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У статті узагальнено теоретичну базу управління екологічними проблемами у контексті підвищення відповідальності бізнесу 
та держави у сучасних умовах. Визначено рівні екологізації функціональних сфер діяльності підприємства у контексті забез-
печення імплементації екологічних питань у систему управління сучасним підприємством. Запропоновано складники моделі 
екологічно-відповідального підприємства.
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В статье обобщена теоретическая база управления экологическими проблемами в контексте повышения ответственности 
бизнеса и государства в современных условиях. Определены уровни экологизации функциональных сфер деятельности пред-
приятия в контексте обеспечения внедрения экологических вопросов в систему управления современным предприятием. Пред-
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The article describes the theoretical basis of environmental problems management in the context of increasing the responsibility of 
business and the state in modern conditions. Also, the levels of environmentalization of functional areas of the enterprise in the context 
of ensuring the implementation of environmental issues in the management system of a modern enterprise were determined. The com-
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Постановка проблеми. Економічні інтереси люд-
ства привели до порушення розвитку природного 
середовища не лише в окремих регіонах, де розви-
вається промисловість, а і у глобальному масштабі. 
Всі негативні зміни (зменшення озонового шару, гло-
бальне потепління, поширення пустель, забруднення 
води) поступово приводять до зменшення простору 
для господарської діяльності та збільшення витрат 
на мінімізацію негативного впливу результатів попе-
редньої діяльності. 

В Україні за роки незалежності на фоні падіння 
величини ВВП спостерігалося пропорційне змен-
шення обсягу загальних викидів, однак це не свід-
чить про збереження екологічних нормативів. Це 
відбувається, оскільки в країні продовжується екс-
плуатація раніше створеного виробничого потенці-
алу, який характеризується високим рівнем зносу та 
невідповідністю сучасним технологіям за екологіч-
ними характеристиками. Питання переробки відхо-
дів виробництва та життєдіяльності загалом винесені 
за межі актуальних та тих, що потребують першо-

чергового вирішення. А тому питання екологічної 
відповідальності набувають особливого значення та 
потребують системного вирішення на всіх рівнях 
управління економікою: на рівні підприємств, які 
повинні активізувати здійснення програм природо-
охоронного характеру задля зменшення негативного 
впливу на навколишнє середовище міст, де вони зна-
ходяться; на рівні регіонів, місцева влада яких пови-
нна формувати політику розвитку з урахуванням 
реальної екологічної ситуації та стимулювати впро-
вадження заходів зі зменшення техногенного наван-
таження на територію; на рівні держави – через 
розроблення та реалізацію стратегії збалансування 
економічного та екологічного розвитку, основним 
складником якої має стати програма переробки від-
ходів різного походження.

Перераховані вище та інші проблеми не є прин-
ципово новими для України, однак потребують вирі-
шення, зважаючи на те, що, по-перше, екологічна 
ситуація в окремих регіонах країни набуває ознак 
загрозливої; по-друге, забезпечити активізацію еко-
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номічного розвитку, ігноруючи екологічні цілі, у 
сучасних умовах неможливо; по-третє, результати 
у сфері екології не можуть бути швидко отримані, 
а отже, ця сфера потребує застосування комплексу 
управлінських заходів на всіх рівнях функціону-
вання економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання вирішення екологічних проблем через роз-
роблення та реалізацію багаторівневої політики пев-
ним чином розглядаються як зарубіжними, так і 
українськими вченими. Так, екологічні питання у 
контексті формування теоретичних основ стійкого 
розвитку суспільства у своїх працях досліджували: 
Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов [9], В.В. Добро-
вольський [4], В.Я. Шевчук [10] та ін.

Дослідженню екологічної відповідальності без-
посередньо бізнесу присвячено роботи О.О. Веклич 
[1], О.А. Грішнової [2], А.О. Касич [7], В.М. Кислого 
[8], В.М. Шаповала [12] а також С. Банерджі [13], 
Д. Холтбрука [15], М. Портера [16] та ін. Питання 
екологічної відповідальності стали об’єктом дослі-
джень, які проводяться на регіональному рівні [14], 
глобальному рівні [18], у розрізі окремих секторів та 
галузей [17]. Надзвичайно важливим є формування 
багаторівневої державної політики з урахуванням 
рівня техногенного навантаження, на чому наголо-
шено у роботі [6].

Однак питання імплементації екологічних цілей 
у систему управління на українських підприємствах 
залишаються невивченими.

Постановка завдання. Мета статті полягає в уза-
гальненні наявної теоретичної бази процесів управ-
ління екологічними проблемами та формуванні на 
цій основі системи їх організаційного забезпечення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Остан-
німи роками у світі відбувається суттєве загострення 
екологічних проблем, які приводять до необхідності 
зміни акцентів у розвитку людства, окремих країн, 
підприємств та застосування програм багаторівне-
вого управління екологічною відповідальністю.

Екологічна відповідальність є складним соціаль-
ним та еколого-правовим інститутом, який існує у 
двох формах: еколого-правовій (юридична відпові-
дальність) та еколого-економічній (економічна від-
повідальність). Саме з таких позицій досліджується 
екологічна відповідальність у науковій літературі та 
потребує управління у практичній сфері.

З юридичних позицій екологічна відповідальність 
виникає в результаті дії екологічного законодавства, 
яке визначає нормативи здійснюваних підприєм-
ствами викидів. В економічному аспекті екологічна 
відповідальність визначає величину витрат, які 
несуть підприємства на сплату податків, пов’язаних 
зі здійсненням викидів. Варто також наголосити на 
важливості моральної відповідальності, яка повинна 
виникати у бізнесу та трансформуватися у розуміння 
необхідності зниження негативного впливу на навко-
лишнє середовище за рахунок фінансування витрат 
на придбання нового, більш екологічного облад-
нання; впровадження у виробництво більш еколо-
гічно-безпечних видів продукції; створення систем 
очищення відходів виробництва. Останні напрями 
витрат повною мірою належать до морального склад-
ника бізнесу та ігноруються в багатьох країнах світу 
(в тому числі в Україні).

Бізнес в усіх країнах світу вибудовується на 
основі протиріччя інтересів: економічних – система 
повинна бути здатна на постійній основі збільшу-
вати обсяги виробництва товарів та послуг та уни-
кати секторальних дисбалансів; екологічних – під 

контролем повинно бути збереження ресурсної бази 
та уникнення надмірної експлуатації відновлюваних 
джерел, однак це вимагає 

витрат від бізнесу; соціальних – питання соціаль-
ної справедливості та комплексного розвитку сус-
пільства набувають значущості, особливо в умовах 
загострення і економічних, і екологічних проблем.

Загалом варто розрізняти: 
– екологічну відповідальність людства – форму-

вання міждержавних інститутів, які би забезпечу-
вали чітку ідентифікацію глобальних екологічних 
проблем та розроблення загальних підходів до їх 
вирішення;

– екологічну відповідальність держави – запро-
вадження нормативно-правових, економічних та 
суспільних орієнтирів для розвитку виробництва в 
контексті вирішення екологічних проблем, які є у 
державі;

– екологічну відповідальність бізнесу (підпри-
ємств та підприємців) – дотримання чинних та 
розроблення нових (прогресивних) нормативів 
щодо впливу на навколишнє середовище у процесі 
господарювання;

– екологічну відповідальність окремої особи – 
розуміння, визнання та дотримання всіх вимог щодо 
ліквідації відходів побутової життєдіяльності.

Відповідно питання екології та викидів є 
об’єктами управління:

– на рівні міжнародних інститутів та органі-
зацій, оскільки вирішити проблеми в межах однієї 
каїни (навіть великої) неможливо;

– на рівні держави, оскільки винятково зва-
жена екологічна політика кожної держави визначає 
характеристики екологічної діяльності на мікрорівні 
та формує підґрунтя для міждержавного консенсусу 
з питань охорони навколишнього середовища;

– на рівні підприємства, яке через розроблення 
екологічної політики приймає внутрішні стандарти 
щодо технології виробництва, екологічності власне 
продукції та переробки відходів.

Вирішення проблем довкілля починається на 
рівні держави, однак неможливе без спільних міжна-
родних зусиль. З іншого боку, міжнародна співпраця 
навряд чи буде результативною, якщо країна сама не 
зробить певних внутрішніх кроків. 

Екологічна політика в Україні централізована на 
державному рівні, як наслідок, суспільство та дер-
жава не поділяють відповідальності за погіршення 
стану довкілля, скорочення тривалості життя та 
погіршення здоров’я населення. На регіональному 
рівні спроби вирішувати екологічні проблеми вза-
галі залишаються без адекватного фінансового забез-
печення, а тому мають переважно декларативний 
характер. 

Теоретичну основу управління екологічною відпо-
відальністю в широкому сенсі слова формують низка 
теорій та концепцій, які в узагальненому вигляді 
представлено в табл. 1.

Багато підприємств нині розглядають екологічну 
відповідальність як законні і добровільні види діяль-
ності, які можуть забезпечити конкурентоспромож-
ність фірми і закріпити її репутацію під впливом різ-
них соціальних та економічних агентів. 

Підприємствам необхідно розглядати захист 
навколишнього середовища як конкурентні пере-
ваги, а не як додаткові витрати або відкладену 
загрозу [16]. Екологічна відповідальність підприєм-
ства повинна бути не просто добровільним заходом, 
а таким, який буде підтримуватися та заохочуватися 
державою.
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Результатом розвитку теорії управління екологіч-
ними проблемами стають процеси екологізації функ-
ціональних сфер діяльності виробничого підприєм-
ства (рис. 1).

Екологізація господарської діяльності підприєм-
ства означає інші вимоги до придбаних сировини 
та матеріалів (насамперед за критеріями екологіч-
них вимог); упровадження екологічно чистіших 
технологічних процесів; урахування сучасних еко-
логічних вимог споживачів у продукції; вирішення 
проблеми утилізації та рециклінгу відходів. Таким 
чином, завдання вирішення екологічних проблем 
варто розглядати як механізм інтеграції всіх функ-
ціональних сфер на принципах екологізації та їх 
підняття на інший рівень розвитку. Втілення еко-
логічних питань у сферу функціонування підпри-
ємства вимагає організаційного виокремлення 
функцій екологічного менеджменту, екологічного 
аудиту, екологічного маркетингу, екологічного 
інжинірингу тощо.

Як відомо, найбільший вплив на навколишнє 
середовище зазвичай здійснює саме промисловість. 
У розвинених країнах діяльність промислових під-
приємств будується на принципах раціонального 
використання природних ресурсів та мінімізації 
негативних впливів на оточення, що є неможли-
вим без здійснення інвестицій, які пов’язані з двома 
основними групами витрат, такими як:

1) капітальні природоохоронні витрати, що вклю-
чають витрати на створення нових і реконструк-
цію наявних природоохоронних основних засобів, 

розроблення і впровадження нових екологізованих 
технологій;

2) поточні природоохоронні витрати, що вклю-
чають утримання та експлуатацію основних засо-
бів природоохоронного призначення, поводження з 
відходами, платежі за викиди забруднюючих речо-
вин в природне середовище, витрати на матеріали, 
паливо, енергію, амортизацію, заробітну плату з 
нарахуваннями за роботи, які пов’язані із знешко-
дженням шкідливого впливу виробництва на навко-
лишнє середовище та управлінням природоохорон-
ною діяльністю. 

Обмеженість фінансових ресурсів на загально-
державному рівні та безпосередньо у підприємств 
зумовлює загострення цілого комплексу екологічних 
проблем та потребує системного управління, насам-
перед, на рівні підприємств. 

У контексті забезпечення реальної екологічної 
відповідальності необхідно дотримуватися таких еко-
логічних принципів, сформульованих на основі уза-
гальнення зарубіжного досвіду, як запровадження 
персональної відповідальності вищого керівництва 
за реалізацію екологічної політики компанії, неу-
хильне поліпшення екологічних характеристик під-
приємства і продукції; зниження негативного впливу 
на навколишнє середовище та раціональне викорис-
тання природних ресурсів; оцінка й управління еко-
логічними аспектами; екологічна сертифікація про-
дукції як визнання якості; систематичне навчання і 
підвищення кваліфікації персоналу підприємства в 
галузі охорони довкілля; екологічний супровід тех-

Рис. 1. Втілення екологічних питань у сферу функціонування підприємства
Джерело: розробка авторів

Таблиця 1
Наукові підходи до формування теоретичної бази управління екологічними проблемами

Характеристики Теорія ноосфери Концепція екосистеми Концепція стійкого 
розвитку

Концепція екологічної 
модернізації

Період активного 
розвитку

з 1920-х рр. з 1940-х рр. з 1970-х рр. з 1990-х рр.

Автори Е. Леруа,  
В.І. Вернадський

Р. Ліндемон У. Каттон, Р. Данлеп Дж. Хубер, Ф. Буттел

Суть наукового 
підходу

Вищі форми живої 
речовини (людство) 
шляхом розумного 
впливу здатні доко-
рінно впливати на 
біосферу, змінюючи 
її і перетворюючи, 
керуючись розумінням 
доцільності необхід-
ності такого впливу.

Індивідуум та його 
оточення в соціо-при-
родному середовищі є 
невід’ємними.

Існує фундаментальна 
залежність людини 
та суспільства від 
фізичного середовища 
існування.

Спрямована на розро-
блення шляхів виходу 
з екологічної кризи.

Базисний принцип 
взаємодії бізнесу 
та навколишнього 
середовища

Здійснення планової 
діяльності для ово-
лодіння природою та 
правильного розподілу 
багатства.

Темпи росту насе-
лення повинні бути 
погоджені з виробни-
чим потенціалом гло-
бальної екосистеми.

Забезпечення стійкого 
розвитку країни через 
упровадження науково 
обґрунтованих обме-
жень, нормативів та 
правил ведення госпо-
дарської діяльності.

Цілеспрямоване 
впровадження нових 
соціальних стандартів 
може знизити негатив-
ний вплив людства на 
оточуюче середовище.

Джерело: складено за [3–5, 11]
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нологічних процесів виробництва, впровадження у 
виробництво нових технологій, обладнання, матері-
алів, що забезпечують зниження негативної дії на 
навколишнє середовище; забезпечення відкритості 
та прозорості інформації про природоохоронну діяль-
ність. Головною метою екологічної програми є підви-
щення екологічної безпеки виробництва і зниження 
негативної дії на навколишнє середовище за збере-
ження балансу з соціально-економічними потребами 
організації. 

Сьогодні все більше компаній світу, у тому числі і в 
Україні, запроваджують заходи з корпоративної соці-
альної відповідальності, що стосуються всієї системи 
взаємодії з навколишнім середовищем. Результати 
проведених досліджень засвідчили, що основними 
заходами українських підприємств із охорони навко-
лишнього середовища є запровадження енергозбері-
гаючих технологій, підвищення енергоефективності 
підприємства, використання екологічно сумісних тех-
нологій і матеріалів, реалізація програми переробки 
та утилізації відходів. Більшість із цих заходів є осно-

вними складниками концепції «Зеленого офісу», яка 
стає все більш популярною в Україні.

На основі узагальнення світового досвіду з дослі-
джуваної проблеми для системного вирішення еко-
логічних проблем пропонуємо впровадити у життя 
модель екологічної відповідальності підприєм-
ства, стрижнем якої повинна стати ціль – форму-
вання позитивного іміджу компанії. Пропонована 
модель передбачає розроблення концепції екологіч-
ної відповідальності підприємства, формулювання 
економічної політики підприємства, розроблення 
етапів реалізації пропонованої політики тощо.

Узагальнений процес упровадження у життя 
моделі екологічної відповідальності підприємства, 
запропонований нами, представлено на рис. 2.

Передбачається вибір моделі екологічної відпо-
відальності, яка би повною мірою враховувала спе-
цифіку функціонування підприємства та була б 
зорієнтована на перехід до системного вирішення 
екологічних проблем, що є особливо важливим для 
українських підприємств.

Рис. 2. Процес упровадження у життя моделі  
екологічної відповідальності підприємства

Джерело: розробка авторів
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Базисною ідеєю розроблення та реалізації такої 
концепції є поліпшення іміджевих характеристик 
діяльності підприємства. Ця концепція передбачає 
екологізацію процесів постачання, виробництва, 
реалізації, експлуатації та утилізації продукції. Це 
дасть змогу підвищити рівень вимог за критерієм 
екологічності до сировини, власної продукції, всіх 
процесів господарювання та відходів діяльності. 
Здійснення такого комплексу заходів дасть змогу 
покращити іміджеві характеристики за рахунок їх 
екологічної спрямованості. На цій основі екологічно 
відповідальне підприємство може і повинно бути іні-
ціатором екологізації функціонування інших підпри-
ємств галузі, регіону, країни.

Реалізація ініціатив у сфері корпоративної соці-
альної відповідальності, як правило, відрізняється 
для кожної компанії залежно від цілої низки чинни-
ків, таких як розмір і культура, технології виробни-
цтва, фінансові можливості тощо.

Створення та дотримання екологічної політики 
на підприємствах дасть змогу звести до мінімуму 
негативний вплив цих об’єктів на навколишнє серед-
овище; підвищити ефективність роботи підприєм-
ства загалом; знизити ризики для здоров’я праців-
ників та населення прилеглих територій; зменшити 
ризики нештатних та аварійних ситуацій. Метою 
екологічної політики повинно стати не одноразове 
підвищення рівня екологічної безпеки об’єкту, а 
постійна робота з підвищення пріоритетів охорони 
навколишнього середовища у процесі господарської 
діяльності компанії.

Висновки з проведеного дослідження. За резуль-
татами проведених досліджень можна констату-
вати, що:

1. Процес управління екологічною безпекою про-
мислових підприємств залежить як від внутрішнього 
рівня розвитку екологічного менеджменту, так і від 
рівня державної екологічної інфраструктури та роз-
витку її окремих елементів. Внутрішня організація 
структури забезпечення управління екологічною без-
пекою підприємств є можливою лише на основі дер-
жавної підтримки процесів екологізації.

2. Розроблення механізму екологічного управ-
ління на національному рівні являє собою сукупність 
форм і методів забезпечення його єдності на макро-, 
мезо- і мікрорівні як цілісної еколого-економічної 
системи, в основі якої лежить управління екологіч-
ною безпекою промисловим підприємством, управ-
ління технологією, сукупність економічних інстру-
ментів екологічного регулювання, стандарти якості.

3. Найбільш важливою рисою управління еколо-
гічною безпекою промислових підприємств є фор-
мування нової ринкової структури господарського 
механізму природокористування на всіх рівнях 
національної економіки, де в основі – зміна ролі і 
функцій держави в соціально-економічних процесах, 
побудованих на засадах екологічних імперативів ста-
лого розвитку, з одного боку, і формування еколо-
гічно свідомого підприємництва – з іншого. Тому 
очевидною стає необхідність пошуку нових шляхів і 
підходів до вирішення екологічних проблем промис-
лового виробництва. Основним із таких шляхів є ста-
новлення екологічного менеджменту – ініціативної 
і результативної діяльності економічних суб’єктів, 
спрямованої на досягнення власних екологічних 
цілей, реалізацію проектів і програм, розроблених на 
основі принципів екологічної політики, з урахуван-
ням екологічних цілей і завдань підприємства.

4. Підприємство є провідною ланкою у процесі 
екологізації економічного розвитку країни. Управ-
ління екологічною безпекою на рівні виробничих 
систем промислових підприємств формує необхідний 
фундамент екологізації всієї економічної системи 
України. Низку рекомендацій зі зниження нега-
тивного впливу промислових підприємств на навко-
лишнє середовище, управління екологічною безпе-
кою пропонується розділити на техніко-екологічний 
(управління технологією) та організаційно-економіч-
ний (ефективність функціонування системи екологіч-
ного менеджменту та управління якістю) складники.
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