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У статті досліджено необхідність викорис-
тання у процесі вироб-ництва екологічно 
орієнтовано підходу шляхом розроблення 
та впровадження системи екологічного 
менеджменту на підприємстві. Проведене 
дослідження необхідності екологізації вироб-
ництва зумовлює актуальність розро-
блення та впровадження системи еколо-
гічного менеджменту з урахуванням його 
принципів. Визначено загальні принципи 
формування системи з напрямами дій та 
результатами. Адаптовано 14 принципів 
ефективного управління, запропонованих 
В.Е. Демінгом із метою його постійного вдо-
сконалення, забезпечення довгострокового 
розвитку підприємства та підвищення його 
конкурентоспроможності на засадах раці-
онального ресурсовикористання й охорони 
довкілля. Обґрунтовано зв'язок екологізації 
виробництва з рівнем конкурентоспромож-
ності виробничого підприємства. Наведено 
перспективні напрями розвитку для фор-
мування ефективної системи екологічного 
менеджменту виробничого підприємства.
Ключові слова: система екологічного 
менеджменту підприємства, ефективне 
управління, екологізація, виробництво, охо-
рона навколишнього середовища, стратегія, 
конкурентоспроможність, розвиток.

В статье исследована необходимость ис- 
пользования в процессе производства эко-
логически ориентированого подхода путем 
разработки и внедрения системы эколо-
гического менеджмента на предприятии. 
Проведенное исследование необходимости 
экологизации производства обусловливает 
актуальность разработки и внедрения сис- 
темы экологического менеджмента с учетом 
его принципов. Определены общие принципы 
формирования системы с направлениями 
действий и результатами. Адаптированы 
14 принципов эффективного управления, 
предложенных В.Е. Демингом для повышения 
эффективности системы экологического 
менеджмента с целью его постоянного 
совершенствования, обеспечения долгосроч-
ного развития предприятия и повышения 
его конкурентоспособности на основе раци-
онального ресурсопользования и охраны окру-
жающей среды. Предложены перспективные 
направления и пути формирования эффек-
тивной системы экологического менед-
жмента производственного предприятия.
Ключевые слова: система экологического 
менеджмента предприя-тия, эффективное 
управление, экологизация, производство, 
охрана окружающей среды, стратегия, кон-
курентоспособность, развитие.

The article investigates the need to use an environmentally oriented approach in the production process by developing and implementing a management 
system at an environmental enterprise. The study of the need for greening of production determines the relevance of the development and implementation 
of environmental management system, taking into account its principles. The general principles of its formation with directions of actions and results are 
determined. Adapted 14 principles of effective management, proposed by V.E. Deming to increase the efficiency of the environmental management system 
in order to continuously improve it, ensure long-term development of the enterprise and increase its competitiveness on the basis of rational resource use and 
environmental protection. The connection of greening of production with the level of competitiveness of the production enterprise as the basis of its long-term 
development and improvement of the natural environment is substantiated. The necessary directions and information for the formation of the environmental 
management system of the production enterprise are given. It is proved that the development and implementation of measures in the system of environmen-
tal management in practice requires specialists who have not only traditional and modern principles and methods of management, knowledge in the field 
of environmental economics and environmental management, but also regulatory aspects at the national and international levels. environmental protection. 
The article proves that the environmental management system of the enterprise is a necessary element of enterprise development, which increases its 
competitiveness by: supporting the formation of new values in society, aimed at respect for nature, which is manifested in growing consumer demand for 
environmentally friendly products; use of resource-saving technologies and equipment; compliance with state and international environmental standards. The 
article identifies the features of the formation of the environmental management system, taking into account: general principles, areas of activity, the results 
obtained, the necessary information.
Key words: ecological enterprise system, effective management, greening, production, environmental protection, strategy, competitiveness, development.

Постановка проблеми. Будучи частиною 
загальної системи менеджменту, система еколо-
гічного менеджменту на основі системно-екологіч-
ного підходу забезпечує екологізацію всіх функцій 
менеджменту з дотриманням концепції стійкого 
розвитку та принципів екологічної справедливості. 
Отже, розроблення та реалізація заходів у системі 
екологічного менеджменту на практиці потребує 
спеціалістів, які володіють не лише традиційними 
та сучасними принципами і методами менедж-
менту, знаннями у галузях економіки природо-
користування та управління природоохоронною 
діяльністю, а й нормативно-правовими аспектами 
на державному та міжнародному рівнях щодо  
охорони довкілля.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Необхідність управління впливом вироб-
ництва на навколишнє середовище є об’єктом 
дослідження багатьох науковців і дослідників. 
Проблемам екологічного менеджменту присвя- 
тили свої праці такі вітчизняні науковці, як: 
І.І. Дуднікова [1], Т.О. Кірсанова [2], Г.І. Купалова, 
Д.К. Ульянова [3], Т.П. Галушкіна, Л.М. Грановська, 
Р.А. Кисельова [4], В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк [5] 
та інші. Серед зарубіжних учених і дослідни-
ків доцільно відзначити праці С.Ю. Даймана [6], 
П.В. Пахомової, А. Ендерса, К. Ріхтера [7], 
В.В. Сєдова [8], С.В. Макарова, Т.В. Гусєвої [9], 
B. Garrod, Р. Chadwick [10], D. Sitarz [11] та інших. 
Однак ми вважаємо, що залишаються не досить 
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дослідженими питання щодо визначення базових 
принципів та умов підвищення ефективності 
функціонування системи екологічного менедж-
менту підприємства з урахуванням його осо-
бливостей.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження особливостей та основних принципів 
формування ефективної системи екологічного 
менеджменту підприємства в сучасних умовах 
господарювання.

Для досягнення поставленої мети дослідження 
встановлено такі наукові завдання:

1) провести дослідження принципів форму-
вання системи екологічного менеджменту підпри-
ємства за умови використання процесуального 
підходу (циклу Демінга);

2) визначити особливості формування сис-
теми екологічного менеджменту з урахуванням: 

загальних принципів, напрямів діяльності, отрима-
них результатів, необхідної для цього інформації;

3) розкрити механізм формування та реалізації 
ефективної системи екологічного менеджменту з 
використанням 14 принципів ефективного управ-
ління Демінга.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна система екологічного менеджменту на 
підприємстві, ґрунтуючись на його інтересах, 
повинна містити поточні та заплановані заходи 
з охорони природного навколишнього серед-
овища й еколого-економічної безпеки, дотри-
мання екологічних вимог щодо виробництва 
продукції та надання послуг. Водночас вона дає 
змогу підприємству отримати опосередковані 
вигоди через підвищення якості виробництва 
продукції та послуг, зміцнити його конкурентні 
можливості й інвестиційну привабливість, що 

Таблиця 1
Особливості формування системи екологічного менеджменту

Загальні 
принципи Напрями діяльності Результат Необхідна інформація

1. Зобов'язання  
і політика

Прийняття тактичних рішень 
керівництвом та їх підтримка 
персоналом

Формування екологічної 
політики з періодичним її 
оновленням і урахуванням 
визначених цілей підприємства 

1. Вітчизняне 
та міжнародне 
нормативно-правове 
законодавство щодо 
охорони навколишнього 
середовища.
2. Виробництво сучасної 
екологічно орієнтованої 
техніки.
3. Розроблення 
ресурсозберігаючих  
і екологічно безпечних 
технологій.
4. Виробництво 
екологічно безпечних 
споживчих товарів.
5. Використання 
рециклювання, вторинних 
ресурсів і альтернативних 
джерел енергії.
6. Наявність і 
використання місцевих 
рекреаційних ресурсів.
7. Ринок екологічних 
послуг: екомоніторинг, 
екологічне страхування, 
екологічне виховання, 
освіта, сертифікація.

Проведення первинного еколо-
гічного аналізу щодо впливу на 
 навколишнє природне середо-
вище з визначенням проблем  
і можливостей їх вирішення

2. Планування Визначення екологічних аспектів Розробка екологічної програми 
підприємства через виявлений 
причино-наслідковий зв’язок 
(причина – екологічні аспекти, 
наслідок – вплив)  
з визначенням пріоритетів

Оцінка впливу на навколишнє 
середовище 
Формування цілей та завдань 
діяльності підприємства з метою 
зменшення негативного пливу 

3. Впровадження Заходи щодо забезпечення можливостей для досягнення цілей:
– оцінка наявності ресурсів (людськими, матеріальним, 
фінансовими, інтелектуальними);
– підвищення екологічної свідомості та кваліфікації персоналу;
– інтегрування елементів системи екологічного менеджменту  
з діючою системою менеджменту
Заходи щодо забезпечення функціонування:
– обмін інформацією, звітування про діяльність;
– документування робочих процесів і процедур;
– ефективне керування роботами;
– готовність до відхилень і збоїв.

4. Вимірювання 
та оцінювання

Вимірювання та моніторинг 
реальних екологічних 
характеристик з метою 
визначення ефективності 
проведених заходів

Проведення внутрішнього 
екологічного аудиту з метою 
визначення відповідності 
системи екологічного 
менеджменту  
до задекларованих 
екологічних цілей 

Визначення коригувальних і 
запобіжних дій для вдосконалення 
системи екологічного 
менеджменту

5. Аналіз  
і вдосконалення

Аналіз функціонування та результативності системи екологічного 
менеджменту 
Внесення змін і доповнень в систему екологічного менеджменту, 
необхідні для його постійного вдосконалення

Джерело: розроблено автором
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формують його імідж і забезпечують довготрива-
лий розвиток. 

Нині для створення ефективної та дієвої систе- 
ми екологічного менеджменту, на нашу думку, 
необхідним є використання процесуального підхо- 
ду, так званого циклу Демінга (відомий також як коло 
Демінга, або цикл PDCA). Цикл PDCA – це алгоритм 
щодо безперервного вдосконалення діяльності під-
приємства, що складається з таких етапів, як:

– PLAN (планування) – планування дій щодо 
досягнення визначеної мети (стратегія розвитку), 
що включає визначення цілей і процесів, плану-
вання необхідних для цього робіт, планування та 
виділення необхідних ресурсів;

– DO (виконання) – реалізація запланованих дій;
– CHECK (перевірка) – аналіз реалізації запла-

нованих дій на основі ключових показників ефек-
тивності, виявлення й аналіз відхилень, їх причин;

– ACT (управління, коригування) – коригування 
виявлених відхилень за результатами перевірки, 
реалізація правлень і продовження процесу реаліза-
ції запланованих дій завдяки постійному контролю.

Як свідчить практика, застосування циклу PDCA 
дає змогу підвищити якість процесів управління 
та сервісу, забезпечуючи досягнення стабільних 

результатів діяльності будь-якого підприємства, 
що відповідають встановленим нормам і вимогам, 
за раціонального витрачання ресурсів [12].

Ідею циклу PDCA покладено в основу формування 
системи екологічного менеджменту через механізм 
його постійного вдосконалення як її невід'ємної час-
тини, що забезпечує неперервне підвищення ефек-
тивності екологічної діяльності підприємства.

Принципи формування системи екологічного 
менеджменту викладено у Державних стандартах 
України ISO 14004 [13], це:

– зобов'язання і політика;
– планування;
– впровадження;
– вимірювання та оцінювання;
– аналіз і вдосконалення.
На нашу думку, лише за умови дотримання цих 

загальних принципів та використання відповідної 
інформації можливе ефективне формування системи 
екологічного менеджменту на підприємстві (табл. 1).

Для більшої ефективності системи екологіч-
ного менеджменту ми пропонуємо використову-
вати 14 принципів ефективного управління [14], 
які запропоновані Демінгом Вільямом Едвардсом 
(Wílliam Édwards Déming), автором циклу PDCA.

Таблиця 2
Принципи ефективної системи екологічного менеджменту

Принципи 
ефективності Напрями реалізації Переваги

1 2 3
1. Постійність цілі 1. Визначити мету щодо екологізації 

процесу виробництва та постійно 
здійснювати заходи щодо її досягнення.
2. Здійснювати розподіл ресурсів для 
досягнення довготривалих цілей і 
потреб, забезпечуючи їх раціональне 
використання.

1. Безперервне поліпшення якості та 
безпечності продукції.
2. Достатність ресурсів для довготривалих 
цілей і потреб.
3. Підвищення прибутковості та 
конкурентоспроможності підприємства та 
його розвиток.
4. Наявність робочих місць.

2. Нова філософія 
ведення бізнесу

Процес виробництва орієнтований 
не лише на прибутковість, а й на 
раціональне використання та збереження 
природних ресурсів, дотримання 
екологічної безпеки 

1. Виробництво безпечної продукції. 
2. Розвиток національної економіки зі 
зменшенням негативного впливу на природне 
середовище.

3. Здійснення 
внутрішнього 
контролю 
виробництва та 
закупівель

1. Ліквідувати потребу в масових 
перевірках та інспекціях, як засобах 
досягнення якості та безпечності 
виробництва.
2. Впровадження внутрішньої системи 
перевірки якості та безпечності 
виробництва, закупівель.

1. Підвищення якості та безпечності 
виробництва без зовнішніх перевірок та 
інспекцій.
2. Формування відповідального ставлення до 
роботи працівників підприємства.
3. Мінімізація витрат на штрафи і санкції за 
порушення екологічного законодавства.

4. Здійснення 
закупівель якісних 
і безпечних 
компонентів 
виробництва, 
технологій, техніки 
тощо

1. Перевіряти якість і безпечність 
компонентів, що закуповуються.
2. Зменшення кількості постачальників 
одного і того ж компоненту шляхом 
відмови від послуг тих постачальників, 
які не змогли документально підтвердити 
його якість і безпечність, відповідність 
заявленим характеристикам.
3. Прагнути до співпраці з постачання 
кожного компоненту тільки від одного 
виробника.

1. Підвищення якості та безпечності продукції.
2. Формування бази постачальників 
якісних і безпечних компонентів на основі 
встановлення довготривалих відносин 
взаємної лояльності та довіри.
3. Мінімізація загальних витрат, а не лише 
початкових.
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5. Покращення 
всіх процесів з 
дотриманням вимог 
системи екологічного 
менеджменту

1. Постійне вдосконалення всіх процесів 
планування, проектування, виробництва 
тощо відповідно до вимог системи 
екологічного менеджменту.
2. Покладення цих обов’язків на 
керівників. 

1. Підвищення якості та безпечності продукції, 
продуктивності використання ресурсів.
2. Постійне зменшення витрат.
3. Досвід керівництва з  безперервного 
поліпшення системи екологічного 
менеджменту, що включає в себе: розробку 
і проектування, постачання комплектуючих 
і матеріалів, обслуговування та поліпшення 
роботи обладнання, підготовку та 
перепідготовку кадрів

6. Діюча практика 
підготовки та 
перепідготовки всіх 
працівників

Забезпечення підвищення екологічної 
свідомості, здобуття знань, вмінь та 
підготовки персоналу, необхідні для 
ефективного і компетентного виконання 
ними своїх обов'язків

1. Підвищення екологічної свідомості та 
кваліфікації персоналу.
2. Використання можливостей кожного 
працівника.
3. Отримані навички й уміння дозволяють 
встигати за змінами в матеріалах, методах, 
конструкції виробів, устаткування, технології.
4. Сприйняття та підтримка змін персоналом.

7. Використання 
лідерства як метода 
роботи щодо 
забезпечення якості 
та безпечності 
виробництва

Введення відповідальності керівників за 
якість і безпечність продукції, своєчасного 
виявлення та ліквідації відхилень і збоїв у 
виробництві.

1. Допомога працівникам краще виконувати 
їх роботу. 
2. Мінімізація дефектів, несправного або 
зіпсованого обладнання, інструментів та 
інших факторів, що завдають шкоду якості та 
безпечності продукції.
3. Впровадження сучасних еколоорієнтованих 
технологій і технічних засобів у виробництво.

8. Співпраця 
керівництва з 
робітниками

1. Заохочення ефективних двосторонніх 
зв’язків і використання інших засобів 
для ліквідації страхів, побоювань тощо 
відносно елементів системи екологічного 
менеджменту серед працівників.
2. Налагодження співробітництва між 
керівниками і підлеглими.

1. Підвищення взаємодії між керівниками і 
підлеглими.
2. Зростання віддачі працівників.
3. Зростання можливостей виробництва за 
вимогами системи екологічного менеджменту.

9. Відсутність бар’єрів 
між підрозділами, 
службами, 
відділеннями

1. Забезпечення функціональної 
взаємодії між робітниками різних 
функціональними підрозділами: 
дослідниками, розробниками, 
виробниками, представниками 
комерційних і адміністративних служб.
2. Командна співпраця між ними.

1. Своєчасне усунення проблем з 
виробництвом.
2. Підвищення ефективності системи 
екологічного менеджменту.

10. Відсутність 
порожніх звернень до 
працівників

1. Відмова від використання плакатів, 
гасел і закликів до працівників, які 
вимагають від них бездефектної роботи, 
нового рівня продуктивності тощо, 
але не містять інформації про методи 
досягнення цих цілей.
2. Пошук проблем у системі виробництва 
або системі екологічного менеджменту.

1. Співпраця працівників з керівництвом щодо 
вимог системи екологічного менеджменту.

11. Усунення 
довільних числових 
норм і завдань

1. Усунення робочих інструкцій та 
стандартів, які встановлюють довільні 
норми, квоти для працівників та кількісні 
завдання для керівників.
2.  Надання підтримки та допомоги 
вищестоящими керівниками з метою 
дотримання вимог системи екологічного 
менеджменту.

1. Забезпечення безперервних поліпшень 
в якості, продуктивності та безпечності 
продукції. 

12. Отримання 
задоволення від 
результатів праці 
робітниками 
підприємства

1. Відмова від щорічних атестацій 
(оцінок діяльності працівників) та методів 
управління за цілями. 
2. Перенесення обов’язків менеджерів, 
контролерів, майстрів з досягнення лише 
кількісних показників на досягнення 
якості та безпечності виробництва. 

1. Стимулювання працівників до покращення 
якості та безпечності виробництва.
2. Підвищення ефективності елементів 
системи екологічного менеджменту.

Продовження таблиці 2
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13. Заохочення до 
самовдосконалення 
та підвищення 
кваліфікації 
працівників

Розробка та впровадження програми 
освіти та підтримки самовдосконалення 
для всіх працівників. Підприємству 
потрібні не просто люди, а – працівники, 
які удосконалюються в результаті 
навчання та самоосвіти.

Постійне оновлення та підвищення 
ефективності системи екологічного 
менеджменту.

14. Прихильність 
вищого керівництва 
системі екологічного 
менеджменту 

1. Чітке визначення позиції вищого 
керівництва до постійного покращення 
системи екологічного менеджменту. 
2. Створення структури у вищому 
керівництві, яка буде щоденно 
стимулювати введення в дію розглянутих 
вище принципів. 

1. Забезпечення прихильності кожного 
працівника системі екологічного 
менеджменту.
2. Введення в дію всіх вищезазначених 
принципів.

Продовження таблиці 2

Висновки з проведеного дослідження. 
Система екологічного менеджменту підприємства 
є необхідним елементом розвитку підприємства, 
що забезпечує підвищення його конкурентоспро-
можності завдяки: підтримці формування нових 
цінностей у суспільстві, спрямованих на шано-
бливе ставлення до природи, що проявляється у 
зростанні попиту споживачів на екологічно без-
печну продукцію; використанню ресурсозберігаю-
чих технологій і техніки; дотриманню державних і 
міжнародних екологічних норм. 
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