо-
вою до переходу до концепції сталого розвитку.

2. Непродумана інтенсифікація сільськогос-
подарського виробництва в Україні призвела до 
значних негативних екологічних впливів на навко-
лишнє природне середовище. Серед них можна 
відмітити високу розорюваність сільськогоспо-
дарських угідь, їхню деградацію та забруднення; 
забруднення водних ресурсів та атмосфери; нако-
пичення відходів тощо.

3. Необхідною умовою для подолання еколо-
гічних проблем в сільському господарстві є ство-
рення та ефективне функціонування системи еко-
логічного менеджменту – комплексу заходів, які 
включають управління ресурсами, виробничими 
процесами і продукцією, спрямоване на змен-
шення негативних впливів сільськогосподарського 
виробництва на навколишнє природне серед-
овище та підвищення еколого-економічної ефек-
тивності його діяльності.
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THE VALUE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR ECOLOGIZATION AGRICULTURE  
IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The purpose of this article is the analysis and prospects for the development of environmental manage-
ment in agricultural enterprises in Ukraine as a prerequisite for sustainable development. The problems of 
greening are extremely important. This is due to the sharp deterioration of the ecological status of natural 
resources associated with agricultural production, the decline of soil fertility and quality of agricultural products, 
the increase of complex ecological and destructive impact on the environment.

Therefore, environmental problems today need immediate resolution and are an indispensable condition 
for the sustainable development of society.

Methodology. The theoretical and methodological basis of research is modern economic theory, system-
atic approach to the study of economic and environmental aspects of agricultural development, scientific works 
of domestic and foreign scientists on sustainable development of agriculture and ecological management.

In the process of research, general scientific and economic methods were used: monographic method; 
calculation-constructive method; methods of analysis and synthesis, induction and deduction for the theoreti-
cal deepening of representations about environmental factors of agrarian enterprises. In addition, methods 
used in this work are historical, analytical methods: tabular and graphical (for presentation of calculations and 
results), comparative analysis, SWOT-analysis, etc.

Materials of State Statistics Committee of Ukraine and personal studies of the authors became the informa-
tion base of the research.

The results of the research. The peculiarity of environmental management is consideration and combina-
tion of two contradictions in its activity: providing the enterprise with maximum profit and reducing negative 
impact on the environment through the rational use of nature and greening production. Environmental man-
agement at the enterprise can be defined as a process of planning, organization, motivation and control which 
leads to the decrease in the negative impact of the organization on the environment.

Within the framework of environmental management in agricultural enterprises the following activities can 
be carried out:

– Rational use of natural resources in order to reduce their consumption;
– Reuse of waste;
– Replacement of technologies harmful to the environment on environmentally safe technologies;
– Policy of producing environmentally friendly agricultural products and services;
– Prevention of pollution and harm minimization to the environment;
– Formation of environmental awareness;
– Introduction of pro-environmental education, etc.
Environmental management in Ukraine is only at the first stage of its formation but the output of agriculture 

from the crisis and further development of enterprises, respectively, will have a positive impact on the develop-
ment of the environmental management system.

Practical implications. The practical significance of the studied theoretical statements, proposals and 
recommendations is that their implementation will help to improve the ecological situation, increase the com-
petitiveness of products, ensure the production of environmentally safe food products and agricultural raw 
materials while increasing soil fertility, improving employment market in rural areas and creating favorable 
conditions for working and living in the countryside.

Value/originality. According presents the results of SWOT analysis of ecologization processes and forma-
tion of the environmental policy at agricultural enterprises in Ukraine. Thus, the analysis shows that there are 
significant opportunities for ecologization of agricultural production in Ukraine through the development of the 
environmental management system. It will promote the development of agriculture on the basis of sustainable 
development.


