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МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

Вітчизняні сільськогосподарські (c/г) підприємства, які мають вихід на міжнародні ринки, змушені 

здійснювати екологічний аудит і отримувати відповідний сертифікат з екологічної безпеки виробництва і 

продукції. Від збалансованої та ефективної роботи організаційно-економічного механізму реалізації 

екологічного аудиту c/г землекористування залежить подальший розвиток екоадиту c/г підприємств в Україні, 

впровадження якого сприятиме зниженню екодеструктивного впливу виробничої діяльності на навколишнє 

середовище. 

Екологічний аудит c/г землекористування є організаційно-економічною системою незалежного 

контролю і контроллінгу виробничо-екологічної діяльності, фінансово-економічного стану підприємств 

незалежно від форм господарювання у взаємозв'язку з рівнем регулювання використання земельних ресурсів.  

Організаційно-економічний механізм інформаційного забезпечення екологічного аудиту c/г 

землекористування повинен мати наступні складові елементи: організаційне, інформаційно-методичне 

забезпечення та економічні важелі екологічного аудиту c/г землекористування, які функціонують в 

динамічному взаємозв'язку з кінцевими фінансово-економічними результатами виробництва, що є 

передумовою впровадження систем екологічного сертифікації та екологічного маркетингу, основою 

формування екологічного рейтингу та екологічного консалтингу, на площині сталого сільськогосподарського 

землекористування [3]. Стримуючими чинниками поширення екологічного аудиту на c/г підприємствах є 

недосконалість економічних інструментів механізму екологічного менеджменту та екологічної політики, 

відсутність інформаційного забезпечення, недостатнє фінансового забезпечення господарської діяльності, 

низький рівень екологічної культури управлінського персоналу сільськогосподарських підприємств та ін.  

Практичний досвід провідних країн з впровадження екологічного аудиту c/г підприємств [4,5] показує, що 

необхідно враховувати та інформувати підприємства про систему економічного стимулювання задля 

результативного позиціонування екологічного аудиту, як інструменту екологічного менеджменту та 

складової частини загальної стратегії економічного розвитку підприємства, яка на різних підприємствах і за 

різних зовнішніх умов може бути різною. Тому, при впровадженні екологічного аудиту c/г землекористування 

поряд слід реалізовувати систему його економічного стимулювання. 

Формування системи економічних важелів організаційно-економічного механізму інформаційного 

забезпечення екологічного аудиту сільськогосподарського землекористування має відповідати наступним 

принципам: 

- принцип відповідності та взаємозв’язку економічних важелів організаційно-економічного механізму 

інформаційного забезпечення екологічного аудиту c/г землекористування іншим економічним важелям та 

інструментам економічного механізму c/г підприємства; 

- принцип направленості та доцільності економічних важелів екологічного аудиту c/г 

землекористування; 

- принцип державного стимулювання екологічного аудиту c/г землекористування; 

- принцип впливу економічних важелів екологічного аудиту на формування сталості c/г 

землекористування; 

- принцип сприяння за допомогою екологічного аудиту c/г землекористування підвищення економічної 

та екологічної ефективності підприємства. 

Систему економічних важелів організаційно-економічного механізму інформаційного забезпечення 

екологічного аудиту c/г землекористування запропоновано формувати  в залежності від  сфер дії економічних 

важелів, різновиду економічного стимулювання екологічного аудиту c/г  землекористування, впливу 

основних зацікавлених сторін в реалізації підприємством екологічного аудиту c/г землекористування в 

системі екологічного менеджменту, напрямів стимулювання екологічного аудиту. 

Таким чином, ми пропонуємо вдосконалити існуючий організаційно-економічний механізм 

інформаційного забезпечення екологічного аудиту c/г землекористування через впровадження економічних, 

організаційних, фінансових, адміністративних, ринкових  стимулів. 
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