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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Ефективне функціонування будь-якого підприємства та зростання його економічного потенціалу багато в чому 

залежать від наявності надійної системи екологічної безпеки. Одним із найперспективніших напрямів її досягнення 

та розв’язання екологічних проблем промислового виробництва є екологічний менеджмент. Його метою є 

мінімізація негативних впливів діяльності організації на навколишнє природне середовище. Формування системи 

екологічного менеджменту на підприємстві передбачає впровадження природоохоронних і енергозберігаючих 

технологій, що робить виробництво економічно вигідним, екологічно безпечним та соціально необхідним. 

Система екологічного менеджменту – частина загальної системи менеджменту, що включає в себе організаційну 

структуру, планування, розподіл відповідальності, практичну діяльність, процедури, процеси і ресурси, необхідні для 

розробки, впровадження, досягнення цілей екологічної політики, її перегляду і коректування [4, c. 48]. 

Важливими умовами існування системи, яка займається адмініструванням екологічно спрямованих робіт і проектів, а 

також несе відповідальність за результати їх виконання є: формування єдиної екологічної політики та цільової програми; 

наявність у керівних кадрів системи екологічного менеджменту відповідних кваліфікацій та досвіду роботи в даному 

напрямку; чітке осмислення співробітниками підприємства своїх завдань, обов’язків і прав у процесі виконання цільової 

програми; розробка та впровадження на підприємстві єдиних методів, процесів та створення засобів і умов для виконання 

цільової програми. Для виконання цих умов необхідні мотивація, навчання, інформаційне та технологічне забезпечення 

співробітників, що представляють головну силу в процесі охорони навколишнього природного середовища. Виконанням цих 

функцій і покликана займатися система екологічного менеджменту підприємства [4, c. 51]. 

В сучасній науковій економічній літературі досить часто використовуються поняття екологічний менеджмент, але 

недостатньо уваги приділяється проблемним аспектам його впровадження на вітчизняних підприємствах, і зокрема, 

використання зарубіжного досвіду в таких актуальних питаннях. Ефективним методом зменшення навантаження на 

навколишнє середовище є усунення факторів впливу у напрямі зменшення їх агресивності щодо навколишнього 

середовища. Основним засобом екологізації діяльності підприємств є впровадження СЕМ. В результаті впровадження 

екологічно орієнтованої системи управління підприємство бере на себе зобов’язання беззаперечно дотримуватися вимог 

природоохоронного законодавства, стандартів екологічної безпеки і раціонального природокористування, що є рушійною 

силою для завоювання конкурентних переваг як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках. 

СЕМ дозволяє знизити розміри відшкодування до фонду охорони навколишнього природного середовища; 

зменшити кількість відходів та удосконалити систему поводження з ними; знизити викиди шкідливих речовин в 

атмосферу внаслідок моніторингу діяльності,технічного обслуговування і ремонту. Принциповим є підхід до 

ліквідації забруднень. Якщо при екологічному управлінні відбувається ідентифікація дій на навколишнє 

середовище, результатом, якого є плата за збиток, що їй наноситься, то у разі екологічного менеджменту 

негативний вплив дій підприємства на навколишнє середовище передбачається, і воно здійснює плату за запобіжні 

засоби. Таким чином, значно зменшується можливість виникнення різних аварійних і непередбачуваних ситуацій.  

Розробка і впровадження екологічного менеджменту, як зазначається в міжнародному стандарті серії ISO 

14000, має відбуватися за такими стадіями: 

- попередній аналіз ситуації, що склалася; 

- розробка декларації про екологічну політику підприємства; 

- складання плану дій в області екологічного менеджменту; 

- розробка процедур СЕМ; 

- впровадження та функціонування СЕМ; 

- створення системи вимірювання і моніторингу; 

- проведення внутрішніх аудитів; 

- вдосконалення [2]. 

Процес постійного удосконалення необхідний, як засіб поліпшення результативності та ефективності організації, а 

також підвищення задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін [3, c. 29]. Основним інструментом процесу 

постійного поліпшення є цикл PDCA, який відомий також під назвою цикл Демінга. Цикл PDCA - це безперервний процес 

вдосконалення діяльності, представлений у вигляді циклічної послідовності чотирьох етапів: Plan (планування), Do 

(виконання), Check (перевірка), Act (виправлення, дії). 

Екологічний аудит виступає важливим правовим інструментом удосконалення системи управління 

навколишнім середовищем на рівні підприємства.  

Після створення СЕМ необхідно переконатися, що її функціонування відбувається відповідно до 

задекларованих екологічних цілей. Для цього проводять внутрішній аудит СЕМ, який дає змогу виявити проблеми 

і недоліки в її функціонуванні та своєчасно їх вирішити і усунути. Аналіз функціонування та результативності 

СЕМ проводить вище керівництво на підставі результатів внутрішнього аудиту підприємства. Аналіз з боку 

керівництва дає змогу підтримати ефективність та адекватність СЕМ, а також реалізувати принцип постійного 

вдосконалення [4, c. 55]. Орієнтація на постійне вдосконалення є однією з основних вимог, які ставляться до СЕМ. 

Дотримання принципів формування СЕМ забезпечує ефективне та результативне управління екологічними 



аспектами діяльності підприємства, тобто контроль і мінімізацію негативного впливу на довкілля його діяльності, 

послуг і продукції. 

Аудити системи управління навколишнім середовищем повинні здійснюватися періодично, щоб встановити, чи 

узгоджується її функціонування із запланованими заходами і чи належним чином впроваджена система та підтримується її 

функціонування. Аудити системи управління навколишнім середовищем можуть здійснюватися персоналом підприємства 

і/або зовнішніми сторонами, які або вибрані підприємством, або мають на це незалежні від нього повноваження. У будь-якому 

випадку, особи, що здійснюють аудит, повинні бути в змозі проводити його об’єктивно і неупереджено і мати належну 

підготовку.  

Аудит довкілля проводиться відповідно до певної процедури, згідно графіка проведення аудиту описаними 

методами, обов'язками і вимогами до аудиторів. Аудитор повинен володіти відповідними знаннями довкілля, а 

також знанням системи управління підприємством і відповідних стандартів. Він безпосередньо не має бути 

залучений в контрольовану область, і може розраховувати на підтримку фахівця при необхідності. Аудитори 

повинні скласти звіт за результатами аудиту [1, c. 126]. Впровадження програми внутрішніх аудитів на підприємстві 

дадуть змогу визначити ефективність роботи системи як на етапі її сертифікації, так і в процесі її функціонування; виявити 

негативний вплив суб’єктів господарювання на навколишнє природне середовище, і в подальшому його зменшити, завдяки 

удосконаленню СЕМ на підприємстві.  

Удосконаленню екологічного менеджменту сприятиме використання чітко сформованої зарубіжної системи 

екологічного менеджменту. Перший елемент даної моделі – екологічна політика – означає, що підприємство в своїй 

діяльності повинне орієнтуватись на відповідність своїх дій нормам та правилам чинного законодавства щодо екологічної 

безпеки. Тобто при визначенні екологічних цілей та завдань необхідно брати до уваги інтереси суспільства та держави в 

цілому з метою збереження та захисту довкілля. 

Екологічна політика встановлює принципи роботи підприємства в його взаємодії з навколишнім середовищем. Вона 

встановлює рівень екологічної відповідальності та результативності, яка вимагається від підприємства і за якою будуть 

оцінюватись усі подальші дії підприємства. В екологічну політику повинен включатись весь ланцюг взаємодій з навколишнім 

середовищем та послугами. Екологічна політика повинна відповідати нормативам, а також прагнути до «постійного 

покращення» системи екологічного менеджменту й запобігання забрудненню довкілля. Документ має бути доведений до 

відома всіх працівників підприємства та доступним широкому загалу. При визначенні екологічних цілей і завдань 

підприємству слід брати до уваги наступне: 

- принципи і зобов’язання, визначені в його екологічній політиці; 

- вагомі екологічні аспекти; 

- законодавчі та інші нормативні вимоги, які підприємство має виконувати; 

- вплив досягнення поставлених цілей на інші види діяльності та процеси; 

- зацікавленість усіх сторін; 

- альтернативні технології, які будуть використовуватись та їх доступність; 

- можливий вплив на імідж підприємства в суспільстві; 

- фінансові,експлуатаційні та організаційні питання; 

- висновки, отримані за результатами аналізу з боку керівництва, та інші цілі. 

Отже, формування інтегрованої системи екологічного менеджменту на підприємствах – це ефективний 

інструмент для комплексного вирішення завдання забезпечення якості продукції, охорони довкілля, професійної 

безпеки виробництва і відповідальності підприємства перед суспільством та сприяння інтеграції України у світове 

співтовариство. 
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