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ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Система екологічного менеджменту є невід’ємною частиною всієї системи корпоративного управління та 

відповідає за охорону навколишнього середовища. Функціонування системи має бути сумісним з роботою в 

інших галузях (наприклад, управління виробництвом, фінанси, управління якістю, охорона праці тощо). 

Складність системи екологічного управління, кількість документів та ресурсів, що виділяються системі, залежить 

від ряду факторів, таких як розмір бізнесу та характер його діяльності, продуктів та послуг, а також розмір 

системи. Далі наведемо вплив різних секторів економічної діяльності суспільства на навколишнє середовище та 

здоров'я людей. 

Забруднення навколишнього середовища має низку пов'язаних з цим негативних наслідків. Забруднення 

повітря, руйнування озонового шару, забруднення води, зменшення біорізноманіття, зниження родючості 

ґрунтів, збільшення захворюваності, тощо. Джерелами найглибшого та найнебезпечнішого впливу на природу є 

промислові об’єкти. Тому необхідно побудувати та впровадити систему екологічного менеджменту на кожному 

підприємстві. 

Для багатомасштабних операцій детальне планування є необхідною умовою успіху. План впровадження 

системи екологічного управління базується на кількох важливих припущеннях. 

1. Перш ніж почати планувати, потрібно прийняти кілька важливих рішень. Визначте масштаб системи 

екологічного управління. Чи впроваджується система екологічного управління одночасно у декількох 

підрозділах, чи вона впроваджується на рівні всієї компанії? Вибір пріоритетів, що відповідають цілям реалізації. 

Визначити глибину інтеграції системи управління. Визначення системних документів та використання 

електронних документів. Вибрати методи мотивації. 

2. Розробка системи екологічного управління вимагає участі експертів, підзвітності підрозділів середнього 

та нижчого рівня, які відповідають за відповідні заходи (тобто розробку робочих процедур, виявлення 

екологічних ризиків, планування тощо). 

3. Його план потрібно розділити на етапи, визначивши конкретні цілі та контролюючи їх виконання на 

пізнішому етапі. 

4. Розробка системи екологічного менеджменту повинна враховувати існуючу структуру управління, досвід 

та можливості спеціалістів та план розвитку системи управління підприємством. Подивіться на зміст роботи 

більш докладно на кроках, зображених на рисунку 1. 

1) Первісна екологічна оцінка. 

При розробці системи екологічного управління компанія повинна оцінити початкову ситуацію, беручи до 

уваги чотири напрямки: провести ідентифікацію екологічних ризиків: загальні умови експлуатації, надзвичайні 

ситуації (включаючи процес запуску та припинення) – виявлення та оцінка екологічних проблем, пов’язаних з 

діяльністю компанії або її продуктів (виробничий процес, вплив на продукцію та послуги компанії екологічного 

впливу).  

 Звичайний, екстрений (із процедурами запуску та зупинки, аваріями та інцидентами)Проаналізувати нещасні 

випадки та інциденти в минулому, вживання профілактичних заходів запобігання, оцінити можливість 

обладнання), виникнення Надзвичайних Ситуацій та їх наслідки для навколишнього середовища та населення, 

що проживає поряд з підприємством, проаналізувати штрафи, що накладаються природоохоронними 

організаціями; проаналізувати вимоги законодавства та інші нормативні вимоги, яким повинна відповідати 

діяльність підприємства; оцінити сформовану практику екологічного менеджменту на підприємстві (її сильні та 

слабкі сторони) та процедури екологічного менеджменту (в т.ч. по закупівлям та укладання контрактів). 

При цьому рекомендується звернути увагу на: прямі викиди, скиди; діяльність, що викликає недотримання 

підприємством вимог нормативних документів; діяльність, яка може призвести до аварійних ситуацій; діяльність, 

що викликає великі витрати; вимоги зацікавлених сторін, що пред'являються до діяльності підприємства; 

очікувані зміни в діяльності компанії та її вплив на навколишнє природне середовище. 
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Рис. 1. Етапи впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві [1, с. 106-107]. 
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