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Статтю присвячено розвитку екологічного менеджменту на підприємстві. Звернуто увагу на складові
екологічного менеджменту та його механізм. Проаналізовано основні завдання екологічного менеджменту
та сформовано основні напрями ефективності функціонування екологічного менеджменту на підпри@
ємстві.
This article focuses on the development of environmental management in the enterprise. Attention is attention
to the environmental management and its mechanism. The basic task of environmental management and formed
the main directions of the efficiency of environmental management in the enterprise.
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ВСТУП
В усьому світі сьогодні досить широко постає пи
тання екологічної безпеки підприємств.
Актуальність дослідження системи екологічного
менеджменту полягає в тому, що сучасний етап розвит
ку економіки характеризується постійним підвищенням
ступеня конфліктності взаємодії суспільства з навко
лишнім середовищем.
Поглиблення трансформаційних перетворень у
сфері природокористування потребує пошуку нових
підходів до вирішення екологічних проблем під час ви
робничогосподарської діяльності підприємства. Одним
з альтернативних варіантів є екологічний менеджмент,
який сприяє оперативному управлінню процесами ви
користання природних ресурсів та охорони навколиш
нього природного середовища.
Різні аспекти екологічного менеджменту висвітлені
в працях І. Александрова, В. Амітана, О. Амоші, С. Апте
каря, О. Балацького, В. Борисової, О. Веклич, Б. Данили
шина, В. Кравцова, Л. Мельника, О. Савченка, Ю. Стад
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ницького, В. Трегобчука, С. Харичкова, М. Чумаченка,
А. Чупіса і багатьох інших. Одразу слід зазначити, що в
Україні правові аспекти екологічного менеджменту
практично не досліджені.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На нинішньому етапі розвитку цивілізації приско
реними темпами почали розвиватися нові тенденції і
технології у сфері управління.
Екологічний менеджмент — це система управління
діяльністю підприємства (організації) в тих чи інших її
формах, напрямах, сторонах, які прямо чи непрямо сто
суються взаємовідносин підприємства з навколишнім
природним середовищем.
Екологічну ситуацію, що склалася в Україні, можна
охарактеризувати як кризисну, симптомами якої є:
— погіршення стану навколишнього середовища
внаслідок його забруднення та екстенсивного характе
ру використання земельного та лісового фондів;
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Рис. 1. Складові екологічного менеджменту
життя та здоров'я людей, попе
редження погіршення екологічної обстановки та виник тури витрат і прибутковості. Друге питання — забезпе
нення небезпеки для природних систем та населення.
чення економічної безпеки підприємства.
Для сучасного етапу розвитку економіки України,
Цьому процесу передує забезпечення платоспро
яка впритул підійшла до реальної інтеграції у міжнарод можності (поточна безпека), забезпечення ефективності
ний економічний простір основними позиціями знижен використання ресурсів у процесі виробничогосподарсь
ня напруженості екологічних проблем стануть:
кої діяльності (тактична безпека), можливість забезпе
— мінімізація екологічного ризику шляхом включен чення виживання в нинішніх умовах нестабільної еко
ня природного капіталу до механізму ціноутворення;
номіки (стратегічна безпека). Метою безпеки є не тільки
— раціоналізація структури попиту і споживання захист здоров'я населення, але і захист навколишнього
всередині країни, формування масової екологічної середовища, необхідно визначити показники які б
свідомості;
кількісно оцінили стан і якість останньої. До таких
— зміна структури і подальший розвиток національ кількісних характеристик можна віднести ступінь близь
ного виробництва у напрямі екологізації, а також фор кості стану екосистем до границі її стійкості, де буде
мування експортної спеціалізації економіки та визна загублена передбачуваність змін екосистем.
чення можливої частки ринку екологічно чистої про
Сучасна екологічна ситуація і тенденції її зміни ба
дукції;
гато в чому визначаються промисловим виробництвом і
— товарообмінні операції з іншими країнами та за господарською діяльністю загалом. Незважаючи на
хист внутрішнього ринку від небезпечних для навколиш окремі успіхи і досягнення, загальний стан довкілля про
нього середовища, життя і здоров'я споживача товарів. довжує погіршуватися, що призведе до подальшого за
Система екоменеджмента в Україні визначається, гострення екологічної кризи.
формується і регламентується Законом України "Про
Основною причиною цих негативних процесів в Ук
охорону навколишньої природного середовища", що раїні є низька ефективність механізмів екологічного
прийнятий ще в 1991 році. Нині до нього вже зроблені контролю й управління, які використовуються на про
виправлення, що передані уряду України. Ці виправлен мислових підприємствах, та переважно засновуються на
ня враховують законодавчі закріплення екологічного жорстких адміністративних методах.
аудита.
Моделі організації й управління природокористу
Згідно з економічним словником, екологічний ме ванням, які діють сьогодні в Україні, не забезпечують
неджмент — система управління навколишнім середо узгодженості економічних і природоохоронних цілей,
вищем (система екологічного менеджменту — СЕМ) через що виникає необхідність застосування нових
частина загальної системи управління, що включає підходів до вирішення екологічних проблем. У зв'язку з
організаційну структуру, діяльність із планування, обо цим виникла необхідність розробки ефективної систе
в'язки, відповідальність, досвід, методи, методики, про ми екологічного менеджменту як більш прогресивної
цеси і ресурси для розробки, здійснення й аналізу еко моделі організації управління природокористуванням у
логічної політики.
ринкових умовах.
На відміну від управління, екологічний менеджмент —
Характерними рисами сучасного етапу розвитку
це ринково орієнтований механізм, а не інструмент дер екологічного менеджменту є:
жавного управління. Метою екологічного менеджмен
— визнання факту, що екологічний менеджмент є
ту є пошук забезпечення найбільш конкурентоздатних невід'ємним складником стратегічної лінії поведінки і
рішень у сфері керування природоохоронною діяльні розвитку компанії в довгостроковій перспективі;
стю.
— використання екологічного менеджменту розг
У процесі проведення екологічного менеджменту лядають як цілком виправдані виробничі витрати;
необхідно, насамперед, глибоко проаналізувати техні
— зорієнтованість корпорацій під час розв'язання
коекономічну й фінансову ситуацію. Перше питання, екологічних проблем на якість продукції, інтереси су
на яке необхідно знайти відповідь, — це визначити (вста спільства і потреби споживачів, що вимагає використан
новити) вид продукції, який вироблятиме підприємство ня цілісного підходу до обліку екологічних витрат на
для відновлення свого потенціалу та нормального функ рівні компанії;
ціонування Цьому передує аналіз усіх напрямів діяль
— вимога до промислових підприємств неухильно
ності підприємства за критерієм конкурентоспромож дотримуватися екологічних принципів і видобувати
ності продукції (ціна, якість), ринкової частки, струк ефективну систему екологічного менеджменту.

www.economy.in.ua

63

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Екологічне
законодавство
Екологічна криза
Екологічна свідомість
Екологічна культура

Ідеальний
стан

Фактичний
стан

ОБ‘ЄКТ

СУБ’ЄКТ

Рис. 2. Механізм екологічного менеджменту

Завдяки посиленню вимог екологічного законодав
ства і активному запровадженню превентивних приро
доохоронних заходів багатьом країнам вдалося досяг
ти значних успіхів у розв'язанні екологічних проблем.
Суспільство і виробники продукції змінили своє став
лення до довкілля й екологічні питання почали відігра
вати вагому роль у процесі прийняття рішень. Поруч із
підвищенням вимог до якості продукції на міжнародних
ства.
Цьому та призначення осіб, які
- Визначення
-

уповноважені здійснювати методичне
керівництво діяльністю.
Побудова структури систем
екоменеджменту (суб’єкти, об’єкти,
комунікації).
Розроблення процедур прийняття
рішень у галузі екоменеджменту.
Забезпечення діяльності в галузі
екоменеджменту необхідними
ресурсами

Під час організації екологічної
діяльності

ринках, зокрема європейському, невпинно суворішають
й вимоги до екологічних характеристик товарів і послуг,
а також до виробничих процесів.
У процесі проведення екологічного менеджменту
необхідно, насамперед, глибоко проаналізувати техні
коекономічну й фінансову ситуацію. Перше питання,
на яке необхідно знайти відповідь, — це визначити (вста
новити) вид продукції, який вироблятиме підприємство
-

Здійснення періодичних аудитів
системи екологічного менеджменту.
Розроблення відповідної звітності та
рекомендацій.
Коригування екологічної політики на
основі результатів аналізу.
Коригування екологічних цілей та
задач підприємства.
Вдосконалення організацій та
практичної реалізації екологічної
діяльності

Під час аналізу, оцінювання
результатів екологічного контролю

Основні задачі екологічного менеджменту
Під час обґрунтування
екологічної політики

Під час планування
екологічної діяльності

-

-

Мотивація
керівництва під-ва до
організації дія-ті в
області
екоменеджменту.
Розроблення робочого
варіанта екологічної
політики.
Інформування
персоналу,
зацікавлених осіб та
сторін про розробку
екологічної політики

-

-

Встановлення
пріоритетних
екологічних аспектів
дія-ті під-ва.
Залучення зацікавлених
осіб та сторін до
планування екологічної
дія-ті під-ва.
ВИСНОВКИ
Розроблення
та
узгодження екологічних
цілей і задач.
Визначення критеріїв та
показників оцінювання
результатів досягнення
поставлених екологічних
цілей та задач

Під час управління
персоналом

-

Мотивація персоналу
до дія-ті в галузі
екоменеджменту.
Забезпечення
додаткової професійної
підготовки
спеціалістів, які
відповідають за дія-ть
під-ва в галузі
екоменеджменту

Рис. 3. Основні задачі екологічного менеджменту
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для відновлення свого потенціалу та нормального фун
кціонування Цьому передує аналіз усіх напрямів діяль
ності підприємства за критерієм конкурентоспромож
ності продукції (ціна, якість), ринкової частки, струк
тури витрат і прибутковості. Друге питання — забезпе
чення економічної безпеки підприємства.

ном, необхідно враховувати екологічні вимоги при уп
равлінні виробництвом, розробкою нової продукції,
маркетинговими операціями, персоналом, фінансами,
тобто виникає необхідність формування екологічного
менеджменту на підприємствах.
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ВИСНОВКИ
Цьому процесу передує забезпечення платоспро
можності (поточна безпека), забезпечення ефектив
ності використання ресурсів у процесі виробничогос
подарської діяльності (тактична безпека), можливість
забезпечення виживання в нинішніх умовах нестабіль
ної економіки (стратегічна безпека). Метою безпеки є
не тільки захист здоров'я населення, але і захист на
вколишнього середовища, необхідно визначити показ
ники, які б кількісно оцінили стан і якість останньої.
До таких кількісних характеристик можна віднести
ступінь близькості стану екосистем до границі її
стійкості, де буде загублена передбачуваність змін еко
систем.
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин ке
рівникам підприємств слід усвідомити, що ігнорування
екологічного чинника у довгостроковій перспективі
може призвести до виникнення проблем, зокрема, до
дисбалансу у вітчизняній економіці. Екологічне удоско
налення є конкурентною перевагою, якої можна легко
досягти, створивши на підприємстві дієву систему еко
логічного менеджменту, провівши екологічний аудит,
або ж отримати сертифікат ISO 14000 з подальшим
дотриманням екологічних вимог у своїй виробничогос
подарській діяльності.
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