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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вступ. Для забезпечення стійкого розвитку промислового підприємства необхідно сформувати
інструменти його екологічного менеджменту, які є складовою екологічної інформаційної системи та
повинні функціонувати в межах системи екологічного менеджменту підприємства. Тому важливо ви-
явити всі складові процесу формування інструментів екологічного менеджменту промислового підпри-
ємства шляхом його формалізації. Мета: опис процесів та процедур, інформаційних потоків, центрів
відповідальності, функцій, комплексів завдань та завдань управління, пов’язаних з процесом форму-
вання інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства. Методи: аналізу, синтезу,
метод групування, графічний та табличний методи, логічного та порівняльного аналізу.
Результати: Досліджено сутність інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства,
уточнений їхній перелік та обґрунтована необхідність їхньої формалізації задля моделювання екологі-
чної ситуації, прогнозування та локалізації можливих екологічних наслідків, що є підґрунтям розробки
та реалізації низки превентивних заходів. В межах формалізації процесу формування інструментів
екологічного менеджменту промислового підприємства виокремлено процеси та процедури, інформа-
ційні потоки, центри відповідальності, функції, комплекси завдань та завдання управління, пов’язані з
таким формуванням. Висновки: В межах формалізації інструментів екологічного менеджменту про-
мислового підприємства визначено послідовність їхнього формування в межах впровадження системи
екологічного менеджменту, необхідні процедури, ресурси, інформаційне забезпечення, форму пред-
ставлення, вихідну інформацію тощо, що можуть використовуватися на промисловому підприємстві
задля підвищення ефективності використання інструментів його екологічного менеджменту.

Ключові слова: промислове підприємство, екологічний менеджмент, інструменти екологічного
менеджменту, формалізація, система екологічного менеджменту.
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Н. В. Святохо

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Введение: Для обеспечения устойчивого развития промышленного предприятия необходимо
сформировать инструменты экологического менеджмента, которые являются составляющей экологи-
ческой информационной системы и должны функционировать в рамках системы экологического ме-
неджмента предприятия. Поэтому важно выявить все составляющие процесса формирования инст-
рументов экологического менеджмента промышленного предприятия путем его формализации. Цель:
Описание процессов и процедур, информационных потоков, центров ответственности, функций, ком-
плексов задач и задач управления, связанных с процессом формирования инструментов экологичес-
кого менеджмента промышленного предприятия. Методы: анализа, синтеза, метод группировки, гра-
фический и табличный методы, логического и сравнительного анализа. Результаты: Исследована
сущность инструментов экологического менеджмента промышленного предприятия, уточнен их пере-
чень и обоснована необходимость их формализации для моделирования экологической ситуации,
прогнозирования и локализации возможных экологических последствий, что является основой разра-
ботки и реализации ряда превентивних мероприятий. В пределах формализации процесса формиро-
вания инструментов экологического менеджмента промышленного предприятия выделены процессы
и процедуры, информационные потоки, центры ответственности, функции, комплексы задач и задачи
управления, связанные с таким формированием. Выводы: В пределах формализации инструментов
экологического менеджмента промышленного предприятия определена последовательность их фор-
мирования в рамках внедрения системы экологического менеджмента, необходимые процедуры, ре-
сурсы, информационное обеспечение, форма представления, исходная информация и т.п., которые
могут использоваться на промышленном предприятии для повышения эффективности использования
инструментов экологического менеджмента.

Ключевые слова: промышленное предприятие, экологический менеджмент, инструменты
экологического менеджмента, формализация, система экологического менеджмента.

N. V. Svyatokho

FORMALIZATION OF THE PROCESS OF FORMING THE ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT INSTRUMENTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Introduction: In order to ensure sustainable development of industrial enterprise it is necessary to
create environmental management instruments, which are part of an environmental information system and
must operate within the environmental management system. Therefore, it is important to identify all the com-
ponents of the process of forming of environmental management instruments of industrial enterprise through
its formalization. Aims and Objectives: Description of processes and procedures, information flows, centres
of responsibility, functions, complex tasks and management tasks associated with the formation of environ-
mental management instruments. Methods: analysis, synthesis, the method for grouping, graphical and
tabular methods, logical and comparative analysis. Results: The essence of environmental management
instruments of industrial enterprise, their list and the necessity of their formalization for the sake of modelling
of ecological situation are updated, forecasting and localization of potential environmental impact, which is
the basis of development and implementation of a number of preventive measures. Within the formalization
of the process of forming of environmental management instruments of industrial enterprise allocated proc-
esses and procedures, information flows, responsibility centres, functions, complexes of tasks and manage-
ment tasks associated with such a formation. Conclusions: Within formalization of environmental manage-
ment instruments of industrial enterprise is defined sequence of their formation in the framework of imple-
menting environmental management systems, procedures, resources, provision of information, the form of
representation, background information, etc. that can be used in industrial enterprise to improve the effi-
ciency of using tools of environmental management.

Key words: industrial enterprise, environmental management, environmental management instru-
ments, formalization, the environmental management system.

Постановка проблеми. В міру того, як зростає турбота про поліпшення
стану навколишнього середовища, підприємства та організації всіх видів і розмі-
рів приділяють все більше уваги екологічному аспекту своєї діяльності, продукції
та послуг. Екологічні завдання вимагають від промислового підприємства як ве-
ликого забруднювача навколишнього середовища систематичного підходу і по-
стійного удосконалення системи управління навколишнім середовищем (СУНС).
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Саме управління такого роду становить зміст екологічного менеджменту. Екологі-
чному менеджменту властива ознака системності. В екологічному менеджменті
одними з найважливіших елементів є його інструменти, які слугують інформацій-
ною базою для прийняття управлінських рішень у сфері екологічної діяльності, що
впливають на загальну соціо-еколого-економічну ефективність діяльності підпри-
ємства, яка є основою його стійкого розвитку. Інструменти екологічного менедж-
менту не можуть ефективно функціонувати, якщо не створено систему екологіч-
ного менеджменту, тобто вони є важливою складовою системи екологічного ме-
неджменту та загальної системи управління підприємства. Тому важливо виявити
всі складові процесу формування інструментів екологічного менеджменту проми-
слового підприємства шляхом його формалізації.

Аналіз останніх публікацій. Проблеми екологічного менеджменту та фор-
мування його інструментів знаходять віддзеркалення в дослідженнях учених
(К. Ріхтера, А. Ендреса [11], А.С. Гірусова [4], В.В. Глухова [5], Н.В. Пахомової
[11], Л.Г. Мельника [9], Т.П. Галушкіної [3], Т.О. Кірсанової [6], О.О. Веклич [2],
В.О. Лук’янихина [8], Л.Ф. Кожушко, П.М. Скрипчук [7]).

Але досить проблема формалізації процесу формування інструментів еко-
логічного менеджменту промислового підприємства в науковій літературі не роз-
глядалися. Процес формування інструментів корпоративного екологічного мене-
джменту повинен ґрунтуватися на чіткому розумінні керівництвом промислового
підприємства процесів та процедур, інформаційних потоків, центрів відповідаль-
ності, функцій, комплексів завдань та завдань управління, пов’язаних з таким фо-
рмуванням. Виявлення усіх зазначених елементів надасть можливість визначити
витрати та вигоди щодо формування та впровадження інструментів корпоратив-
ного екологічного менеджменту, розробити календарні графіки, здійснити поточ-
ний та підсумковий контроль досягнення встановлених цілей тощо. Іншими сло-
вами, керівництво підприємства повинно мати певну модель процесу формування
інструментів екологічного менеджменту, на основі якої воно приймає управлінське
рішення щодо доцільності такого процесу.

Все те, про що говорилося вище – це формалізація, тобто заміна реального
об’єкта або процесу його формальним описом (інформаційною моделлю). Моде-
лювання будь-якої системи неможливе без попередньої формалізації. За суттю,
формалізація – це перший та дуже важливий етап процесу моделювання, в тому
числі формування інструментів екологічного менеджменту промислового підпри-
ємства.

Формалізація (від лат. forma – вид, образ) – відображення результатів мис-
лення в точних поняттях та твердженнях. При формалізації об’єктам, що вивча-
ються, їхнім властивостям та відносинам ставляться у відповідність деякі стійкі,
добре доступні для огляду та ототожнення матеріальні конструкції, що надають
можливість виявити і зафіксувати істотні сторони об'єктів. Формалізація уточнює
зміст шляхом виявлення його форми і може здійснюватися з різним ступенем по-
вноти [10].

Формалізація – це процес виділення та переводу внутрішньої структури
об’єкту в певну інформаційну структуру – форму. Щоб об’єкт ефективно функціо-
нував, він повинен бути просто, доступно та зрозуміло формалізованим [10].

Метою статті є опис процесів та процедур, інформаційних потоків, центрів
відповідальності, функцій, комплексів завдань та завдань управління, пов’язаних
з процесом формування інструментів екологічного менеджменту задля забезпе-
чення стійкого розвитку промислового підприємства.

Виклад основного матеріалу. Будь-яке промислове підприємство є від-
критою соціально-економічною системою, яка активно взаємодіє із зовнішнім се-
редовищем, яке, з одного боку, є джерелом ресурсів для виробництва, а з іншого
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– джерелом загроз діяльності промислового підприємства. Спрощено взаємодію
промислового підприємства із навколишнім природним середовищем надано на
рис. 1.

Рис. 1. Модель взаємодії промислового підприємства із навколишнім
природним середовищем

Основною метою діяльності промислового підприємства є максимальне на-
ближення обсягу «виходу» до обсягу «входу», тобто максимізація ресурсоефек-
тивності та мінімізація ресурсоємності виробництва. Для цього насамперед потрі-
бно впливати на такі «виходи» як викиди, скиди, відходи та екологічні ризики че-
рез управління екологічними аспектами діяльності підприємства. В умовах обме-
женості природних ресурсів та зростаючого антропогенного навантаження на до-
вкілля, яке значно перевищує його асиміляційний потенціал, підприємство пови-
нно розглядатися та управлятися вже як соціо-еколого-економічна система для її
стійкого розвитку.

Формування інструментів екологічного менеджменту промислового підпри-
ємства дозволяє розв’язати вищезазначену проблему. Основна меьа такого про-
цесу полягає у інформаційному забезпеченні ухвалення управлінських рішень
щодо діяльності підприємства з урахуванням екологічних аспектів, тобто інстру-
менти екологічного менеджменту є елементами інформаційної системи промис-
лового підприємства. Сукупність інструментів корпоративного екологічного мене-
джменту дозволяють змоделювати екологічну ситуацію (екзо- та ендогенного ха-
рактеру), спрогнозувати та локалізувати можливі екологічні наслідки, що є підґру-
нтям розробки та реалізації низки превентивних заходів, які суттєво зменшують
витрати підприємства на усунення різноманітних екстерналій.

Основу екологічного менеджменту може складати використання таких ос-
новних інструментів, як екологічні баланси, екологічний облік, екологічний контро-
лінг, екологічний аудит (рис. 2).

Формування інструментів корпоративного екологічного менеджменту про-
мислового підприємства має відбуватися не як окремий процес, а бути частиною
системи екологічного менеджменту (СЕМ). Тільки за цих умов ефективність ін-
струментів корпоративного екологічного менеджменту буде максимальною. Фор-
мування інструментів корпоративного менеджменту повинно ґрунтуватися на
процесному підході. З використанням процесного підходу щодо формування ін-
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струментів корпоративного менеджменту промислового підприємства одночасно
досягається одразу кілька цілей: підвищується пріоритет питань охорони навко-
лишнього середовища, за рахунок запобігання проблем до їхнього виникнення
підвищується результативність природоохоронної діяльності, усувається багато
звичайних конфліктів виробництва та охорони довкілля.

Рис. 2. Основні інструменти корпоративного екологічного
менеджменту промислового підприємства [13]

Керівництво промислового підприємство повинно усвідомити, що завдання
формування інструментів екологічного менеджменту – не просто фіксування та
представлення інформації щодо впливу діяльності підприємства на навколишнє
середовище, а сприяння підвищенню екологічної та економічної ефективності ви-
робництва, підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок вирі-
шення питань, обумовлених екологічними аспектами його діяльності. Ідея, закла-
дена в інструменти екологічного менеджменту, – це інформаційна підтримка такої
системи управління підприємством, за якої гарантується мінімізація впливу виро-
бничих процесів на навколишнє середовище і забезпечується впевненість у тому,
що проблеми попереджаються, а не виявляються після їхнього виникнення. При
правильному підході до формування та впровадження, система може дати істотні
позитивні результати вже на початковому етапі впровадження. Виконання норма-
тивних вимог, що застосовуються до діяльності підприємства, допомагають нала-
годити і зміцнити відносини з місцевими органами управління, знизити ризик
штрафних санкцій, зменшити виплати за екологічний збиток.

Процес формування інструментів екологічного менеджменту на підприємс-
тві будується з використанням таких принципів:

системності, що дозволяє розглядати інструменти екологічного менеджмен-
ту як елемент інформаційної системи промислового підприємства;

комплексності, що передбачає охоплення всіх видів діяльності та залучення
всіх співробітників підприємства;

Корпоративний екологічний
менеджмент промислового
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гнучкості, що виявляється в постійній адаптації до змін, які можуть відбувати-
ся в галузі охорони навколишнього середовища та політиці ресурсозбереження;

прозорості і ясності, що визначають широку інформованість, забезпечення
достовірної інформації, розгорнутої реєстрації даних;

економічності, тобто досягнення певного рівня витрат на формування таких
інструментів;

реалізованості, що вимагає врахування фактичної оцінки вихідної ситуації,
специфіки виробничої діяльності при розробці екологічної політики, обґрунтування
цільових і планових показників і складання програм природоохоронних заходів;

постійного вдосконалення, що вимагає наявності зворотних зв'язків у ви-
гляді перевірок та коригувальних дій, загального внутрішнього аудиту, аналізу
результатів за участю керівництва, звернення зовнішніх зацікавлених осіб.

Для різних підприємств залежно від характеру, масштабу і складності дія-
льності, продукції і послуг, що надаються, системи екологічного менеджменту на-
бір інструментів екологічного менеджменту є різним. Однак основні елементи за-
лишаються незмінними:

екологічна політика, яка зазвичай оформляється у вигляді Декларації (За-
яви) про екологічну політику і висловлює намір вищого керівництва підприємства
реалізувати сучасний підхід до екологічного менеджменту;

план або програма дій з охорони навколишнього середовища, які містять
опис необхідних заходів, спрямованих на вдосконалення природоохоронної дія-
льності підприємства, встановлюють відповідальність конкретних працівників під-
приємства і передбачають виділення необхідних для реалізації програми (плану)
людських і фінансових ресурсів;

організаційна структура, яка фіксує розподіл функцій, делегування повно-
важень і відповідальність за ті чи інші дії, передбачає процедури «вбудовування»
природоохоронних заходів в інші складові діяльності підприємства (охорона пра-
ці, постачання, НДДКР, розробка нових продуктів, маркетинг, фінанси тощо);

коригувальні та превентивні дії, спрямовані на усунення фактичних або мо-
жливих випадків відхилення від встановлених цілей, завдань, критеріїв і нормати-
вів;

формальна оцінка вищим керівництвом підприємства стану та адекватності
СЕМ та інструментів екологічного менеджменту у світлі мінливих обставин [12].

Інструменти корпоративного екологічного менеджменту є важливим елеме-
нтом інформаційної системи підприємства. Вони надають необхідну інформацію,
отриману з використанням певних аналітичних процедур, для ухвалення управ-
лінських рішень стосовно діяльності підприємства, але й вони самі потребують
інформаційного забезпечення на основі моніторингу та вимірювань, що потребує
змін в організаційній структурі (організація спеціальної служби, відділу, лаборато-
рії тощо), використання спеціальних приладів та устаткування, здійснення певних
процедур тощо.

Формуванню інструментів екологічного менеджменту промислового підпри-
ємства в межах впровадження його СЕМ передує ухвалення вищим керівництвом
рішення про доцільність цих процесів, що вимагає наявності відповідних мотивів.
Керівництво підприємства повинно провести аналіз «витрати-вигоди»: у разі пе-
ревищення розміру вигод над витратами ухвалюється рішення про впровадження
СЕМ, формування інструментів екологічного менеджменту та перехід до соціо-
еколого-економчної системи, в іншому випадку – підприємство залишається у ви-
хідному стані (соціально-економічної системи, діяльність якої спрямована на оде-
ржання економічних вигід без гармонізації цієї мети з цілями охорони довкілля,
раціонального використання ресурсів та забезпечення здоров’я населення) (рис.
3).
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Рис. 3. Схема ухвалення рішення щодо впровадження СЕМ та формування
інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства

Ухвалюючи рішення на користь розробки та впровадження системи екологі-
чного менеджменту та формування інструментів екологічного менеджменту, кері-
вники виходять як з їхніх переваг з фінансової точки зору (економія ресурсів і ко-
штів, підвищення ефективності виробництва, розвиток потенційних можливостей
на ринках), так і з точки зору зменшення ризиків, пов'язаних з неадекватним став-
ленням до екологічних аспектів роботи підприємства, які система дозволить до-
корінно змінити (аварії;санкції регулюючих органів, труднощі в залученні нових, в
першу чергу, зарубіжних, інвесторів і клієнтів, в отриманні банківського кредиту,
втрата ринків тощо).

Підприємства будуть активно впроваджувати СЕМ та формувати інструме-
нти екологічного менеджменту, якщо будуть виконуватися нерівності (1) та (2):

)( НЦПКППУТРСЕМВ  , (1)

)( ОПСРПЗПВСЕМ ДШПППВ  , (2)

де ВСЕМ – витрати підприємства на впровадження СЕМ та формування ін-
струментів екологічного менеджменту; Рут – прибуток від утилізації відходів; Пп –
пільги оподаткування; Кп – кредитні пільги; ЦН – надбавка до ціни; Ппв – плата за
понаднормативне використання природних ресурсів; Ппз – плата за понаднорма-
тивне забруднення навколишнього природного середовища; Пср – плата за роз-
ташування відходів у навколишньому середовищі; Ш – штрафи; ДОП – додаткове
оподаткування.

Елементи формули (1) показують збільшення чистого прибутку підприємст-
ва за умови впровадження СЕМ та формування інструментів екологічного мене-
джменту, а елементи формули (2.2)  його зменшення, коли підприємство нама-
гається зекономити на витратах з впровадження СЕМ та формування інструмен-
тів екологічного менеджменту.

Формуючи певний перелік інструментів екологічного менеджменту, керівни-
цтво повинно усвідомлювати, що підприємство взаємодіє із контрагентами, які
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можуть вимагати інформацію про екологічні аспекти його діяльності. Тому інстру-
менти екологічного менеджменту мають виконувати функцію інформаційного за-
безпечення не тільки для внутрішніх, але й для зовнішніх користувачів (спожива-
чів, постачальників, торгових посередників, банківських установ, органів влади,
громадських організацій та об’єднань тощо).

Формування та використання інструментів екологічного менеджменту в ме-
жах впровадження СЕМ промислового підприємства повинно ґрунтуватися на пе-
вній інформаційній базі, що включає фонд нормативно-правової документації у
природоохоронній сфері, міжнародні та національні стандарти у цій сфері та у
споріднених галузях, внутрішньокорпоративні документи тощо.

Формою представлення інструментів екологічного менеджменту промисло-
вого підприємства є документація. Для забезпечення розуміння та ефективності
роботи СЕМ та інструментів екологічного менеджменту підприємству необхідно
розробити і вести відповідну документацію. Метою такої документації є надання
необхідної інформації співробітникам і іншим зацікавленим сторонам. Документа-
ція повинна збиратися і вестися таким чином, щоб вона відображала культуру і
потреби підприємства, сприяючи розширенню та вдосконаленню існуючої інфор-
маційної системи. Обсяг документації на різних підприємствах може відрізнятися,
але ця документація повинна бути достатньою для опису системи екологічного
менеджменту.

Документи, що є формою представлення інструментів екологічного мене-
джменту, які містять інформацію про досягнуті результати або свідоцтво викона-
ної діяльності, є частиною документації організації, але в цілому контролюються
за допомогою різних процесів управління. Документація може існувати в будь-якій
формі (паперовій, електронній, у вигляді фотографій і постерів), яка є зручною,
дохідливою, такою, що легко розуміється, і доступною для тих, кому необхідна
інформація, що міститься в ній. Електронна форма забезпечує деякі переваги,
такі як легке оновлення, контроль доступу, забезпечення того, щоб всі користува-
чі використовували тільки дійсні версії документації. Якщо процеси системи еко-
логічного менеджменту відповідають процесам інших систем управління, підпри-
ємство може об'єднати відповідну екологічну документацію з документацією цих
інших систем управління.

Для забезпечення ефективного впровадження СЕМ, формування та вико-
ристання інструментів екологічного менеджменту необхідно відповідним чином
розподілити відповідальність. У табл. 1 наведено приклади розподілу відповіда-
льності в екологічній сфері [1].

Різні підприємства мають різні організаційні структури, тому необхідно роз-
поділяти відповідальність, в тому числі з формування та використання інструмен-
тів екологічного менеджменту, на основі порядку роботи на самому підприємстві.
У випадку малих і середніх підприємств, наприклад, власник може бути особою,
що несе відповідальність за всю цю діяльність

На вищому керівництві лежить основна відповідальність за обізнаність і мо-
тивацію співробітників стосовно екологічних аспектів та інструментів екологічного
менеджменту за допомогою роз'яснення екологічних цінностей підприємства,
екологічної політики і спонукання всіх осіб, які працюють на підприємстві або від
його імені, зрозуміти важливість досягнення екологічних цільових і планових пока-
зників, за які вони несуть відповідальність або зобов'язані звітувати. Саме зобо-
в'язання окремих людей в контексті загальних екологічних цінностей забезпечу-
ють те, що система екологічного менеджменту не залишається на папері, а ефек-
тивно реалізується на практиці. Необхідно заохочувати пропозиції осіб, працюю-
чих на підприємстві або від його імені, які можуть сприяти поліпшенню екологічної
ефективності. Керівництво повинно подбати про те, щоб усі особи, які працюють
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на підприємстві або від його імені, усвідомлювали важливість забезпечення від-
повідності екологічній політиці та вимогам СЕМ, їх роль і обов'язки в рамках такої
системи, значущі реальні і потенційні екологічні аспекти та відповідний вплив їх
діяльності, переваги поліпшення ефективності та наслідки відхилення від відпові-
дних вимог системи екологічного менеджменту.

Таблиця 1

Приклад розподілу відповідальності в екологічній сфері
для промислового підприємства

Приклад зобов'язань в екологічній сфері Особи, які зазвичай несуть
відповідальність

Визначення загального напряму Президент, головний виконавчий
директор, Рада Директорів

Розробка екологічної політики Президент, головний виконавчий
директор і інші відповідні особи

Розробка цільових і планових екологічних пока-
зників і програм

Менеджери відповідних підрозділів

Стеження за загальною ефективністю системи
управління навколишнім середовищем

Головний менеджер з екології

Забезпечення відповідності діючим правовим і
іншим вимогам, які зобов'язується дотримува-
тися підприємство

Усі менеджери

Забезпечення безперервного удосконалення Усі менеджери

Розробка та впровадження процедур бухобліку Менеджери з фінансів / бухобліку
Забезпечення відповідності вимогам системи
управління навколишнім середовищем

Усі особи, які працюють на підприєм-
стві або від його імені

Аналіз функціонування системи управління
навколишнім середовищем

Вище керівництво

Організація повинна визначити і оцінити будь-які відмінності між компетент-
ністю, необхідною для виконання діяльності, і фактичною компетентністю, якою
володіють особи, які будуть її виконувати. Цю різницю можна компенсувати за
рахунок додаткового навчання, розвитку навичок тощо. У табл. 2 наведені типи
навчання в екологічній сфері, що можуть проводитися на промисловому підпри-
ємстві [1].

Таблиця 2

Типи навчання в екологічній сфері, що можуть проводитися
на промисловому підприємстві

Тип навчання Персонал,
що навчається Мета

Підвищення обізнаності
персоналу в галузі важли-
вості управління навколи-
шнім середовищем

Старші менеджери Забезпечення дотримання еко-
логічної політики підприємства

Підвищення загальної обі-
знаності в області екології

Усі співробітники Забезпечення дотримання еко-
логічної політики, цільових і пла-
нових показників організації та
формування почуття індивідуа-
льної відповідальності
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Продовження табл. 2

Тип навчання Персонал,
що навчається Мета

Навчання в галузі вимог до
системи екологічного ме-
неджменту та інструментів
екологічного менеджменту

Особи, відповідальні
за СЕМ, бухгалтери,

аудитори

Інструктаж з дотримання вимог,
застосування методик тощо

Удосконалення навичок Співробітники, які ма-
ють обов'язки в еколо-

гічній сфері

Поліпшення ефективності в пев-
них сферах діяльності підприєм-
ства, наприклад, в основній
сфері діяльності, в галузі дослі-
джень, розробок та інжинірингу.

Навчання в галузі забезпе-
чення відповідності

Співробітники, чиї дії
можуть вплинути на

забезпечення відпові-
дності

Досягнення відповідності норма-
тивним вимогам до навчання та
поліпшення відповідності діючим
правовим і іншим вимогам, які
зобов'язується дотримуватися
підприємство

Програми навчання повинні відображати відповідальність, розподілену в
межах системи екологічного менеджменту і враховувати існуючі знання персона-
лу і їх розуміння теми навчання. Програми навчання, пов'язані із СЕМ, можуть
включати: a) визначення потреб у навчанні персоналу; б) проектування і розробку
плану навчання для задоволення встановлених потреб у навчанні; в) перевірку
відповідності вимогам СЕМ; г) навчання цільових груп співробітників; д) докумен-
тальне оформлення проведеного навчання і контроль; ж) оцінку проведеного на-
вчання на основі певних потреб у навчанні та вимог до нього.

Висновки. В межах формалізації інструментів екологічного менеджменту
промислового підприємства визначено послідовність їхнього формування в ме-
жах впровадження системи екологічного менеджменту, необхідні процедури, ре-
сурси, інформаційне забезпечення, форму представлення, вихідну інформацію,
вимоги щодо компетенції осіб, що будуть використовувати такі інструменти, а та-
кож типи навчання, які можуть використовуватися на промисловому підприємстві
задля підвищення ефективності використання інструментів його екологічного ме-
неджменту.
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