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Анотація. У статті розглянута організація і методика контролю екологічної діяльності на макроеко-

номічному рівні, визначено суб’єкти й об’єкти Державної системи екологічного моніторингу довкілля.
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Summary. The article deals with areas of strategic management and food processing companies to improve the 
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Постановка проблеми. В умовах нарощування 

антропогенних навантажень на довкілля, бурхли-

вого розвитку суспільного виробництва і зростання 

матеріальних потреб людини виникає необхідність 

розробки і додержання особливих правил корис-

тування природними ресурсами, їх раціонального 

використання й екологічно спрямованого захисту. 

У зв’язку з цим підвищується роль і значення дер-

жавного екологічного контролю за додержанням 

відповідних вимог до використання, відтворення й 

охорони природних ресурсів. У нашій країні при-

йнято і функціонує багато законів і кодексів, інших 

законодавчо-правових актів щодо охорони навко-

лишнього природного середовища та раціонально-

го використання природних ресурсів.

Виклад основного матеріалу. У різних видах 

наукової та практичної діяльності людина здавна 

застосовує метод спостереження — спосіб піз-

нання, заснований на відносно тривалому, ціле-

спрямованому і планомірному сприйнятті пред-

метів та явищ навколишньої дійсності. В останні 

десятиліття суспільство усе ширше використовує 

у своїй діяльності дані спостережень щодо стану 

природного середовища. Ця інформація потріб-

на у повсякденному житті людей і веденні гос-

подарства, у будівництві, під час надзвичайних 

обставин — для оповіщення про наближення 

небезпечних явищ природи. Ще наприкінці 60-х 

років XX століття у світовому товаристві почало 

створюватися усвідомлення необхідності в ко-

ординованості зусиль зі збереження і переробки 

даних щодо стану навколишнього середовища. 

У Стокгольмі відбулася конференція з охорони 

навколишнього середовища під егідою ООН, де 

вперше було визначено поняття «моніторинг» 

навколишнього середовища». Було вирішено під 

моніторингом навколишнього середовища розумі-

ти комплексну систему спостережень, оцінки і 

прогнозу змін стану навколишнього середови-

ща під впливом антропогенних факторів. Термін 

з’явився як доповнення до поняття «контроль 

стану навколишнього середовища».

Нині під моніторингом розуміють сукуп-

ність спостережень за компонентами біосфери, 

спеціальним чином організовані в просторі, а 

також комплекс методів екологічного прогно-

зування. Екологічний моніторинг довкілля є су-

часною формою реалізації процесів екологічної 

діяльності за допомогою засобів інформатизації 

і забезпечує регулярну оцінку і прогнозування 

стану середовища життєдіяльності суспільства й 

умов функціонування екосистем для прийняття 

управлінських рішень щодо екологічної безпеки, 

збереження природного середовища та раціо-

нального природокористування.

Що стосується безпосередньо екологічного 

контролю, то він полягає, перш за все, у перевірці 

та забезпеченні дотримання вимог екологічного 

законодавства, його норм і правил, а також вико-

нання природоохоронних програм і заходів усіма 

державними органами, підприємствами, устано-

вами й організаціями, посадовими особами, не-

залежно від правового статусу, форм власності та 

впорядкування, а також громадянами.

Практичне відображення заходів контролю 

екологічної діяльності тісно пов’язане в першу 

чергу з державним регулюванням процесів при-

родокористування. Новим у цій проблемі є екві-

валентність обміну інформацією між державою, 

природою та людиною-перетворювачем, що ба-

зується на удосконаленні законодавчих, організа-

ційно-технічних аспектів.

Ініціативою Європейської комісії щодо ви-

міру, обліку та розкриття економічних засобів є 

розпорядження у складі Програми економічного 

управління та контролю. Ця Програма ґрунту-

ється на засадах добровільної участі, сталої по-

літики управління, систематичного виправлення 

стану середовища підприємствами і незалежного 

контролю прийнятих рішень та інформації, що 
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підлягає оприлюдненню. У Програмі головний 

акцент робиться на те, що складання звітів про ді-

яльність підприємств щодо охорони середовища 

були перевірені ліцензованими експертами [1].

Здійснення контролю за діяльністю підпри-

ємств щодо питань охорони середовища вимагає 

знань, які виходять за межі фінансових. Ці знан-

ня важко поєднати в одній професії. Здійснення 

екологічного контролю вимагає залучення спеці-

алістів інших професій: агрономів, правознавців, 

інженерів, фінансових контролерів. Це може при-

звести до виникнення нової професії — контролю 

за діяльністю українських підприємств щодо охо-

рони навколишнього природного середовища.

Сьогодні екологічний контроль в Україні 

розглядається як діяльність з перевірки виконан-

ня планів і заходів щодо охорони природи, ра-

ціонального використання природних ресурсів, 

оздоровлення навколишнього природного сере-

довища, дотримання вимог екологічного права і 

нормативів якості навколишнього середовища. 

При цьому розрізняють державний, виробничий і 

громадський контроль (рис. 1).

Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» разом із правом про-

ведення перевірок підприємств та організацій 

дозволяє посадовим особам державного еколо-

гічного контролю: видавати дозвіл на право ви-

киду, скидання та розміщення шкідливих речо-

вин; установлювати (за узгодженням з органами 

санітарно-епідеміологічного нагляду) нормативи 

викидів шкідливих речовин стаціонарними дже-

релами забруднення навколишнього середовища; 

обмежувати чи призупиняти діяльність на підпри-

ємстві об’єктів, експлуатація яких здійснюється з 

порушенням законодавства [3].

Для здійснення екологічного контролю у складі 

Міністерства екології природних ресурсів України 

функціонує Державна екологічна інспекція, яка діє 

на підставі Положення, затвердженого відповідною 

постановою Кабінету Міністрів України.

Громадський контроль у галузі охорони на-

вколишнього природного середовища здійсню-

ється громадськими інспекторами ііромадськими 

об’єднаннями, які мають право: брати участь у про-

веденні спеціально уповноваженими державними 

органами управління в галузі охорони навколиш-

нього природного середовища перевірок виконан-

ня підприємствами, установами й організаціями 

природоохоронних планів і заходів; проводити 

громадську екологічну експертизу, обнародувати 

її результати і передавати їх органам, уповноваже-

ним приймати рішення; подавати позови до суду 

про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

порушення законодавства щодо охорони навко-

лишнього природного середовища [3].

Згідно із Законом України «Про охорону на-

вколишнього природного середовища» держав-

ному контролю підлягають використання й охо-

рона земель, надр, поверхневих і підземних вод, 

атмосферного повітря, лісів і рослинності, тва-

ринного світу, морського середовища та природ-

них ресурсів, територіальних вод, континенталь-

ного шельфу та виключно «морської» економічної 

зони держави, природних територій та об’єктів, 

що підлягають особливій охороні, а також стан 

навколишнього середовища. Порядок здійснен-

ня державного контролю за охороною довкілля та 

використанням природних ресурсів визначається 

чинним законодавством України.

Одним зі спеціалізованих видів державного 

екологічного контролю є екологічний моніторинг — 

інформаційна система спостережень, оцінки і про-

гнозу змін у стані навколишнього середовища, 

створена з метою виділення антропогенних скла-

дових цих змін на тлі природних процесів.

Екологічний моніторинг здійснюється у рам-

ках єдиної системи Державного моніторингу на-

вколишнього природного середовища [4].

Головними завданнями екологічного моніто-

рингу є:

Рис. 1. Види екологічного контролю. 

Джерело: [69, с. 332]

Державний контроль у галузі охорони до-

вкілля здійснюється радами, їх виконавчими і 

розпорядчими органами, державними органа-

ми охорони навколишнього природного сере-

довища, іншими спеціально уповноваженими 

державними органами відповідно до законодав-

ства України. Серед них Міністерство екології 

та природних ресурсів України, Державний ко-

мітет України з водного господарства, Держав-

ний комітет України із геології та використання 

надр, Державний комітет України з питань гід-

ромеліорації, їх органи на місцях. Слід відзна-

чити, що до державного екологічного контролю 

і взагалі до регулювання питань навколишнього 

природного середовища причетні й інші органи 

державного управління.
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— спостереження за джерелами антропоген-

ного впливу; спостереження за факторами антро-

погенного впливу;

— спостереження за станом природного се-

редовища і процесами, що відбуваються в ньому 

під впливом факторів антропогенного впливу;

— оцінка фактичного стану природного се-

редовища;

— прогноз зміни стану природного середовища 

під впливом факторів антропогенного впливу й оцін-

ка прогнозованого стану природного середовища.

Система моніторингу містить декілька груп 

спостережень. Перша група визначає джерела і 

фактори впливу на довкілля, спостереження за 

природними явищами (вулканізмом, лісовими 

пожежами та ін.) і антропогенними викидами. 

Друга група спостережень пов’язана безпосеред-

ньо зі станом довкілля: спостереження за природ-

ними об’єктами, ресурсами, ландшафтами.

Державна система моніторингу довкілля є 

інтегрованою інформаційною системою, що здій-

снює збирання, збереження та оброблення логіч-

ної інформації для відомчої та комплексної оцінки 

і прогнозу стану природних середовищ, біосфери 

й умов життєдіяльності, вироблення обґрунтова-

них рекомендацій для прийняття ефективних со-

ціальних, економічних та екологічних рішень на 

всіх рівнях державної виконавчої влади, удоско-

налення відповідних законодавчих актів, а також 

виконання зобов’язань України з міжнародних 

екологічних угод, програм, проектів.

Екологічний моніторинг довкілля здійсню-

ється за довгостроковою Державною програмою, 

яка визначає спільні, узгоджені за цілями, завдан-

нями, територіями та об’єктами, часом (періодич-

ністю) і засобами виконання, дії відомчих органів 

державної виконавчої влади, підприємств, орга-

нізацій та установ незалежно від форм власності.

Суб’єктами Державної системи екологіч-

ного моніторингу довкілля, відповідальними за 

обов’язкове здійснення Державної програми еко-

моніторингу довкілля, є міністерства й інші цен-

тральні органи виконавчої влади, які, згідно зі 

своєю компетенцією, отримують та обробляють 

дані щодо стану довкілля і виробляють відповідні 

рішення щодо нормалізації або поліпшення еко-

логічного оточення, раціонального використання 

та забезпечення якості природних ресурсів.

Об’єктами інформатизації у Державній сис-

темі екомоніторингу довкілля України є процеси 

відомчої екологічної діяльності та їх інтеграція на 

локальному, адміністративно-територіальному і 

державному рівнях, які відповідно охоплюють: 

території промислово-міських агломерацій, сані-

тарно-захисних зон великих підприємств, у тому 

числі АЕС, великих водоймищ, природоохорон-

них зон та інших спеціально визначених просто-

рових одиниць; територію Автономної Республі-

ки Крим іа території областей України, території 

промислово-економічних регіонів, басейнів ве-

ликих річок України в цілому.

Створення та функціонування Державної 

системи екологічного моніторингу довкілля має 

сприяти здійсненню державної екологічної полі-

тики, яка передбачає:

— екологічно раціональне використання 

природного та соціально-економічного потенціа-

лу держави, збереження сприятливого середови-

ща життєдіяльності суспільства;

— соціально-екологічне й економічно раціо-

нальне вирішення проблем, що виникають у ре-

зультаті забруднення довкілля, небезпечних при-

родних явищ, техногенних аварій та катастроф;

— розвиток міжнародного співробітництва 

щодо збереження різноманіття природи, охоро-

ни озонового шару атмосфери, запобігання ан-

тропогенній зміні клімату, захисту лісів і лісовід-

новлення, прикордонного забруднення довкілля, 

відновлення природного стану Дніпра, Дунаю, 

Чорного й Азовського морів.

Екологічна експертиза також є видом конт-

ролю і розглядається як комплекс заходів юри-

дичного й економічного характеру, які передують 

реалізації проектів і господарських планів з метою 

оцінки їх можливості та прийнятності впливу на 

навколишнє середовище.

Державна екологічна експертиза є обов’язковим 

актом, що регламентує господарську діяльність, охо-

рону навколишнього середовища і раціональне ви-

користання природних ресурсів. Вона є етапом, що 

передує і забезпечує прийняття оптимальних управ-

лінських рішень з метою забезпеченні екологічно 

стійкого розвитку територій, народногосподарських 

комплексів і підприємств. Протягом експертизи 

здійснюється аналіз відповідності народногосподар-

ських і локальних (регіональних, підприємницьких) 

рішень нормативним, організаційно-правовим ви-

могам раціонального природокористування й охоро-

ни навколишнього середовища з точки зору мінімі-

зації негативних екологічних наслідків [5].

У Законі України «Про екологічну експертизу» 

з цього приводу зазначається, що метою екологіч-

ної експертизи є запобігання негативному впливу 

антропогенної діяльності на стан навколишнього 

природного середовища і здоров’я людей, а також 

оцінка ступеня екологічної безпеки господарської 

діяльності й екологічної ситуації на окремих тери-

торіях та об’єктах. Також відзначається, що еколо-

гічна експертиза здійснює аналіз усіх форм впливу 

об’єкта на навколишнє середовище, включаючи 

повноту охоплення зазначених форм впливу, оцінку 

якості технологічних рішень, перевірку розрахунків, 

обґрунтування конкурентоспроможності рішень.

Завданнями екологічної експертизи є:

— організація науково обґрунтованої, комп-

лексної оцінки об’єктів екологічної експертизи;
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— визначення ступеня екологічної безпеки, рів-

ня екологічності передбачуваного або здійснюваного 

багатоцільового інтегрованого природокористуван-

ня, комплексна еколого-економічна оцінка стану 

екосистем у взаємодії з антропогенними (деструк-

тивними) факторами навколишнього середовища;

— досягнення відповідності об’єктів екс-

пертизи вимогам екологічного законодавства і 

напрямкам екологічної політики, оцінка ефек-

тивності екологічної політики, повноти, обґрун-

тованості та достатності заходів щодо охорони, 

захисту і збереження довкілля, а також забезпе-

чення раціонального природокористування;

— підготовка об’єктивних висновків і реко-

мендацій екологічної експертизи [6].

Головними об’єктами екологічної експертизи 

можуть бути відповідні проекти законодавчих і нор-

мативно-правових актів, цільові комплексні про-

грами, проектні матеріали і документація про впро-

вадження нової техніки і технологій, використання 

природних ресурсів, реалізація яких може призвес-

ти до істотного порушення екологічних нормативів. 

У рамках реалізації екосистемного управління пра-

вове і нормативне забезпечення екологічної експер-

тизи може передбачати обов’язкове її проведення 

для об’єктів, міжгалузевих комплексів, прямо або 

побічно пов’язаних із природокористуванням. При 

цьому фінансування державної екологічної екс-

пертизи має здійснюватися замовником за угодами 

(витрати на експертизу в цьому випадку можуть пе-

редбачатися в межах чинних лімітів проектно-ко-

шторисної документації) [6].

Наступним видом контролю екологічної ді-

яльності є екологічний аудит. Згідно із Законом 

України «Про екологічний аудит» екологічний ау-

дит — це документально оформлений системний 

незалежний процес оцінювання об’єкта екологіч-

ного аудиту, що включає збирання й об’єктивне 

оцінювання доказів для встановлення відповід-

ності визначених видів діяльності, заходів, умов, 

системи управління навколишнім природним 

середовищем та інформації з цих питань вимогам 

законодавства України щодо охорони навколиш-

нього природного середовища та іншим критері-

ям екологічного аудиту.

Екологічний аудит в Україні проводиться з ме-

тою забезпечення додержання законодавства щодо 

охорони навколишнього природного середовища в 

процесі господарської та іншої діяльності.

Основними завданнями екологічного аудиту є:

— збір достовірної інформації щодо екологіч-

них аспектів виробничої діяльності об’єкта еко-

логічного аудиту та формування на її ґрунті ви-

сновку екологічного аудиту;

— встановлення відповідності об’єктів еколо-

гічного аудиту вимогам законодавства щодо охо-

рони навколишнього природного середовища та 

іншим критеріям екологічного аудиту;

— оцінка впливу діяльності об’єкта екологіч-

ного аудиту на стан навколишнього природного 

середовища;

— оцінка ефективності, повноти й обґрунто-

ваності заходів, що вживаються для охорони на-

вколишнього природного середовища на об’єкті 

екологічного аудиту.

Таке поняття, як «екологічний аудит», вжи-

вати недоречно, оскільки «аудит», згідно із За-

коном України «Про аудиторську діяльність», — 

це перевірка публічної бухгалтерської звітності, 

обліку, первинних документів та іншої інфор-

мації щодо фінансово-господарської діяльності 

суб’єктів господарювання з метою визначення 

достовірності їх звітності, обліку, його повноти і 

відповідності чинному законодавству і встанов-

леним нормативам.

Таким чином, аудит зводиться до перевірки 

публічної бухгалтерської звітності. Але функції та 

завдання, які покладені на суб’єктів екологічного 

аудиту відповідно до Закону України «Про еколо-

гічний аудит», виходять за межі визначення самого 

поняття «аудит». Тому пропонуємо вживати таке 

поняття, як «екологічний контроль», котре дозво-

ляє охопити весь процес внутрішнього і зовніш-

нього контролю екологічної діяльності, як на рівні 

окремого підприємства, так і на державному рівні.

Що стосується методики контролю екологіч-

ної діяльності підприємств, то він здійснюється за 

допомогою прийомів фактичного і документаль-

ного контролю.

Документальний контроль полягає в тому, що 

встановлюють суть і достовірність операцій у сфе-

рі екологічної діяльності за даними первинної до-

кументації, облікових регістрів і звітності, в яких 

вона знайшла відображення в бухгалтерському, 

оперативному і статистичному обліку. Прийома-

ми і способами документального контролю є:

— формальна й арифметична перевірка до-

кументів;

— юридична (нормативна) оцінка докумен-

тально оформлених господарських операцій;

— логічна перевірка;

— вибіркове (невибіркове) спостереження;

— зустрічна перевірка;

— оцінка законності й обґрунтованості гос-

подарських операцій за даними кореспонденції 

рахунків бухгалтерського обліку;

— балансові ув’язки руху товарно-матеріаль-

них цінностей;

— порівняння;

— методичні прийоми економічного аналізу.

Фактичний контроль проводиться на місці 

здійснення природоохоронних операцій або зо-

середження об’єктів, що перевіряються, і полягає 

у встановленні дійсного реального стану об’єкта 

лічбою, зважуванням, вимірюванням, лаборатор-

ним аналізом та ін.
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Прийоми і способи фактичного контролю:

1) інвентаризація;

2) експертна оцінка;

3) візуальне спостереження [7].

Фактичний і документальний контроль взає-

мо пов’язані, і не варто застосовувати їх окремо, 

бо спільне застосування дає змогу встановити 

дійсний стан об’єктів і розробити заходи щодо 

усунення недоліків.

Висновки. Отже, система екологічного конт-

ролю сьогодні є різноплановою та різнорівневою. 

Вона поєднує в собі як суто адміністративні за-

ходи (загальний, відомчий тощо), так і методи 

економічного попередження та фактичного вияв-

лення недоліків діяльності підприємств і держави 

в цілому (екологічна експертиза, внутрішній та 

зовнішній екологічний контроль).

Система екологічного контролю потребує 

удосконалення у таких напрямах:

— налагодження ефективного екологічно-

го контролю за науково-дослідними роботами зі 

створення об’єктів штучного походження, їх про-

ектуванням, будівництвом і функціонуванням з 

метою управління техногенним навантаженням, 

раціональним використанням природних ресур-

сів і розміщенням продуктивних сил;

— поєднання документального та фактично-

го способів контролю одночасно, що забезпечить 

постійний ефективний нагляд за збереженням 

природно-ресурсного потенціалу країни;

— розробка взаємопов’язаних стандартів, ме-

тодів, засобів контролю різних відомств;

— налагодження тіснішої координації ді-

яльності з контролюючими органами інших 

міністерств і відомств та з громадськими при-

родоохоронними організаціями, що сприятиме 

розширенню участі громадськості у процесах при-

йняття екологічно важливих для України рішень і 

практичному здійсненню екологічного контролю 

та моніторингу стану довкілля.
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