
ЕКОЛОГІЧНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ



Екологічне управління чи 
екологічний менеджмент?

• Екологічне управління – діяльність державних органів і економічних суб'єктів,

головним чином спрямована на дотримання обов'язкових вимог

природоохоронного законодавства, а також на розробку і реалізацію відповідних

цілей, проектів і програм

• Екологічний менеджмент – ініціативна і результативна діяльність економічних

суб'єктів, спрямована на досягнення їх власних екологічних завдань, проектів і

програм, розроблених на основі принципів екоефективності і екосправедливості



Переваги екологічного 
менеджменту

Можливість досягти суттєвого еколого-економічного ефекту за рахунок:

•Покращення якості довкілля та продукції;

•Економії та збереження сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів;

•Зменшення екологічних платежів та штрафних санкцій.

Можливість для підприємства привернути увагу міжнародних екологічних організацій та 
міжнародної спільноти, розвинути відносини з діловими партнерами за кордоном.

Створення кредиту довіри у відношеннях з інвесторами, органами місцевої влади і 
державного екологічного контролю, населенням.

Можливість для укріплення і розширення позицій підприємств на міжнародних товарних і 
фінансових ринках.



Основні підходи щодо розроблення та вдосконалення

систем управління навколишнім середовищем

розглядаються на базі стандартів ISO серії 14000, які

встановлюють системний підхід до аналізу та покращення

показників екологічної дієвості організації.

Стандарти серії ISO 14000 орієнтовані на поліпшення

екологічних характеристик діяльності підприємства, мають

рекомендаційний характер і містять практичні інструменти

для створення ефективної системи екологічного управління

та розвитку ініціативного екологічного аудиту.

Стандарти серії ISO 14000 включають групи стандартів з

таких питань: принципи розроблення та впровадження

систем екологічного управління; оцінювання життєвого циклу

та управління ним; інструменти екологічного контролю та

оцінки; комунікації, екологічні декларації та маркування;

стандарти, що орієнтовані на продукцію; управління

парниковими газами.



ІСНУЮТЬ НАСТУПНІ СТАНДАРТИ СЕРІЇ ІСО 14000 в 
Україні:

•ISO 14001 «Системи екологічного менеджменту.

Вимоги і керівництво з застосування»;

•ISO 14004 «Системи екологічного менеджменту.

Загальні керівні настанови за принципами, системами

та методами забезпечення»;

•ISO 14050 «Екологічний менеджмент. Словник».

Значний вплив на екологію здійснюють

підприємства та організації, і гостро це питання було

підняте і почало вирішуватися впровадженням у

роботу екологічних систем менеджменту з 1996

року. Міжнародні стандарти розроблені на сьогоднішній

день з останніми змінами та доповненнями під різні

сфери економічної діяльності організацій ефективно

справляються з оптимізацією виробництва.



Екологічне маркування в Україні

Національний знак відповідності – знак, що свідчить про відповідність продукції обов’язковим вимогам безпеки згідно

регламентів та стандартів стосовно продукції певної категорії, які діють на території України. Цим знаком може бути 

маркований як сам виріб, так і його упаковка чи супровідна документація.

Знак відповідності органічним стандартам українського органа сертифікації "Органік стандарт".

Знак відповідності міжнародним органічним стандартам ІСЕА Підтверджує що маркована ним продукція пройшла

сертифікацію на відповідність вимогам, встановлених Постановою щодо органічного виробництва Ради ЄC № 

834/2007.

Цей знак є декларацією виробника, його застосування не вимагає обов’язкового проведення випробувань та 

оцінки продукції на вміст ГМО органом з оцінки відповідності. Ставити маркування про наявність чи відсутність ГМО 

зобов’язує виробника Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів».

Цей знак означає, що пакувальний матеріал вироблений з повторно переробленої сировини або містить частку

повторно переробленого матеріалу.

Цей знак у перекладі з німецької має назву "Зелена крапка" і означає що виробник маркованої ним продукції

сплатив за збір та переробку відходів упаковки, що упроваджена в Німеччині. На території України цей знак немає

змістовного значення для товаровиробників, споживачів чи контролюючих органів.

Знак у вигляді трикутника з трьох стрілок, що означають замкнутий цикл (виробництво – застосування – утилізація), 

вказує, що дана упаковка придатна для подальшої переробки.


