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Екологічний
менеджмент – це управління екологічними 

характеристиками конкретних суб’єктів екологічно небезпечної 
діяльності, джерел екологічної небезпеки або окремих природних 
комплексів. 

сукупність принципів, форм, функцій, методів, прийомів i засобів 
управління виробничою діяльністю i персоналом організації з 
метою досягнення високої еколого-економічної ефективності 
виробництва.



Термін «екологічний менеджмент»
розглядається переважно в таких значеннях:

❑ як діяльність громадських екологічних організацій;

❑ як сукупність заходів, методів і засобів управління 
природоохоронною діяльністю підприємства;

❑ як система управління окремим природним комплексом, що 
підлягає особливій охороні;

❑ як частина загальної системи управління, яка включає 
організаційну структуру, діяльність з планування, обов'язки, 
відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси 
для формування, здійснення, аналізу та актуалізації екологічної 
політики конкретної організації.



За об’єктами екологічний 
менеджмент поділяється на:

❑ екологічний менеджмент суб’єктів екологічно
небезпечної діяльності

(наприклад: підприємств);

❑ екологічний менеджмент джерел екологічної
небезпеки

(наприклад: сховищ радіоактивних відходів);

❑ екологічний менеджмент окремих природних
комплексів

(наприклад: річки Дніпро).



Основні принципи й елементи системи 

екологічного менеджменту (EMS):

1. Зобов'язання і політика. Організація повинна визначити свою
екологічну політику і забезпечити виконання зобов'язань по відношенню
до функціонування EMS.

2. Планування. Організація повинна розробити план (програму)
досягнення цілей і виконання завдань екологічної політики.

3. Реалізація. Для ефективної реалізації екологічної програми організація
повинна визначити можливості і механізми, необхідні для досягнення
цілей і виконання завдань екологічної політики.

4. Оцінка і вимір. Організація повинна забезпечити необхідну оцінку,
моніторинг і вимір екологічних показників своєї діяльності. У цьому сенсі
систему екологічного менеджменту варто розглядати як організуючу
структуру, що повинна знаходитися під постійним спостереженням.

5. Перевірка і поліпшення. Організація повинна перевіряти і постійно
поліпшувати свою систему екологічного менеджменту.



Екологічний менеджмент можна розглядати як якісно нову
ідеологію управління природоохоронною діяльністю в 
ринкових умовах, в основу якої варто покласти такі принципи:

❑ пріоритетність ідеї сталого розвитку в контексті економічної й
екологічної безпеки країни і її регіонів;

❑ системність і комплексність у здійсненні стратегії розвитку системи
екологічного менеджменту як якісно нової ідеології управління;

❑ послідовність і цілеспрямованість, які забезпечуються
розробкою покрокової стратегії розвитку СЕМА і
конкретного організаційно-економічного механізму на
кожному етапі її становлення;

❑ послідовність у розвитку системи екологічного
менеджменту, що відбивається через призму духовних
екологічних цінностей, систему екологічної освіти та
виховання, культурної спадщини.



Системи екологічного керування

Система екологічного керування – частина загальної системи
адміністративно-організаційного керування підприємством;

передбачає організаційну структуру, систему планування й

контролювання, методи керування ресурсами, необхідні для ефективного
реалізування екологічної політики й чіткого дотримання сучасних вимог
екології виробництва.

Система екологічного керування є важливою системою керування сталим
розвитком, яка охоплює комплекс процесів і методів, що дають змогу
підприємству знизити його вплив на природне середовище.



Системи екологічного керування

Впровадження системи екологічного керування підприємства
додає йому ряд конкурентних переваг:

❑ поліпшення іміджу підприємства на регіональному

і міжнародному рівні;

❑ економія енерго- і водоспоживання;

❑ економія засобів на мінімізуванні утворення відходів;

❑ захист від штрафів і дорікань з боку громадськості

і контролювальних органів;

❑ вирішення екологічних проблем з мінімальними 
фінансовими витратами;

❑ уміння і готовність дотримуватись різних 
законодавчих вимоги з екології, зводячи до мінімуму 
ризики фінансових втрат.



Системи екологічного керування

Можливі недоліки:

❑ значна робота з отримання і збереження 
сертифікації,

❑ витрати зі збереження сертифікації,

потенційна втрата сертифікації.



СЕК:

Основні

елементи

❑ Екологічна політика
❑ Екологічні аспекти
❑ Правові та інші 

вимоги
❑ Цілі та завдання
❑ Програми 

екологічного
керування

❑ Структура і
відповідальність

❑ Операційний
контроль

❑ Навчання

❑ Інформування
❑ Документація,

протоколи і контроль
документів

❑ Готовність до
надзвичайних ситуацій
і реагування на них

❑ Моніторинг і
вимірювання

❑ Невідповідність,
коригувальні та
запобіжні дії

❑ Аудитування СЕК



Екологічна політика організації
[ISO 14004 – п. 4.2]

Екологічна політика встановлює принципи діяльності
організації, визначає рівень відповідальності організації
за стан довкілля та потрібні екологічні характеристики,
за якими будуть оцінювати всі її подальші дії.



Модель системи екологічного керування
на основі методології PDCA [ISO 14004 – п. 4.1.1]



Модель системи екологічного керування
ISO 14001



Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій

PDCA: Plan-Do-Check-Act

PDCA – це неперервний циклічний процес, що надає
можливість організації розробити, запровадити та
підтримувати екологічну політику, в основу якої покладено
лідерство та зобов'язання найвищого керівництва щодо
системи екологічного керування.



Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій

PDCA: Plan-Do-Check-Act

❑ Плануй – встановлюй цілі та процеси,
необхідні для отримання результатів,
що відповідають екологічній політиці
організації.

❑ Виконуй – запроваджуй процеси.

❑ Перевіряй – відстежуй і вимірюй
процеси, зважаючи на екологічну
політику, цілі, завдання, правові та
інші вимоги, а також звітуй про
результати.

❑ Дій – вживай заходів для постійного
поліпшування характеристик
екологічної системи керування.



«Серце» системи екологічного керування



Система екологічного керування
14001 in nut shell

1. Де знаходимось на даний момент?
- дозволи, закони, зобов'язання
- аспекти
- впливи

3. Як потрібно зробити?
- організація, відповідальність,

ресурси
- процедури
- тренінги, небезпеки,

компетентність
- інформування
- готовність до

надзвичайних
ситуацій

2. Що потрібно зробити?
- політика
- цілі
- завдання
- програми керування

4. Як відстежувати?
- аудит
- метрики
- моніторинг
- перегляд
- вдосконалення



Основа системи екологічного керування



Планування [ISO 14004 – п. 4.3]



Планування: Екологічні аспекти
[ISO 14004 – п. 4.3.1]



Екологічні аспекти

Екологічний аспект – елемент діяльності організації або її
продукції чи послуг, який може взаємодіяти з довкіллям.

Довкілля – середовище, в якому функціонує організація,
охоплюючи атмосферне повітря, водні об'єкти, природні
ресурси, флору, фауну, людей, а також взаємозв'язки між
ними.

Середовище в цьому контексті простягається від середовища організації
до глобальної системи.

Вплив на довкілля – будь-яка зміна в довкіллі,
несприятлива чи сприятлива, яку цілком або частково
спричинено екологічними аспектами організації.

Екологічні характеристики – вимірні результати керування
організацією своїми екологічними аспектами.



Екологічні аспекти: вплив на довкілля

Приклад 1



Екологічні аспекти: вплив на довкілля

Приклад 2



4.3 Планування

4.3.1. Екологічні аспекти
4.3.1.1 Загальний огляд
4.3.1.2 Розуміння впливів діяльності, продукції та послуг
4.3.1.3 Визначання екологічних аспектів
4.3.1.4 Усвідомлення впливів на довкілля
4.3.1.5 Визначання суттєвих екологічних аспектів

4.3.2 Правові та інші вимоги
4.3.3 Цілі, завдання та програми

4.3.3.1 Установлювання цілей і завдань
4.3.3.2 Програми досягнення цілей і виконування завдань
4.3.3.3 Показники дієвості



Цілі та завдання: Приклади

Екологічна ціль – зменшити перевантаженість
транспорту.

Екологічне завдання 1 – збільшити залучення
використання громадського транспорту на 50% до
2011 року по відношенню до базового 2006 року.

Екологічне завдання 2 – закупити 25 велосипедів для
використання у межах підприємства до 2009 року.



4.3.3.1 Установлювання цілей і завдань



ТОП-10

методик попередження забруднення

1. Краще «домогосподарство»

(GHK) і практики
експлуатування

2. Попередження виливів

і підготовленість

3. Інвентаризаційне керування

4. Завбачливе постачання

5. Програми «обмінювання»

відходами

6. Альтернативні процеси

очищення

7. Зменшення / повторне

використання відходів
у виробництві

8. Модифікування процесів

9. Замінювання обладнання

і змінювання технологій

10. «Екологічні» закупівлі



4.4 Запроваджування та функціонування



Успішне запроваджування залежіть від:

❑ Підтримка керівництва
❑ Виділені ресурси
❑ Залучення працівників
❑ Сильні основна команда

і команда запроваджування
❑ Навчання



4.4.4 Документація



4.5 Перевіряння



4.6 Аналізування з боку керівництва

Враховуючи:
• результати внутрішніх аудитів
• ступінь досягнення цілей
і виконання завдань
• зміни в продукції, діяльності та
послугах організації
• зміни технології
• погляди зацікавлених сторін
• …

Задля досягнення
• сталості
• відповідності
• ефективності
СЕК

Задля визначення можливостей
для поліпшування
• екологічної політики
• цілей та задач
• інших елементів
СЕК



Моделі систем екологічного керування

❑ EMAS (Eco-management and Audit Scheme)
❑ Відповідальна турбота (Responsible Care)
❑ BS 7750
❑ ISO 14001
❑…



Система екологічного керування

ПРОЦЕС, а не один захід
Постійне поліпшування – повторюваний процес

удосконалення СЕК задля поліпшення загальних
екологічних характеристик, узгоджених з
екологічною політикою організації.



ДСТУ ISO серії 14000

Системи екологічного керування
➢ ДСТУ ISO 14001:2006. Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, 

IDT) / В. Горопацький (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — VI, 20с. —
(Національний стандарт України).

➢ ДСТУ ISO 14004:2006. Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів
забезпечення (ISO 14004:2004, IDT) / А. Сухенко (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид. — К.: Держспоживстандарт України, 
2006. — VІ, 37с. — (Національний стандарт України).

➢ ДСТУ ISO 14015:2005. Екологічне управління. Екологічне оцінювання ділянок та організацій (ISO 14015:2001, IDT) / А. 
Сухенко (пер.і наук.-техн.ред.). — Вид. офіц. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — V, 13с. — (Національний 
стандарт України).

Екологічні маркування та декларації
➢ ДСТУ ISO 14020: 2003. Екологічні маркування та декларації. Загальні принципи (ISO 14020:2000, IDT) / В. 

Горопацький (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид. — К.: Держспоживстандарт України, 2004. — ІV, 6с. —
(Національний стандарт України).

➢ ДСТУ ISO 14021:2002. Екологічні маркування та декларації; Екологічні самодекларації (Екологічне маркування
типу II) (ISO 14021:1999, IDT) / А. Сухенко (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид — К. : Держспоживстандарт України, 
2004. — 24с. — (Національний стандарт України).

➢ ДСТУ ISO 14024:2002. Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи та методи
(ISO 14024:1999, IDT) / В. Горопацький (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид — К.: Держспоживстандарт України, 2004. 
— IV, 10с. — (Національний стандарт України).

➢ ДСТУ ISO/TR 14025:2002. Екологічні маркування та декларації; Екологічні декларації типу III (ISO/ TR 14025:2000, 
IDT) / В. Горопацький (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид — К.: Держспоживстандарт України, 2004. — V, 22с. —
(Національний стандарт України).



ДСТУ ISO серії 14000

Екологічне керування
➢ДСТУ ISO 14031:2004. Екологічне керування; Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики 

(ISO 14031:1999, IDT) / В. Лозанський (пер.і наук.-техн.ред.), В. Мироненко (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. 
вид — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 26с. — (Національний стандарт України).

➢ДСТУ ISO/TR 14032:2004. Екологічне керування; Приклади оцінювання екологічної характеристики (ISO/ 
TR 14032:1999, IDT) / В. Лозанський (пер.і наук.-техн.ред.), В. Мироненко (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. 
вид. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — VI, 76с. — (Національний стандарт України).

➢ДСТУ ISO 14040:2004. Екологічне керування; Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура 
(ISO 14040:1997, IDT) / В. Лозанський (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид — К.: Держспоживстандарт
України, 2005. — ІV, 10с. — (Національний стандарт України).

➢ДСТУ ISO 14041:2004. Екологічне керування; Оцінювання життєвого циклу. Визначання цілі і сфери
застосування та аналізування інвентаризації (ISO 14041:1999, IDT) / В. Лозанський (пер.і наук.-техн.ред.), 
В. Мироненко (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 20с. —
(Національний стандарт України).

➢ДСТУ ISO/TR 14049:2004. Екологічне керування; Оцінювання життєвого циклу приклади використання
ISO 14041 для визначання мети і сфери застосування та аналізування інвентаризації (ISO/TR 
14049:2000, IDT) / В. Лозанський (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид — К.: Держспоживстандарт України, 
2006. — ІV, 38с. : рис. — (Національний стандарт України).

➢ДСТУ ISO 14050:2004. Екологічне керування; Словник термінів (ISO 14050:1998, IDT) / В. Лозанський (пер.і
наук.-техн.ред.). — Офіц. вид — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 10с. — (Національний
стандарт України).



Екологічне стандартизування

і сертифікування

Аспекти сталого розвитку виробництва



Екологічні стандарти

Екологічний стандарт – регламентовані характеристики (еталони,
норми) стану природних систем або вимоги до результатів і видів
діяльності людини, що забезпечують збереження здоров’я людини,
її повноцінний соціальний розвиток і підтримування екологічних
функцій природи.



Екологічні стандарти



Екологічні стандарти



Екологічне стандартизування

Екологічне стандартизування – процес встановлення і
застосування екологічних стандартів.



Цикл

екологічного стандартизування

1. Дослідження норм стану – оцінювання параметрів 
еталонного стану досліджуваної системи і 
процесів, що відбуваються у ній.

2. Розрахунок (дослідження) нормативів впливу –
встановлення критичних значень впливу.

3. Розрахунок (встановлення) норм впливу –
встановлення об`єму екодеструктивного впливу, 
дозволеного на основі нормативу впливу.

4. Розроблення (модернізування) стандартів
результатів праці та споживання.

5. Розроблення (трансформування) стандартів
керування.

6. Розроблення (модифікування) системи стандартів.



Задачі екологічної стандартизації

Екологічний захист. Нормативи обмежують небезпечний
вплив на природу.

Санітарно-гігієнічний захист. Здійснюється захист людини від
шкідливого впливу.

Соціальне гармонізування. Стандарти сприяють
формуванню середовища, сприятливого для духовного
розвитку особистості.

Підвищення ефективності. Уніфікація зменшує питомі витрати
виробництва і використання продукції.

Комунікаційне забезпечення. Стандарти слугують мовою
спілкування економічних суб'єктів на різних рівнях.

Організаційне забезпечення. Стандарти є засобами
постановки задач, планування, фінансового керування,
контролювання …

Економічне мотивування. Стандарти і ступінь відхилення від
них є основою використання санкцій і пільг.

Інформаційне забезпечення. Стандарти є засобом
інформування про екологічний рівень об'єктів і процесів.



Екологічне стандартизування як основа 

сталого розвитку України



Екологічні стандарти керування

ОВНС – оцінювання впливу на навколишнє середовище

ISO – The International Organization for Standardization



Оцінювання впливів на навколишнє 

середовище

ОВНС – це комплексне прогнозування змін стану природного,

соціального і техногенного середовищ, яке здійснюється на підставі
аналізу впливів передбачуваної діяльності з урахуванням можливих
заходів безпеки з методів недопущення негативних змін та,
відповідно, реалізування такого виду діяльності.

Відповідно до чинного законодавства
України, вимоги до матеріалів ОВНС
закріплені у ст. 36

Закону “Про екологічну експертизу”,
яка називається

«Вимоги до матеріалів оцінки впливу на

навколишнє природне середовище».



Система екологічних стандартів

ISO 14000



Родини стандартів ISO 9000 та ISO 14000

Сертифікація вітчизняних підприємств

станом на кінець 2009 року

❑ Сертифікати на системи керування якістю
(ДСТУ ISO 9001:2001 + ДСТУ ISO 9001:2009) –
3192+328* підприємств

❑ Сертифікати на системи екологічного керування –
119* підприємств.

❑ У світі за ISO 9000 сертифіковано понад 550 тис. 
підприємств, за ISO 14000 понад 45 тис.

*За даними Реєстру Системи УкрСЕПРО станом на 31.12.2009



ISO 14000

Системи екологічного керування



ISO 14000

Екологічне маркування

❑ ISO 14020:2000 Екологічні маркування та декларації –
Загальні принципи

❑ ISO 14021:1999 Екологічні маркування та декларації –
Екологічні самодекларації
(Екологічне маркування типу II)

❑ ISO 14024:1999 Екологічні маркування та декларації –
Екологічне маркування типу I. Принципи та методи

❑ ISO 14025:2006: Екологічні маркування та декларації –
Екологічні декларації типу III



ISO 1404X

Оцінювання життєвого циклу

❑ ISO 14040:2006 Екологічне керування –
Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура

❑ ISO 14044:2006: Екологічне керування –
Оцінювання життєвого циклу.
Вимоги та вказівки + ISO/TS 14071:2014

❑ ISO 14045:2012 Екологічне керування –
Оцінювання еко-ефективності продукційних систем.

❑ ISO 14046:2014 Екологічне керування –
Водний слід

❑ ISO 14047:2012 Екологічне керування –
Приклади до ISO 14044

❑ ISO 14048:2002 Екологічне керування –
Оцінювання життєвого циклу. Документація до ISO 14044

❑ ISO 14049:2012 Екологічне керування –
Оцінювання життєвого циклу. Документація до ISO 14044

ISO 14050    ISO 14051     ISO 14062     ISO 14063    ISO 14064    ISO 14065     ISO 14066
ISO 14067 (Carbon footprint of products)     ISO 14069



ДСТУ ISO серії 14040:Оцінювання життєвого

циклу

Екологічний підхід: ОЖЦ

Life Cycle Assessment

ОЖЦ Оцінювання життєвого циклу – це метод оцінювання 
ефектів, які продукт здійснює на навколишнє середовище протягом 
всього життя, таким чином, підвищуючи ефективність 
використання ресурсів і знижуючи шкідливість продукції, що 
випускається.



ЖЦП – життєвий цикл продукту

Product Life Cycle

Життєвий цикл продукту – всі стадії та час життя продукту / 
послуги, його впливу на навколишнє середовище (у т.ч. 
виробничі процеси і прийняття рішень).

Життєвий цикл охоплює 
послідовні та пов’язані між собою 
стадії продукційної системи – від 
придбання сировини або
добування природних ресурсів до 
остаточного видалення.





ЖЦ футболки



ЖЦ пластикової складової автомобілю



ЖЦ комп'ютерного чипу





Знак екологічного маркування

Знак екологічного маркування – знак відповідності екологічної
сертифікаційної системи, який наноситься на етикетку
(упаковку) продукції, використовується в технічній
документації та рекламних матеріалах з метою
інформування споживача про екологічну перевагу
маркованої продукції у порівнянні з екологічними
характеристиками продукції аналогічної категорії
(функціонального призначення), яка представлена на ринку.

Технічні вимоги до добровільних екологічних маркувань
та декларацій було упроваджено в Україні у період 2002-
2003 років шляхом гармонізування міжнародних 
стандартів серії ISO 14000.



Знаки екологічного маркування

країн-членів GEN



Етапи

процедури

оцінювання

відповідності

на право

отримання

знаку

екологічного

маркування

«Екологічний

сертифікат»



ISO 14020

Екологічне маркування та декларації –

Загальні принципи

❑ ІІІ тип екологічного маркування відноситься до екологічних декларацій, що містять
інформацію у вигляді кількісних екологічних показників до обраної одиниці
продукції певної категорії на усіх етапах її життєвого циклу. Такі декларації мають
форму технічного звіту, який готується незалежною експертною організацією на
основі досліджень життєвого циклу конкретного виду та типу продукції.

❑ І тип екологічного маркування відноситься до добровільної системи екологічного
сертифікування, на основі якого встановлюються додаткові екологічні вимоги
(екологічні критерії) на певну категорію продукції та проваджується процедура
оцінювання відповідності. Оцінювання відповідності здійснюється акредитованим
органом сертифікації товарів та послуг згідно ISO/Guide 65 (EN 45011).

❑ ІІ тип екологічного маркування відноситься до інформативного декларування у
вигляді формулювань чи позначок екологічного характеру. Прикладом екологічного
маркування ІІ типу можуть бути таки декларації, як: «вміст повторно переробленого
матеріалу», «придатний для повторного перероблення», «придатний для
компостування», «розбірна конструкція» тощо або спеціальні знаки, які визначені
міжнародним стандартом ISO 7000.



Добровільна система екологічного 

сертифікування та маркування І типу

❑ З початку упровадження добровільної системи екологічної
сертифікації та маркування І типу станом на 1 січня 2012 року було
видано 326 сертифікатів відповідності та ліцензійних угод на право
застосування знаку екологічного маркування товаровиробникам.

❑ З метою встановлення правил щодо застосування маркувань та 
декларації екологічного змісту, а також вимог до процедури
встановлення екологічних критеріїв постановою Кабінету Міністрів
України від 18 травня 2011 року № 529 було затверджено Технічний
регламент з екологічного маркування.



Технічний регламент

з екологічного маркування



ISO 14024

Екологічне маркування типу І

http://www.ecolabel.org.ua/

Програма екологічного маркування



Найпоширеніші екологічні самодекларації:

❑ здатний до розкладання;

❑ розбірна конструкція;

❑ продукція зі збільшеним терміном служби;

❑ рекуперована енергія;

❑ придатний для повторного перероблення;

❑ вміст повторно переробленого матеріалу;

❑ знижене енергоспоживання;

❑ знижене використання ресурсів;

❑ знижене водоспоживання;

❑ маловідходний.



ISO 14021 – Екологічні самодекларації

Екологічне маркування типу ІІ



Варіанти

ІІІ типу 

програм

екологічного

маркування

ISO 14025

Екологічне
маркування
типу ІІІ

та інші
маркування



ISO 14025

Екологічне маркування типу ІІІ та інші маркування








