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Ключові положення 
концепції екологічного менеджменту

Положення 1. Без досягнення екологічної стійкості не може бути
довгострокового економічного зростання. Природоохоронна робота
пов’язана не тільки з витратами підприємницької діяльності, але й з
одержанням переваг у конкурентній боротьбі.

Положення 2. Необхідна чітка організаційна спрямованість, для того,
щоб включати екологічні аспекти в усі види діяльності, починаючи з
наукових розробок і закінчуючи виробництвом і поширенням продукції.

Положення 3. Необхідний постійний діалог і доброзичливі відносини із
громадськістю, без яких успішна підприємницька діяльність неможлива.



Загальні принципи менеджменту
 Принцип системності: екологічний менеджмент визначається як комплекс

взаємозалежних елементів, які забезпечують найкращу реалізацію цілей екологічного
менеджменту підприємства.

 Принцип стандартизації: регламентація організації екологічного менеджменту.
Об'єктами стандартизації є: технологічні операції, технологічні процеси виробництва й
контролю; методи організації управління; засоби технологічного оснащення; форми
документів; класифікатори техніко-економічної інформації; матеріальні та трудові
нормативи тощо.

 Принцип оцінювання: необхідність постійного виміру й моніторингу системи екологічного
менеджментута її організації.

 Принцип зобов'язань і політики: визначення підприємством власної екологічної політики і
гарантуванні виконання прийнятих екологічних зобов'язань.

 Принцип доступності: забезпечення свободи доступу до інформації і простоту організації
екологічного менеджменту.

 Принцип розвитку: постійне вдосконалення екологічного менеджменту та відстеження
рівня найефективніших систем на підприємствах, упровадження всього нового й
прогресивного, досягнутого в сфері раціональних форм організації підготовки виробництва.

 Принцип безперервності: раціональну організацію процесів для забезпечення постійної уваги
до охорони довкілля.



Модель інтегрованого екологічного менеджменту

Структура



Принципи формування екологічної стратегії

 Ієрархічність та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних
документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою
більшою конкретизацією.

 Солідарність – зацікавленість діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри,
спільної відповідальності;

 Комунікабельність – консультації з представниками влади, ділових кіл, освітніх
установ, громадянських організацій та інших зацікавлених сторін, забезпечення їх
потреб через розробку спільних заходів;

 Сталість – баланс та узгодженість стратегічних та операційних елементів
(цілей, заходів, програм);

 Наукова обґрунтованість - визначення стратегічних напрямків, формування
завдань та розробка індикаторів результативності виконання на основі
перевірених ретроспективних даних, матеріалів аналізу, чинних нормативно-
правових актах, вітчизняному і зарубіжному досвіді формування екологічних
стратегій



Процес розробки екологічної стратегії

I
• Проведення аналізу чинників зовнішнього і 

внутрішнього середовища

II
• Визначення стратегічних екологічних цілей

III

• Визначення напрямків реалізації стратегії

• Формування завдань

IV

• Розробка інструментарію екологічної стратегії  
(плани, програми, робочі групи, комісії)



І. Проведення аналізу чинників зовнішнього і 
внутрішнього середовища



Аналіз зовнішнього середовища

Природне 
середовище

• виснаження 
природних 
ресурсів

• забруднення 
атмосферного 
повітря

• забруднення 
водного 
середовища

• забруднення 
ґрунтів та надр

• накопичення 
відходів

• порушення 
геологічного 
середовища

Економічне 
середовище

• наявність 
механізмів 
залучення 
екологічних 
інвестицій та 
пільгових 
кредитів 

• активність 
конкурентів на 
ринку

• стан 
економічного 
розвитку країни

Соціальне 
середовище

• підвищення 
рівня 
екологічної 
свідомості 
споживачів

• потреба в 
отриманні 
актуальної 
екологічної  
інформації

• підвищення 
попиту 
споживачів на 
екологічно чисті 
продукти та 
послуги

Технологічне 
середовище

• оптимізація 
використання 
ресурсів

• наявність 
найкращих 
доступних 
технологій та 
практик

• проведення 
науково-
дослідних робіт 
екологічної 
спрямованості

Політичне 
середовище

• виконання 
вимог 
національного 
та міжнародного 
екологічного 
законодавства

• співпраця з 
міжнародними 
екологічними 
консультантами

• нестабільна 
політична 
ситуація в 
східних регіонах 
країни



Аналіз внутрішнього середовища: сильні та слабкі сторони



Сильні сторони

ціннісні орієнтири вищого менеджменту 

готовність персоналу виконувати екологічні вимоги

високій професійний рівень персоналу 

функціонування систем екологічного менеджменту  
відповідно до вимог ISO14001 (ПАТ “Укртрансгаз”)



Слабкі сторони

труднощі у встановленні необхідних партнерських відносин та комунікацій, 
відсутність скоординованих дій на різних рівнях та з різними структурними 
підрозділами

відсутність загальної корпоративної стратегії Компанії

відсутність певних знань та управлінської спроможності для реалізації стратегії

недостатнє нормативно-методологічне забезпечення екологічного менеджменту

нестабільність організаційної структури як наслідок процесів 
реструктуризацій та реорганізацій

застосування застарілих  екологічно “брудних” технологій та обладнання

несприятливий імідж забруднювача (ПАТ “Укрнафта”, ПАТ “Укргазвидобування”)

недостатність виділення коштів на здійснення природоохоронних заходів та 
модернізацію обладнання (ПАТ “Укрнафта”)

стягнення штрафів за порушення вимог екологічного законодавства



Аналіз внутрішнього середовища: 
ризики та можливості



Екологічні ризики

недостатність попереднього досвіду реалізації екологічної стратегії

невиконання вимог екологічного законодавства та підвищення рівня штрафних санкцій 
та платежів внаслідок імплементації  більш жорстких норм та вимог екологічного 
законодавства ЄС 

відтік носіїв корпоративних знань та цінностей у результаті постійних 
реорганізаційних та реструктурізаційних процесів

загрози виникнення надзвичайних ситуацій екологічного характеру внаслідок 
збройного конфлікту в східних регіонах України

вихід/присутність на ринку більш екологічно 
відповідальних з точки зору споживачів конкурентів



Екологічні можливості

можливість залучення екологічних інвестицій та отримання 
пільгових кредитів для впровадження ресурсозберігаючих та зелених 
технологій

інноваційні “зелені” рішення та проекти

формування “зеленого” іміджу

налагодження співпраці з міжнародними та вітчизняними консультантами, 
громадськими організаціями, науковими закладами та іншими 
зацікавленими сторонами



ІІ. Визначення стратегічних цілей



Екологічна політика



Стратегічні екологічні цілі

Впровадження до 2020 року на всіх підприємствах 
Компанії систем екологічного менеджменту 
відповідно до вимог ІSО 14001

Зведення до  “0” штрафів та платежів за порушення 
вимог екологічного законодавства (відсутність понад 
нормованого забруднення навколишнього середовища)

Підвищення рентабельності за рахунок зменшення 
екологічних втрат та витрат до  обґрунтованого  рівня

Набуття “зеленого” іміджу всіма підприємствами  
групи Нафтогаз



ІІІ. Визначення напрямків реалізації стратегії 
та формування завдань



Напрямки реалізації та завдання екологічної стратегії
• озеленення процедур та методик здійснення тендерних торгів

• запровадження процедури/порядку здійснення екологічного аудиту 
постачальників

Постачання

• модернізація існуючого обладнання

• впровадження ресурсозберігаючих та природоохоронних технологійВиробництво

• екологічна сертифікація / ресертифікація продукції, послуг та робітПродукт

• залучення персоналу до екологічних акцій  та ініціатив

• проведення курсів підвищення кваліфікації
Персонал

• налагодження та поширення екологічних зв’язків з зацікавленими 
сторонами 

• забезпечення доступу до екологічної інформації 
Комунікації

•нормативно-методологічне забезпечення діяльності галузі з 
урахуванням процесів адаптації екологічного законодавства України 
до законодавства ЄС
•розробка механізмів щодо впровадження систем екологічного 
менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандарті серії ІSO 
14000на всіх рівнях (апарат, підприємства Компанії)

Стандартизація



ІV. Інструменти впровадження екологічної стратегії



Програми та плани

Комплексний план заходів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з охорони 
навколишнього природного середовища на 2015-2020 роки

Програма поводження з відходами на підприємствах 
Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” на 2016 - 2020 роки 

Програма підвищення енергоефективності 
Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” на 2015-2020 роки 

План еколого-соціальних заходів, передбачених кредитною угодою з Європейським банком 
реконструкції та розвитку (ЄБРР) від 23.10.15

Комплексний план НДДКР (щорічний)

План основних заходів цивільного захисту Національної 
акціонерної компанії  “Нафтогаз України” та її підприємств 
(щорічний)

ПЛАСи підприємств Компанії

Плани природоохоронних заходів 
підприємств Компанії



Робочі групи

Робоча група з питань впровадження інтегрованої системи 
управління в Національній акціонерній компанії 
“Нафтогаз України”

Робоча група з питань екологічної діяльності 

Робоча група з питань впровадження проекту зелений офіс

Комісія з надзвичайних ситуацій



Потребують впровадження:

Настанова щодо функціонування системи екологічного менеджменту  в 
Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”

Програма взаємодії з зацікавленими сторонами 

Програми/плани заходів з реалізації Національного плану скорочення 
викидів на підприємствах Національній акціонерній компанії “Нафтогаз 
України”

Плани/програми управління відходами на підприємствах 
Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”

Програма навчання за напрямками “Системи екологічного менеджменту”, 
“Оцінка життєвого циклу продукту”, “Оцінка ефективності екологічного 
менеджменту”

Показники екологічної результативність діяльності Компанії



Екологічна сталість підприємства

пасивна 
(оборонна) 
стратегія

активно-пасивна 
(компліментарна) 

стратегія

активна 
(наступальна)

стратегія

низька 
екологічна 

сталість

висока 
екологічна 

сталість

середня 
екологічна 

сталість



Варіанти співвідношення 
економічної, екологічної та соціальної 

складових витрат підприємства

Витрати на економічне 
зростання

Витрати на еколого-
соціальні проекти

Bmax

Bmin

EmaxEmin

Д – недосяжно
О – оптимально
H - неефективноД

O

H

O

O

https://bgscience.ru/gr/wp-content/uploads/2013/12/24.png


Переваги від впровадження 
екологічної стратегії

• підвищення ступеня екологізації підприємницької діяльності

• збільшення ресурсного потенціалу

• зменшення розмірів штрафів за екологічні правопорушення та платежів 
на відшкодування заподіяних збитків

• зменшення платежів за викиди (скиди)  забруднюючих речовин та 
розміщення відходів у навколишньому середовищі

• зменшення поточних і капітальних витрат на здійснення 
природоохоронних заходів

• покращення іміджу підприємств

• підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємств

• активізація інвестиційно-інноваційної активності та можливості виходу 
на нові ринки ...



Дякую за увагу!
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