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РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ 
В СІЛЬСЬКОМУ БУДІВНИЦТВІ

І. А. Ажаман, кандидат економічних наук
Одеська державна академія будівництва та архітектури

В статті визначається актуальність дослідження розвитку еколо-
гічного аудиту в промисловому і цивільному будівництві в сільській 
місцевості. Досліджено міжнародну практику застосування стандар-
тів, направлених на забезпечення екологічності будівельних матеріа-
лів, споруд – систему екологічного менеджменту BS 7750. Визначено 
екологічні стандарти до будівельної діяльності, що застосовуються 
в Російській Федерації. Запропонована модель екологічного аудиту 
розвитку промислового та цивільного будівництва в сільській місце-
вості України.

Ключові слова: екологічний аудит, суб’єкт аудиту, об’єкт аудиту, 
промислове і цивільне будівництво, сільська місцевість, стандарт, 
модель.

Розвиток будівництва в сільській місцевості України висту-
пає інструментом підвищення рівня соціально-культурних умов 
життя мешканців села, благоустрою сільських територій, а також 
посилення виробничо-збутового потенціалу підприємств аграр-
ної галузі. Процес будівництва споруд в сільській місцевості по-
винен здійснюватися у відповідності до чинного законодавства, 
державних галузевих стандартів. З розвитком інтеграційних 
процесів, прагненням України стати рівноправним членом 
європейської спільноти особливого значення набуває питан-
ня врахування міжнародних вимог і стандартів до сучасних 
споруд, а також організація будівельної діяльності на засадах 
екологічного менеджменту на рівні підприємства, галузі, регі-
ону, країни в цілому. Все це потребує формування та впрова-
дження системи екологічного аудиту в сільському будівництві.

Теоретичні аспекти екологічного аудиту як невід’ємної скла-
дової екологічного менеджменту досліджували О. Ю. Дроздова, 
Р. Р. Кулик, С. М. Літвак, В. А. Лукьянихин, О. Л. Михайлюк, 
Н. В. Пахомова, В. Ф. Семенова, Т. В. Сергеева, А. Н. Чумак, 
В. Я. Шевчук, Г. Г. Шматков та інші. Проте в сільському будів-
ництві питання розвитку екологічного аудиту з наукових та 
прикладних позицій залишаються невирішеними.

© Ажаман І. А., 2014
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Виходячи з викладеного, метою дослідження є визначення 
напрямів розвитку екологічного аудиту та формування пропо-
зицій щодо його впровадження в промислове і цивільне будів-
ництво в сільській місцевості.

Згідно із законом України «Про екологічний аудит», останній 
є документально оформленою системою, незалежним процесом 
оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збиран-
ня і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відпо-
відності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи 
екологічного управління та інформації з цих питань вимогам 
законодавства України про охорону навколишнього природ-
ного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту [1].

Такий процес оцінювання в сільському будівництві має 
проводитися згідно з діючими державними і галузевими стан-
дартами. Водночас, активні інтеграційні процеси України 
щодо ЄС та світової спільноти потребують забезпечення відпо-
відності будівельного процесу, продукції будівельної діяльності 
світовим стандартам і вимогам щодо збереження природного 
середовища.

В міжнародній практиці діє ряд стандартів, спрямованих 
на забезпечення екологічності будівельних матеріалів, споруд 
тощо. Так, стандарт у галузі систем екологічного менеджменту 
BS 7750 (Specifi cation for Environmental Management System) 
1992 р. містить рекомендації зі створення ефективної системи 
екологічного менеджменту та його екологічного аудиту. В да-
ному стандарті наводяться стадії розробки та впровадження 
системи екологічного менеджменту, що включають: попере-
днє ознайомлення із ситуацією; розробку заяви про еколо-
гічну політику; визначення структури розподілу зобов'язань і 
відповідальності в системі екологічного менеджменту; оцінку 
ступеня впливу підприємства на навколишнє природне серед-
овище; розроблення екологічних цілей і завдань; визначення 
тих стадій виробництва, процесів і видів діяльності, реалізо-
ваних підприємством, які можуть впливати на довколишнє 
середовище; розробку програми екологічного менеджменту; 
розробку і випуск детальної інструкції, яка дозволяла б ауди-
тору системи екологічного менеджменту визначити, що дана
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система функціонує нормально; встановлення системи реє-
страції всіх екологічно значимих подій; аудит [2, c. 46].

У стандартах BS 7750 екологічний аудит розуміється як 
систематична оцінка, метою якої є визначення ступеню узго-
дженості функціонування системи екологічного менеджменту 
із запланованими цілями і завданнями, її ефективності і від-
повідності вимогам екологічної політики.

В 2008 р. був прийнятий рамковий стандарт в області від-
повідальних поставок будівельних матеріалів BES 6001 розро-
блений британською компанією BRE Global Ltd, що отримала 
світову популярність саме завдяки створенню системи оцінки 
об'єктів нерухомості BREEAM. Це стандарт в галузі охорони 
навколишнього середовища та сталого розвитку, що описує 
аспекти управління організацією, менеджменту ланцюжка 
поставок, а також екологічні та соціальні фактори, які пови-
нні враховуватися при виборі та сертифікації відповідальних 
постачальників будівельних матеріалів [3].

В даному напрямку перспективним є досвід Російської 
Федерації, де прийняті і діють стандарти Національного 
об'єднання будівельників СТО НОСТРОЙ «Правила і порядок 
рейтингової оцінки відповідності об'єктів нерухомості стандар-
там стійкості середовища проживання («зеленого будівництва») 
[4] і некомерційного партнерства «Центр екологічної сертифі-
кації – Зелені стандарти», «Правила функціонування системи 
добровільної сертифікації об'єктів нерухомості – «Зелені стан-
дарти» [5]. В рамках системи добровільної оцінки відповідності 
НОСТРОЙ діють також «Правила і порядок сертифікації під-
приємств промисловості будівельних матеріалів на відповід-
ність параметрам найкращих доступних технологій» [6].

Здобутки світового екологічного аудиту доцільно викорис-
товувати в процесі розвитку сільського будівництва. За допо-
могою інструментарію екологічного аудита проводитиметься 
оцінка і аналіз екологічно-економічної діяльності суб’єктів гос-
подарювання в процесі зведення споруд, а також стану оточу-
ючого природного середовища, вплив об’єктів будівництва на 
екологічну ситуацію на території. За результатами такої оцін-
ки визначаються шляхи удосконалення діяльності суб’єктів 



122 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Т. 2, Вип. 3.

господарської діяльності щодо мінімізації негативного впливу 
об’єктів будівництва на природне середовище.

Модель екологічного аудиту розвитку промислового та ци-
вільного будівництва в сільській місцевості представлена на 
рисунку.

Рис. Модель екологічного аудиту розвитку промислового 
та цивільного будівництва в сільській місцевості*

*Джерело – пропозиції автора

Згідно з представленою моделлю, екологічний аудит роз-
витку будівництва пропонується здійснювати з урахуванням 
умов та обмеження зовнішнього природного довкілля. Така
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діяльність повинна здійснюватися в межах екологічного пра-
ва, правових норм проведення аудиту, а також галузевих буді-
вельних норм і стандартів. На регіональному рівні особливості 
використання екологічного аудиту розвитку будівництв ви-
значатимуть постанови, розпорядження державних органів 
управління та місцевого самоврядування щодо пріоритетів і 
особливостей розвитку екологічного будівництва в сільській 
місцевості.

Екологічний аудит розвитку будівництва на селі (може 
бути внутрішнім та зовнішнім) передбачатиме: перевірку до-
тримання екологічних стандартів та нормативів в процесі 
зведення будівель цивільного та промислового призначення; 
обґрунтування екологічної стратегії розвитку будівництва в 
сільській місцевості регіону; профілактику та зменшення не-
гативного впливу споруд (як в процесі їх зведення, так і екс-
плуатації) на оточуюче середовище та людину.

Суб’єктами внутрішнього аудиту – тобто стороною, що 
ініціює аудит – виступають безпосередньо забудовники – за-
мовники будівель і споруд промислового і цивільного при-
значення, які зацікавлені в дотриманні природоохоронного 
законодавства, несуть власну відповідальність за нанесення 
шкоди оточуючому середовищу та дбають про сталий роз-
виток сільської території. Такі замовники можуть проводити 
аудит самостійно або користуватися послугами спеціалізова-
них аудиторських фірм, що мають право надавати послуги 
в сфері екологічного менеджменту. Суб’єктами зовнішнього 
аудиту можуть виступати державні органи влади та місцево-
го самоврядування, ініціативні групи сільських мешканців, 
представники об’єднань господарюючих суб’єктів в сільській 
місцевості, які мають право та достатню компетентність оцін-
ки відповідності будівельної продукції нормам екологічного 
права.

Об’єктами екологічного аудиту розвитку будівництва в 
сільській місцевості є процес зведення будівель і споруд, про-
екти будівництва, нові або реконструйовані будівлі, юридич-
ні та фізичні особи, які здійснюють або планують зведення 
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об’єктів в сільській місцевості, особи, які виконують техноло-
гічні операції зі зведення об’єктів на селі, а також рішення 
органів влади та місцевого самоврядування, фінансових, ін-
вестиційних установ, інших суб’єктів, що пов’язані з розви-
тком будівництва в сільській місцевості щодо їх відповідності 
чинному екологічному законодавству.

Узагальнюючи проведені дослідження, відзначимо, що 
процес екологічного аудиту з розвитку будівництва на селі 
повинен здійснюватися з врахуванням сучасних державних 
і міжнародних вимог щодо збереження природного середови-
ща. В міжнародній практиці діє ряд стандартів, спрямованих 
на забезпечення екологічності будівельних матеріалів і спо-
руд – BS 7750, які містить рекомендації зі створення ефек-
тивної системи екологічного менеджменту і аудиту. В області 
відповідальних поставок будівельних матеріалів діє стандарт 
BES 6001. Практичний досвід з питань екологічного аудиту 
передбачає використання моделі екологічного аудиту щодо 
розвитку промислового і цивільного будівництва в сільській 
місцевості. Подальші дослідження планується проводити в 
напрямку розробки програм розвитку будівництва на селі 
певних регіонів на принципах екологічного менеджменту та 
використання стандартів екологічного аудиту.
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И. А. Ажаман. Развитие экологического аудита в сельском строи-
тельстве.

В статье определяется актуальность исследования развития 
экологического аудита в промышленном и гражданском строительстве в сель-
ской местности. Исследована международная практика применения стандар-
тов, направленных на обеспечение экологичности строительных материалов, 
сооружений – система экологического менеджмента BS 7750. Определены 
экологические стандарты к строительной деятельности, применяемые в Рос-
сийской Федерации. Предложена модель экологического аудита развития 
промышленного и гражданского строительства в сельской местности Украины.

I. Azhaman. Development of environmental auditing in rural building.
In the article the relevance of the study of environmental auditing development 

in industrial and civil building in rural areas was determined. The practice of 
international standards aimed at ensuring ecological compatibility of building 
materials and constructions – the Environmental Management System BS 7750 was 
investigated. The environmental standards for construction activities used in the 
Russian Federation were defi ned. The model environmental auditing of industrial 
and civil building in rural areas of Ukraine was proposed.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (по-
становка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного до-
слідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний ва-
ріант на CD-ROM. Обов’язково подається: рецензія доктора наук; 
квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий 
прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англій-
ською анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, графі-
ками тощо.

Обсяг статті – до 8 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 ряд-
ків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редакто-
ра Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через 
інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. 
При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження 
питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не 
відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стис-
лим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні 
конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», 
«Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетич-
ні мінливості… Отримано задовільні результати…»).

Розширена англійська анотація повинна містити 250-
300 слів, об’єднаних у логічні речення (що еквівалентно одній сто-
рінці А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, 
наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити 
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після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), 
далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, 
то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках 
(наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]). Не подавати в тексті розгорнутих 
посилань, таких як (Іванов А. П. Вступ до мовознавства. — К., 
2000. — С. 54) (ГОСТ 7.1-84).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело 
і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках 
безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі ри-
сунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а 
таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. 
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 
редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У 
разі використання інших програм для створення рисунків надавати 
редакції на кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не 
більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці 
не менш ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульно-
му редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої терміно-
логії (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних 

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також ско-

рочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без 
крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при пер-
шому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.
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