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ППередмоваередмова

УправлінняУправління процесамипроцесами вв неживійнеживій, , живійживій природіприроді тата вв
людськомулюдському суспільствісуспільстві здійснюєтьсяздійснюється заза допомогоюдопомогою
адекватнихадекватних їмїм трьомтрьом видамвидам системсистем: : фізичнихфізичних, , 
біологічнихбіологічних іі соціальнихсоціальних. . МенеджментМенеджмент традиційнотрадиційно
виступаєвиступає складовоюскладовою соціальнихсоціальних системсистем іі
зорієнтованийзорієнтований нана економічнеекономічне тата соціальнесоціальне управлінняуправління. . 
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КомітетКомітет європейськогоєвропейського фондуфонду розвиткурозвитку менеджментуменеджменту
наводитьнаводить такетаке визначеннявизначення: : 
менеджментменеджмент –– цеце такетаке управлінняуправління людьмилюдьми

вв організаціяхорганізаціях нана основіоснові динамічнихдинамічних методівметодів
аналізуаналізу, , рішеньрішень іі комунікаційкомунікацій, , заза якимяким
досягаютьсядосягаються ціліцілі шляхомшляхом використаннявикористання
плановихпланових, , організаційнихорганізаційних іі контролюючихконтролюючих
заходівзаходів. . ПриПри цьомуцьому змістзміст менеджментуменеджменту
зводитьсязводиться додо забезпеченнязабезпечення взаємодіївзаємодії
особистихособистих, , груповихгрупових ((колективнихколективних) ) іі
державнихдержавних інтересівінтересів відповідновідповідно додо
управлінськихуправлінських відносинвідносин іі формформ власностівласності..

ЗаЗа функціональнимфункціональним змістомзмістом менеджментменеджмент передбачаєпередбачає
професійнепрофесійне впровадженнявпровадження функціїфункції управлінняуправління нана основіоснові
організаціїорганізації системисистеми управлінняуправління, , плануванняпланування, , 
регулюваннярегулювання, , мотиваціїмотивації тата контролюконтролю нана рівнірівні корпораціїкорпорації, , 
підприємствапідприємства абоабо іншогоіншого субсуб’’єктаєкта господарюваннягосподарювання, , щощо
виконуєвиконує своюсвою діяльністьдіяльність уу ринковихринкових умовахумовах. . ПотребиПотреби
практикипрактики призвелипризвели додо поділуподілу даноїданої сферисфери знаньзнань нана
екологічнийекологічний, , кризовийкризовий, , соціальнийсоціальний, , 
екстремальнийекстремальний менеджментменеджмент. . 
СпецифікаСпецифіка екологічногоекологічного менеджментуменеджменту полягаєполягає

вв томутому, , щощо данадана системасистема займаєтьсязаймається
плануваннямплануванням іі регулюваннямрегулюванням свідомогосвідомого
впливувпливу людинилюдини нана навколишнєнавколишнє природнеприродне
середовищесередовище длядля задоволеннязадоволення власнихвласних
економічнихекономічних потребпотреб заза умовумов сталогосталого
розвиткурозвитку суспільствасуспільства..
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ВиокремленняВиокремлення екологічногоекологічного менеджментуменеджменту якяк
самостійноїсамостійної наукинауки призвелопризвело додо якіснихякісних змінзмін, , оскількиоскільки
екологічнеекологічне управлінняуправління поширюєтьсяпоширюється нана всівсі тритри названіназвані
типитипи системсистем: : фізичніфізичні, , біологічнібіологічні тата соціальнісоціальні..
ЕкологічнийЕкологічний менеджментменеджмент єє частиноючастиною

загальноїзагальної системисистеми корпоративногокорпоративного
управлінняуправління іі маємає заза метумету реалізаціюреалізацію
завданьзавдань екологічноїекологічної політикиполітики вв галузігалузі
охорониохорони навколишньогонавколишнього середовищасередовища.. ЙогоЙого
концепціяконцепція базуєтьсябазується нана моделімоделі сталогосталого розвиткурозвитку, , 
якаяка передбачаєпередбачає гармонійнегармонійне співвідношенняспіввідношення
соціальносоціально--економічногоекономічного розвиткурозвитку тата
довкіллядовкілля безбез нанесеннянанесення шкодишкоди майбутніммайбутнім
поколіннямпоколінням..

ОднобічнаОднобічна спрямованістьспрямованість господарськоїгосподарської діяльностідіяльності нана
досягненнядосягнення економічнихекономічних результатіврезультатів безбез урахуванняурахування
екологічнихекологічних вимогвимог нене можеможе забезпечитизабезпечити сталогосталого
розвиткурозвитку суспільствасуспільства. . 

МетоюМетою екологічноїекологічної політикиполітики єє
забезпеченнязабезпечення зниженнязниження впливувпливу господарськоїгосподарської
діяльностідіяльності нана навколишнєнавколишнє природнеприродне середовищесередовище зз
урахуваннямурахуванням економічногоекономічного станустану країникраїни тата їїїї
міжнароднихміжнародних зобовзобов’’язаньязань. . ПриПри цьомуцьому визначеннявизначення
оптимальногооптимального рівнярівня допустимогодопустимого впливувпливу нана навколишнєнавколишнє
природнеприродне середовищесередовище виступаєвиступає однимодним ізіз завданьзавдань
екологічноїекологічної політикиполітики..
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ЕкологічнаЕкологічна політикаполітика єє невідневід’’ємноюємною складовоюскладовою
частиноючастиною загальноїзагальної соціальносоціально--економічноїекономічної політикиполітики
державидержави, , оскількиоскільки екологічніекологічні проблемипроблеми –– цеце наслідокнаслідок
економічногоекономічного зростаннязростання. . ВонаВона повиннаповинна координуватисякоординуватися зз
економічнимекономічним, , соціальнимсоціальним, , демографічнимдемографічним тата іншимиіншими
аспектамиаспектами розвиткурозвитку сучасногосучасного суспільствасуспільства. . НаНа
розврозв’’язанняязання даноїданої проблемипроблеми іі спрямованийспрямований подальшийподальший
розвитокрозвиток управлінськоїуправлінської наукинауки. . 

НаНа рівнірівні окремоокремо взятихвзятих субсуб’’єктівєктів господарюваннягосподарювання
такожтакож розробляєтьсярозробляється екологічнаекологічна політикаполітика, , якаяка виступаєвиступає
рушійноюрушійною силоюсилою уу процесіпроцесі поліпшенняполіпшення екологічногоекологічного
менеджментуменеджменту підприємствапідприємства іі дозволяєдозволяє йомуйому
підвищуватипідвищувати екологічнуекологічну ефективністьефективність. . ТомуТому політикаполітика
повиннаповинна відображативідображати зобовзобов’’язанняязання вищоговищого
керівництвакерівництва додержуватисьдодержуватись законодавчихзаконодавчих
актівактів тата іншихінших вимогвимог.. ЕкологічнаЕкологічна політикаполітика створюєстворює
засадизасади, , заза допомогоюдопомогою якихяких організаціяорганізація встановлюєвстановлює своїсвої
плановіпланові показникипоказники. . ЕкологічнаЕкологічна політикаполітика відображаєтьсявідображається уу
відповідномувідповідному документідокументі, , якійякій міститьмістить заявизаяви організаціїорганізації
пропро їїїї зобовзобов’’язанняязання попо відношеннювідношенню додо навколишньогонавколишнього
середовищасередовища. . 
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ЕкологічнаЕкологічна політикаполітика підприємствапідприємства
передбачаєпередбачає::
визначеннявизначення напрямівнапрямів діяльностідіяльності організаціїорганізації, , 
встановленнявстановлення параметрівпараметрів виробничоївиробничої діяльностідіяльності, , 
постановкупостановку екологічнихекологічних цілейцілей, , 
визначеннявизначення критеріївкритеріїв оцінкиоцінки екологічноїекологічної ефективностіефективності, , 
зниженнязниження екологічнихекологічних ризиківризиків іі скороченняскорочення витратвитрат

матеріальнихматеріальних ресурсівресурсів. . 

ДоДо самоїсамої екологічноїекологічної політикиполітики підприємствапідприємства
такожтакож висуваютьсявисуваються конкретніконкретні вимогивимоги.. ВонаВона повиннаповинна::

відповідативідповідати характерухарактеру тата масштабаммасштабам впливувпливу
організаціїорганізації нана навколишнєнавколишнє середовищесередовище, , 

міститимістити зобовзобов’’язанняязання щодощодо постійногопостійного поліпшенняполіпшення
станустану довкіллядовкілля,,

створюватистворювати засадизасади длядля встановленнявстановлення плановихпланових іі
цільовихцільових показниківпоказників,,

оформлятисяоформлятися документальнодокументально іі бутибути доступноюдоступною длядля
громадськостігромадськості..

ВодночасВодночас екологічнуекологічну політикуполітику требатреба координуватикоординувати зз
політикоюполітикою підприємствапідприємства вв іншихінших сферахсферах іі враховувативраховувати
припри цьомуцьому місцевімісцеві абоабо регіональнірегіональні особливостіособливості.  .  
РозробленаРозроблена екологічнаекологічна політикаполітика повиннаповинна бутибути офіційноофіційно
затвердженазатверджена вищимвищим керівництвомкерівництвом організаціїорганізації йй
оформленаоформлена уу доступнійдоступній длядля всіхвсіх зацікавленихзацікавлених сторінсторін
форміформі. . 
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ЕкологічнаЕкологічна політикаполітика виступаєвиступає провіднимпровідним
документомдокументом длядля екологічногоекологічного менеджментуменеджменту..
ЦеЦе нене простопросто документдокумент длядля публікипубліки, , якийякий заявляєзаявляє пропро
екологічнуекологічну політикуполітику. . ВінВін повиненповинен міститимістити сутьсуть культурикультури
самоуправліннясамоуправління іі уу такійтакій спосібспосіб допомагатидопомагати виникненнювиникненню
глибокогоглибокого розуміннярозуміння сенсусенсу екологічноїекологічної відповідальностівідповідальності
персоналомперсоналом. . 

ПотребаПотреба вв екологічномуекологічному менеджментіменеджменті
визначаєтьсявизначається нене тількитільки погіршеннямпогіршенням
екостануекостану, , кризоюкризою навколишньогонавколишнього
середовищасередовища, , алеале йй закономірнимизакономірними
тенденціямитенденціями розвиткурозвитку сучасногосучасного
виробництвавиробництва, , такимитакими якяк: : диференціаціядиференціація
регіональногорегіонального розміщеннярозміщення виробництвавиробництва, , зростаннязростання
виробничихвиробничих потужностейпотужностей відповідновідповідно додо новихнових
технологійтехнологій, , поділподіл країнкраїн уу світовійсвітовій економіціекономіці нана тіті, , якіякі
виробляютьвиробляють отруйніотруйні відходивідходи іі тіті, , якіякі їхїх концентруютьконцентрують. . 
ЗапровадженняЗапровадження екологічногоекологічного менеджментуменеджменту такожтакож
зумовлюєтьсязумовлюється тенденціямитенденціями науковонауково--технічноготехнічного прогресупрогресу
((біотехнологіїбіотехнології, , ядерніядерні технологіїтехнології) ) тата виникненнямвиникненням
екологічноїекологічної свідомостісвідомості. . 
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ОсновніОсновні ціліцілі тата відповіднівідповідні критеріїкритерії
оцінкиоцінки їхїх досягненнядосягнення вв екологічномуекологічному
менеджментіменеджменті повпов’’язаніязані зз процесамипроцесами
постійногопостійного поліпшенняполіпшення екологічноїекологічної діяльностідіяльності
субсуб’’єктівєктів господарюваннягосподарювання. . ТакеТаке поліпшенняполіпшення
неможливонеможливо імітуватиімітувати іі фальсифікуватифальсифікувати, , томутому цеце
створюєстворює необхіднунеобхідну основуоснову длядля обоб’’єктивноїєктивної
оцінкиоцінки екологічногоекологічного станустану підприємствпідприємств. . УУ такійтакій
спосібспосіб ефективнийефективний екологічнийекологічний менеджментменеджмент
забезпечуєзабезпечує підприємствупідприємству кредиткредит довіридовіри уу
відносинахвідносинах ізіз зацікавленимизацікавленими вв йогойого діяльностідіяльності
сторонамисторонами. . УУ цьомуцьому іі полягаєполягає основнаосновна перевагаперевага
екологічногоекологічного менеджментуменеджменту уу порівнянніпорівнянні зз
традиційнимтрадиційним екологічнимекологічним управліннямуправлінням. . 

ЕкологічнийЕкологічний менеджментменеджмент сформувавсясформувався якяк
міждисциплінарнаміждисциплінарна науканаука, , метамета якоїякої –– пошукпошук
науковонауково обґрунтованихобґрунтованих шляхівшляхів забезпеченнязабезпечення
оптимальнихоптимальних рішеньрішень уу сферісфері управлінняуправління
природоохоронноюприродоохоронною діяльністюдіяльністю..
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УУ 1992 1992 роціроці вв РіоРіо--деде--ЖанейроЖанейро відбувсявідбувся самітсаміт нана
вищомувищому рівнірівні,, присвяченийприсвячений сталомусталому
розвиткурозвитку людствалюдства. . ТамТам булобуло визначеновизначено, , щощо
екологічнийекологічний менеджментменеджмент требатреба віднестивіднести додо ключовоїключової
домінантидомінанти сталогосталого розвиткурозвитку йй одночасноодночасно додо вищихвищих
пріоритетівпріоритетів промисловоїпромислової тата підприємницькоїпідприємницької діяльностідіяльності. . 
УУ такійтакій спосібспосіб лідерилідери країнкраїн світусвіту визначиливизначили критеріїкритерії
подальшогоподальшого економічногоекономічного розвиткурозвитку, , якіякі передбачаютьпередбачають, , зз
одногоодного бокубоку, , –– екологічнийекологічний імперативімператив, , тобтотобто пріоритетпріоритет
екологічнихекологічних цілейцілей, , тата екологоеколого--економічнуекономічну
збалансованістьзбалансованість розміщеннярозміщення тата вдосконаленнявдосконалення
виробництвавиробництва нана будьбудь--якійякій територіїтериторії зз урахуванняурахування їїїї
техномісткостітехномісткості –– зз іншогоіншого бокубоку..

УУ 1993 1993 роціроці нана УругвайськомуУругвайському раундіраунді переговорівпереговорів, , 
присвяченихприсвячених СвітовійСвітовій торговельнійторговельній угодіугоді, , прийнятеприйняте
рішеннярішення пропро створеннястворення міжнароднихміжнародних
стандартівстандартів зз екологічногоекологічного менеджментуменеджменту. . 
МіжнароднаМіжнародна організаціяорганізація зізі стандартизаціїстандартизації ((ISOISO) ) 
приступилаприступила додо розробкирозробки серіїсерії стандартівстандартів ISOISO 14000, 14000, вв
якихяких визначенівизначені принципипринципи функціонуванняфункціонування системсистем
екологічногоекологічного менеджментуменеджменту. . 

УУ 1996 1996 випущенийвипущений першийперший основнийосновний стандартстандарт ISO ISO 
14001, 14001, переглянутийпереглянутий уу 2004 2004 роціроці..

ЄвропейськаЄвропейська КомісіяКомісія визналавизнала, , щощо стандартстандарт ISOISO 14001 14001 
можеможе слугуватислугувати лишелише своєріднимсвоєрідним трампліномтрампліном длядля
європейськоїєвропейської системисистеми EMASEMAS ((РегламентРегламент ЄСЄС, , якийякий набувнабув
чинностічинності 11 11 січнясічня 2010 2010 рр.), .), оскількиоскільки вонавона більшбільш повнаповна іі
враховуєвраховує додатковідодаткові елементиелементи. . ОстанняОстання передбачаєпередбачає
добровільнудобровільну сертифікаціюсертифікацію, , внаслідоквнаслідок чогочого організаціїорганізації
берутьберуть нана себесебе зобовзобов’’язанняязання поліпшенняполіпшення екологічнихекологічних
показниківпоказників іі наданнянадання відповідноївідповідної інформаціїінформації длядля
громадськостігромадськості. . 
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ЕкологічнийЕкологічний менеджментменеджмент єє однимодним зз
напрямівнапрямів сучасногосучасного менеджментуменеджменту іі
розвиваєтьсярозвивається нана йогойого теоретичнихтеоретичних іі
методологічнихметодологічних засадахзасадах.. СамеСаме науканаука менеджментменеджмент
формулюєформулює основніосновні підходипідходи додо створеннястворення лінійнихлінійних тата
функціональнихфункціональних організаційорганізацій вв екологічномуекологічному менеджментіменеджменті, , 
централізаціїцентралізації тата децентралізаціїдецентралізації управлінняуправління, , організаціїорганізації
взаємодіївзаємодії тата мотиваційнихмотиваційних процесівпроцесів, , делегуванняделегування
повноваженьповноважень, , організаціїорганізації управлінськоїуправлінської праціпраці..

ПровідніПровідні менеджерименеджери--екологиекологи сходятьсясходяться вв томутому, , щощо, , 
підвищуючипідвищуючи рівеньрівень екологічноїекологічної безпекибезпеки процесівпроцесів виробництвавиробництва
тата споживанняспоживання, , ресурсозбереженняресурсозбереження тата мінімізаціїмінімізації екологічнихекологічних
ризиківризиків, , екологічнийекологічний менеджментменеджмент дозволяєдозволяє: : підприємствампідприємствам ––
знаходитизнаходити новінові можливостіможливості економіїекономії матеріальнихматеріальних витратвитрат, , 
засвоїтизасвоїти новінові екологічніекологічні ринкиринки, , підвищитипідвищити
конкурентоспроможністьконкурентоспроможність продукціїпродукції; ; регіонамрегіонам іі країнамкраїнам ––
підвищитипідвищити якістьякість навколишньогонавколишнього природногоприродного середовищасередовища, , зз
урахуваннямурахуванням інтересівінтересів теперішньоготеперішнього тата майбутньогомайбутнього поколіньпоколінь; ; 
самійсамій природіприроді –– підтриматипідтримати біорізноманіттябіорізноманіття тата багатствобагатство
природнихприродних ресурсівресурсів..

ОсобливістюОсобливістю екологічногоекологічного менеджментуменеджменту
виступаєвиступає тойтой фактфакт, , щощо вінвін передбачаєпередбачає розробкурозробку
екологічнихекологічних завданьзавдань нана основіоснові відповіднихвідповідних стратегійстратегій, , 
програмпрограм, , їхїх реалізаціюреалізацію шляхомшляхом створеннястворення профільнихпрофільних
структурструктур, , контрольконтроль заза результатамирезультатами нана всіхвсіх рівняхрівнях. . 
НасампередНасамперед цеце повпов’’язаноязано зз тимтим, , щощо екологічніекологічні проблемипроблеми
маютьмають довготривалийдовготривалий тата глобальнийглобальний характерхарактер іі
впливаютьвпливають нана інтересиінтереси різнихрізних поколіньпоколінь..
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ЯкЯк менеджментуменеджменту вв ціломуцілому, , тактак іі екологічномуекологічному
менеджментуменеджменту властивівластиві однаковіоднакові обоб’’єктивнієктивні законизакони, , якіякі
впливаютьвпливають нана характерхарактер управлінськихуправлінських процесівпроцесів::

законзакон спеціалізаціїспеціалізації управлінняуправління, , змістзміст якогоякого полягаєполягає уу
розподілірозподілі функційфункцій міжміж окремимиокремими управлінцямиуправлінцями абоабо
групамигрупами управлінцівуправлінців. . УУ такійтакій спосібспосіб створюютьсястворюються умовиумови
длядля значногозначного зростаннязростання продуктивностіпродуктивності управлінськоїуправлінської
праціпраці тата поліпшенняполіпшення якостіякості управлінськихуправлінських рішеньрішень. . 
УдосконаленняУдосконалення технічноготехнічного рівнярівня виробництвавиробництва зумовлюєзумовлює
необхідністьнеобхідність використаннявикористання більшбільш розвиненихрозвинених формформ
управлінняуправління, , аа спеціалізаціяспеціалізація туттут відіграєвідіграє провіднупровідну рольроль. . 
ВиникненняВиникнення самогосамого менеджментуменеджменту природоохоронноїприродоохоронної
діяльностідіяльності єє результатомрезультатом спеціалізаціїспеціалізації вв дослідницькійдослідницькій
сферісфері;;

законзакон інтеграціїінтеграції управлінняуправління передбачаєпередбачає обоб’’єднанняєднання
поділеноїподіленої управлінськоїуправлінської праціпраці. . ЦеЦе зворотназворотна сторонасторона
спеціалізаціїспеціалізації, , зорієнтованазорієнтована нана кінцевийкінцевий результатрезультат іі
забезпечуєзабезпечує функціонуванняфункціонування організаціїорганізації якяк єдиноїєдиної
системисистеми;;

законзакон оптимальногооптимального поєднанняпоєднання централізаціїцентралізації тата
децентралізаціїдецентралізації управлінняуправління. . ЦентрЦентр прийняттяприйняття
управлінськихуправлінських рішеньрішень постійнопостійно переміщуєтьсяпереміщується попо
вертикалівертикалі вв обохобох напрямахнапрямах, , залежнозалежно відвід чинниківчинників
внутрішньоговнутрішнього тата зовнішньогозовнішнього середовищасередовища, , аа такожтакож відвід
характерухарактеру продуктивнихпродуктивних силсил. . ЗавданняЗавдання зводитьсязводиться додо
тоготого, , щобщоб уу кожнійкожній конкретнійконкретній ситуаціїситуації визначитивизначити
оптимальнеоптимальне співвідношенняспіввідношення міжміж централізованимицентралізованими тата
децентралізованимидецентралізованими формамиформами управлінняуправління іі зосередитизосередити
повноваженняповноваження самесаме нана томутому рівнірівні, , якийякий оптимальнооптимально
забезпечитьзабезпечить досягненнядосягнення цілейцілей організаціїорганізації;;

законзакон демократизаціїдемократизації управлінняуправління спрямованийспрямований нана
розширеннярозширення колакола субсуб’’єктівєктів, , щощо готуютьготують управлінськеуправлінське
рішеннярішення. . ВимогаВимога туттут незміннанезмінна: : рішеннярішення приймаєприймає тойтой, , хтохто
знаходитьсязнаходиться ближчеближче додо проблемипроблеми. . ПриПри цьомуцьому
колективізмколективізм уу прийняттіприйнятті рішеньрішень обовобов’’язковоязково повиненповинен
доповнюватисядоповнюватися персональноюперсональною відповідальністювідповідальністю;;
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законзакон економіїекономії часучасу безпосередньобезпосередньо визначаєвизначає
ефективністьефективність управлінськоїуправлінської праціпраці, , оптимізаціюоптимізацію
чисельностічисельності управлінськогоуправлінського персоналуперсоналу, , економікоекономіко--
математичнематематичне моделюваннямоделювання тата інформатизаціюінформатизацію
управлінськихуправлінських процесівпроцесів;;

законзакон пропорційногопропорційного розвиткурозвитку системисистеми управлінняуправління
передбачаєпередбачає створеннястворення гнучкогогнучкого управлінськогоуправлінського апаратуапарату, , 
якийякий відповідаєвідповідає змістузмісту виробничоївиробничої підсистемипідсистеми іі
забезпечуєзабезпечує узгодженняузгодження йогойого цілейцілей тата цілейцілей організаціїорганізації вв
ціломуцілому..

ЕкологічнийЕкологічний менеджментменеджмент такожтакож тіснотісно повпов’’язанийязаний іі зз
економічнимиекономічними наукаминауками. . НайближчийНайближчий звзв’’язокязок туттут
спостерігаєтьсяспостерігається зз економікоюекономікою природоприродо--
користуваннякористування.. ЗаЗа сучаснимисучасними уявленнямиуявленнями –– цеце
спільнийспільний розділрозділ економічноїекономічної наукинауки тата соціоекологіїсоціоекології, , якийякий
вивчаєвивчає виробничівиробничі відносинивідносини людейлюдей уу процесіпроцесі взаємодіївзаємодії
суспільствасуспільства тата природиприроди іі займаєтьсязаймається економічнимиекономічними
аспектамиаспектами цієїцієї взаємодіївзаємодії. . ГоловнеГоловне завданнязавдання економікиекономіки
природокористуванняприродокористування –– дослідженнядослідження
природоохоронногоприродоохоронного механізмумеханізму функціонуванняфункціонування
народногонародного господарствагосподарства, , аа нана сучасномусучасному етапіетапі такимтаким
завданнямзавданням єє розробкарозробка економічногоекономічного механізмумеханізму
оптимізаціїоптимізації природокористуванняприродокористування. . ЦейЦей механізммеханізм, , якяк
засвідчуєзасвідчує практикапрактика іі досвіддосвід передовихпередових країнкраїн світусвіту, , іі єє
головнимголовним засобомзасобом вв управлінніуправлінні природоохоронноюприродоохоронною
діяльністюдіяльністю..
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СередСеред соціальнихсоціальних наукнаук вартоварто обовобов’’язковоязково виділитивиділити
звзв’’язокязок екологічногоекологічного менеджментуменеджменту зз правовимиправовими
наукаминауками, , зокремазокрема зз соціоекологічнимсоціоекологічним правомправом, , щощо
обоб’’єднуєєднує природоохороннеприродоохоронне тата природоресурснеприродоресурсне правоправо..
БезБез чіткоїчіткої законодавчоїзаконодавчої системисистеми вв галузігалузі
природокористуванняприродокористування йй охорониохорони навколишньогонавколишнього
природногоприродного середовищасередовища неможливонеможливо здійснитиздійснити жодногожодного
крокукроку нана шляхушляху оптимізаціїоптимізації цихцих процесівпроцесів іі переходупереходу додо
збалансованогозбалансованого використаннявикористання природнихприродних ресурсівресурсів. . 
ВартоВарто відзначитивідзначити іі звзв’’язокязок ізіз політологієюполітологією –– наукоюнаукою, , 
якаяка розробляєрозробляє основніосновні напряминапрями політикиполітики, , зокремазокрема
екологічноїекологічної..

ЗаЗа своєюсвоєю природоюприродою екологічнийекологічний менеджментменеджмент
неодноріднийнеоднорідний іі охоплюєохоплює комплекскомплекс відносновідносно самостійнихсамостійних
напрямівнапрямів розвиткурозвитку, , якіякі можутьможуть бутибути класифікованікласифіковані заза
різнимирізними ознакамиознаками..
ЗаЗа обоб’’єктамиєктами::
екологічнийекологічний менеджментменеджмент субсуб’’єктівєктів екологічноекологічно

небезпечноїнебезпечної діяльностідіяльності ((підприємствпідприємств););
екологічнийекологічний менеджментменеджмент джерелджерел небезпекинебезпеки ((сховищасховища

отруйнихотруйних іі радіоактивнихрадіоактивних відходіввідходів););
екологічнийекологічний менеджментменеджмент окремихокремих природнихприродних

комплексівкомплексів ((рікрік, , лісівлісів, , тощотощо).).
ЗаЗа субсуб’’єктамиєктами::
внутрішнійвнутрішній –– здійснюєтьсяздійснюється вв рамкахрамках самогосамого обоб’’єктаєкта

управлінняуправління ((реалізуєтьсяреалізується керівництвомкерівництвом підприємствапідприємства, , 
організаціїорганізації););

зовнішнійзовнішній –– здійснюєтьсяздійснюється зовнішнімизовнішніми субсуб’’єктамиєктами
управлінняуправління ((законодавчезаконодавче регулюваннярегулювання діяльностідіяльності
підприємствпідприємств іі організаційорганізацій, , рішеннярішення органіворганів управлінняуправління
різногорізного рівнярівня щодощодо діяльностідіяльності субсуб’’єктівєктів господарюваннягосподарювання).).
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ЗаЗа обсягомобсягом::
повнийповний –– охоплюєохоплює всівсі екологічніекологічні характеристикихарактеристики обоб’’єктаєкта

управлінняуправління;;
частковийчастковий –– розповсюджуєтьсярозповсюджується лишелише нана частинучастину

екологічнихекологічних характеристикхарактеристик обоб’’єктаєкта управлінняуправління..
ЗаЗа джереламиджерелами правовогоправового регулюваннярегулювання::
системнийсистемний –– здійснюєтьсяздійснюється шляхомшляхом упровадженняупровадження нана обоб’’єктієкті

встановленоївстановленої законодавствомзаконодавством системисистеми екологічногоекологічного
менеджментуменеджменту;;

безсистемнийбезсистемний –– здійснюєтьсяздійснюється відповідновідповідно додо загальнихзагальних
нормнорм екологічногоекологічного законодавствазаконодавства..
ЗаЗа напрямаминапрямами управлінськогоуправлінського впливувпливу::
екологічнийекологічний менеджментменеджмент природокористуванняприродокористування;;
менеджментменеджмент екологічногоекологічного ризикуризику;;
обслуговуючийобслуговуючий екологічнийекологічний менеджментменеджмент ((охоплюєохоплює

інформаційнеінформаційне забезпеченнязабезпечення, , взаємодіювзаємодію зз державнимидержавними
органамиорганами тата громадськимигромадськими організаціямиорганізаціями, , створеннястворення
екологічнихекологічних фондівфондів, , екологічнеекологічне страхуваннястрахування, , екологічнийекологічний
тренінгтренінг тата іншіінші видивиди обслуговуючоїобслуговуючої діяльностідіяльності).).

ВедучиВедучи мовумову пропро екологічнийекологічний менеджментменеджмент якяк пропро
комплекснукомплексну наукунауку, , требатреба підкреслитипідкреслити йогойого звзв’’язокязок іі зз
такимитакими наукаминауками, , якяк математикаматематика, , екологіяекологія, , екологічнаекологічна
технологіятехнологія тата багатьмабагатьма іншимиіншими, , щощо даютьдають змогузмогу
використативикористати своїсвої методиметоди дослідженьдосліджень уу розробцірозробці
оптимальнихоптимальних управлінськихуправлінських рішеньрішень уу сферісфері
природокористуванняприродокористування йй охорониохорони навколишньогонавколишнього
середовищасередовища..
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ТеоретичноюТеоретичною тата методологічноюметодологічною основоюосновою
оптимальногооптимального управлінняуправління процесамипроцесами
природокористуванняприродокористування виступаютьвиступають теоріятеорія управлінняуправління тата
системнийсистемний аналізаналіз, , відповідновідповідно додо якихяких виділяютьвиділяють функціїфункції
управлінняуправління вв галузігалузі охорониохорони навколишньогонавколишнього
середовищасередовища тата раціональногораціонального використаннявикористання природнихприродних
ресурсівресурсів. . СамеСаме вв нихних найповнішенайповніше проявляєтьсяпроявляється змістзміст
екологічногоекологічного менеджментуменеджменту. . 

УУ державнійдержавній системісистемі екологічногоекологічного управлінняуправління
здійснюєтьсяздійснюється тактак званезване загальнезагальне управлінняуправління, , якеяке такожтакож
охоплюєохоплює комплекскомплекс функційфункцій. . ЗаконодавствоЗаконодавство виступаєвиступає
необхіднимнеобхідним елементомелементом будьбудь--якогоякого управлінняуправління,  ,  
забезпечуєзабезпечує природокористуванняприродокористування правовоюправовою іі
нормативноюнормативною базоюбазою..

ПриродоохороннеПриродоохоронне законодавствозаконодавство вв УкраїніУкраїні, , 
якяк іі вв іншихінших країнахкраїнах, , представленепредставлене системоюсистемою
законодавчихзаконодавчих актівактів, , найбільшнайбільш вагомівагомі середсеред якихяких::

КонституціяКонституція УкраїниУкраїни, , деде зазначаютьсязазначаються праваправа
людинилюдини нана життяжиття уу сприятливихсприятливих екологічнихекологічних умовахумовах ((стст. . 
3), 3), обовобов’’язковістьязковість забезпеченнязабезпечення зз бокубоку державидержави
екологічноїекологічної безпекибезпеки іі дотриманнядотримання екологічноїекологічної рівновагирівноваги, , 
аа такожтакож подоланняподолання наслідківнаслідків ЧорнобильськоїЧорнобильської
катастрофикатастрофи тата збереженнязбереження генофондугенофонду УкраїниУкраїни ((стст.16), .16), 
забезпеченнязабезпечення проведенняпроведення екологічноїекологічної політикиполітики зз бокубоку
державнихдержавних органіворганів владивлади ((стст. 16);. 16);

ЗаконЗакон пропро охоронуохорону навколишньогонавколишнього природногоприродного
середовищасередовища відвід 25 25 червнячервня 1991 1991 рокуроку, , якийякий одержаводержав
назвуназву ««ЕкологічноїЕкологічної конституціїконституції»» іі вв якомуякому висвітленовисвітлено
метумету, , завданнязавдання, , принципипринципи тата механізмимеханізми забезпеченнязабезпечення
ефективногоефективного природокористуванняприродокористування йй охорониохорони
навколишньогонавколишнього природногоприродного середовищасередовища;;
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ЗаконЗакон УкраїниУкраїни пропро охоронуохорону атмосферногоатмосферного
повітряповітря –– 1992 1992 рікрік;;

ЛісовийЛісовий кодекскодекс –– 1994 1994 рікрік;;
ВоднийВодний кодекскодекс –– 1995 1995 рікрік;;
КодексКодекс пропро надранадра –– 1996 1996 рікрік;;
ЗемельнийЗемельний кодекскодекс –– 2001 2001 рікрік..

УсьогоУсього вв галузігалузі природоохоронногоприродоохоронного законодавствазаконодавства
вв незалежнійнезалежній УкраїніУкраїні прийнятоприйнято десяткидесятки законівзаконів, , кодексівкодексів, , 
постановпостанов, , інструктивнихінструктивних іі нормативнонормативно--методологічнихметодологічних
документівдокументів. . ЗаконотворчийЗаконотворчий процеспроцес уу ційцій сферісфері триваєтриває, , 
оскількиоскільки практикапрактика постійнопостійно висуваєвисуває новінові вимогивимоги. . 
КардинальнихКардинальних змінзмін уу законодавчузаконодавчу йй нормативнунормативну базубазу
природокористуванняприродокористування йй охорониохорони навколишньогонавколишнього
середовищасередовища такожтакож вимагаютьвимагають євроінтеграційнієвроінтеграційні процесипроцеси..

РегулюванняРегулювання суспільнихсуспільних відносинвідносин передбачаєпередбачає
створеннястворення суспільносуспільно--економічнихекономічних умовумов длядля збереженнязбереження
тата поліпшенняполіпшення станустану навколишньогонавколишнього середовищасередовища, , 
відтвореннявідтворення природнихприродних ресурсівресурсів іі зниженнязниження шкідливогошкідливого
впливувпливу господарськоїгосподарської діяльностідіяльності нана йогойого станстан, , 
дотриманнядотримання раціональногораціонального використаннявикористання тата відтвореннявідтворення
природнихприродних ресурсівресурсів..

РегулюванняРегулювання воднихводних, , земельнихземельних, , гірничихгірничих, , лісовихлісових
відносинвідносин здійснюєтьсяздійснюється згіднозгідно зз ДержавнимиДержавними кодексамикодексами
пропро землюземлю, , пропро надранадра, , воднимводним іі лісовимлісовим кодексомкодексом..
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ПрогнозуванняПрогнозування маємає заза метумету передбаченняпередбачення нана
науковихнаукових засадахзасадах станустану обоб’’єктаєкта управлінняуправління уу
майбутньомумайбутньому, , тенденційтенденцій змінизміни показниківпоказників здоровздоров’’яя
населеннянаселення тата природноприродно--ресурсногоресурсного потенціалупотенціалу, , 
виникненнявиникнення екологічнихекологічних ризиківризиків..

ПлануванняПланування –– однаодна зз основнихосновних функційфункцій управлінняуправління. . 
ВоноВоно ґрунтуєтьсяґрунтується нана результатахрезультатах діяльностідіяльності іншихінших
елементівелементів системисистеми управлінняуправління іі водночасводночас активноактивно
впливаєвпливає нана нихних..

ПлануванняПланування, , якяк підготовкапідготовка майбутньоїмайбутньої діяльностідіяльності, , 
передбачаєпередбачає встановленнявстановлення кількіснокількісно визначенихвизначених
показниківпоказників використаннявикористання тата відновленнявідновлення природнихприродних
ресурсівресурсів, , аа такожтакож розробкурозробку комплекснихкомплексних цільовихцільових
програмпрограм різногорізного рівнярівня. . ПаралельноПаралельно розробляютьсярозробляються
планиплани заходівзаходів, , якіякі передбачаютьпередбачають конкретніконкретні діїдії зз
досягненнядосягнення поставленоїпоставленої метимети іі забезпеченнязабезпечення екологічноїекологічної
безпекибезпеки..

ОрганізуванняОрганізування являєявляє собоюсобою видвид управлінськоїуправлінської
діяльностідіяльності, , якийякий відображаєвідображає процеспроцес формуванняформування
структуриструктури управлінняуправління організацієюорганізацією. . РаціональнеРаціональне
організуванняорганізування єє обовобов’’язковимязковим чинникомчинником ефективногоефективного
використаннявикористання ресурсівресурсів іі реалізаціїреалізації можливостейможливостей. . УУ цьомуцьому
процесіпроцесі створюєтьсястворюється структураструктура організаціїорганізації, , відбуваєтьсявідбувається
розподілрозподіл повноваженьповноважень іі відповідальностівідповідальності, , проводитьсяпроводиться
поділподіл праціпраці нана різнихрізних рівняхрівнях. . ОрганізаційнийОрганізаційний елементелемент, , абоабо
підсистемапідсистема управлінняуправління, , вв найбільшнайбільш простійпростій форміформі
зводитьсязводиться додо створеннястворення йй розвиткурозвитку системисистеми керівнихкерівних
природоохороннихприродоохоронних органіворганів іі службслужб, , визначеннявизначення їхїх
організаційноїорганізаційної структуриструктури, , завданьзавдань іі функційфункцій..
КоординаціяКоординація якяк функціяфункція екологічногоекологічного менеджментуменеджменту

передбачаєпередбачає забезпеченнязабезпечення узгодженоїузгодженої діяльностідіяльності
міністерствміністерств, , відомстввідомств, , підприємствпідприємств, , установустанов тата окремихокремих
організаційорганізацій. . КоженКожен управлінськийуправлінський підрозділпідрозділ виконуєвиконує своєсвоє
специфічнеспецифічне колоколо завданьзавдань, , іі тількитільки функціяфункція координаціїкоординації
спроможнаспроможна спрямуватиспрямувати їхїх уу єдинеєдине руслорусло нана досягненнядосягнення
цілейцілей організаціїорганізації..
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ОблікОблік фактичногофактичного станустану навколишньогонавколишнього середовищасередовища
іі використаннявикористання окремихокремих видіввидів природнихприродних ресурсівресурсів, , аа
такожтакож звітнізвітні данідані пропро змінизміни, , якіякі відбуваютьсявідбуваються вв природнихприродних
процесахпроцесах уу результатірезультаті господарськоїгосподарської діяльностідіяльності
((статистикастатистика навколишньогонавколишнього середовищасередовища).).

ІснуючаІснуюча статистичнастатистична системасистема складаєтьсяскладається зз рядуряду
показниківпоказників, , щощо характеризуютьхарактеризують певнийпевний обоб’’єктєкт, , ресурсиресурси, , 
повітрянийповітряний басейнбасейн, , геологогеолого--розвідувальнірозвідувальні роботироботи, , 
мисливськемисливське господарствогосподарство, , заповіднузаповідну справусправу, , капітальнікапітальні
вкладеннявкладення нана будівництвобудівництво природоохороннихприродоохоронних обоб’’єктівєктів, , 
поточніпоточні витративитрати нана охоронуохорону довкіллядовкілля..

КонтрольКонтроль іі нагляднагляд маютьмають заза метумету забезпеченнязабезпечення додержаннядодержання
вимогвимог законодавствазаконодавства тата плановихпланових завданьзавдань пропро охоронуохорону
навколишньогонавколишнього середовищасередовища всімавсіма державнимидержавними органамиорганами, , 
підприємствамипідприємствами, , установамиустановами йй організаціямиорганізаціями, , незалежнонезалежно відвід формформ
власностівласності тата підпорядкуванняпідпорядкування. . ВВ однаковійоднаковій мірімірі цеце стосуєтьсястосується йй
окремихокремих громадянгромадян..

ДержавнийДержавний контрольконтроль заза охороноюохороною природиприроди тата раціональнимраціональним
використаннямвикористанням природнихприродних ресурсівресурсів здійснюєтьсяздійснюється радамирадами народнихнародних
депутатівдепутатів, , аа такожтакож спеціальноспеціально уповноваженимиуповноваженими органамиорганами іі маємає своїмсвоїм
завданнямзавданням забезпечитизабезпечити дотриманнядотримання всімавсіма міністерствамиміністерствами, , 
відомствамивідомствами, , державнимидержавними, , кооперативнимикооперативними тата приватнимиприватними, , 
громадськимигромадськими організаціямиорганізаціями, , установамиустановами тата громадянамигромадянами
встановленоговстановленого порядкупорядку використаннявикористання природнихприродних ресурсівресурсів, , 
виконаннявиконання обовобов’’язківязків зз охорониохорони природиприроди, , запобіганнязапобігання йй ліквідаціїліквідації
негативногонегативного впливувпливу нана навколишнєнавколишнє середовищесередовище..

КонтрольКонтроль наднад станомстаном навколишньогонавколишнього природногоприродного середовищасередовища ––
цеце системасистема безпосередньогобезпосереднього стеженнястеження ((моніторингмоніторинг) ) заза рівнемрівнем йогойого
забрудненнязабруднення, , територіальнимтериторіальним розподіломрозподілом забруднюючихзабруднюючих речовинречовин іі
зміноюзміною рівнярівня забрудненнязабруднення заза певнийпевний періодперіод часучасу..

КонтрольКонтроль єє невідневід’’ємноюємною функцієюфункцією менеджментуменеджменту
природоохоронноїприродоохоронної діяльностідіяльності, , якийякий здійснюєтьсяздійснюється зз самогосамого початкупочатку
заснуваннязаснування організаціїорганізації. . БезБез контролюконтролю жоднажодна організаціяорганізація
функціонуватифункціонувати неспроможнанеспроможна. . ЗавдякиЗавдяки контролюконтролю підтримуєтьсяпідтримується
спрямованістьспрямованість нана досягненнядосягнення поставленихпоставлених цілейцілей..
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СпеціальніСпеціальні функціїфункції управлінняуправління виконуютьвиконують
субсуб’’єктиєкти абоабо посадовціпосадовці, , наділенінаділені спеціальнимспеціальним
повноваженняповноваження нана здійсненняздійснення екологічногоекологічного управлінняуправління
відповідновідповідно додо чинногочинного законодавствазаконодавства. . ВониВони
передбачаютьпередбачають здійсненняздійснення просторовопросторово--територіальноготериторіального
устроюустрою природнихприродних ресурсівресурсів іі обоб’’єктівєктів, , зокремазокрема
землеустроюземлеустрою, , лісовпорядкуваннялісовпорядкування, , паспортизаціїпаспортизації воднихводних
обоб’’єктівєктів, , аа такожтакож установленняустановлення територійтериторій зз особливимиособливими
режимамирежимами користуваннякористування йй охорониохорони. . ДанаДана групагрупа функційфункцій
охоплюєохоплює великівеликі обсягиобсяги завданьзавдань зз облікуобліку природнихприродних
ресурсівресурсів, , проведенняпроведення державногодержавного контролюконтролю заза
додержаннямдодержанням нормнорм іі правилправил уу сферісфері охорониохорони
навколишньогонавколишнього природногоприродного середовищасередовища, , визначеннявизначення
нормативівнормативів граничногранично допустимихдопустимих викидіввикидів іі скидівскидів
забруднюючихзабруднюючих речовинречовин, , проведенняпроведення експертизекспертиз, , 
моніторингумоніторингу..

ПредметПредмет іі обоб’’єктєкт вивченнявивчення екологічногоекологічного
менеджментуменеджменту

ВизначившиВизначивши екологічнийекологічний менеджментменеджмент якяк комплекснукомплексну
міждисциплінарнуміждисциплінарну наукунауку, , якаяка своїмисвоїми коріннямикоріннями сягаєсягає вв
економікуекономіку тата географіюгеографію природокористуванняприродокористування, , можнаможна
сказатисказати, , щощо предметпредмет їїїї вивченнявивчення тіснотісно повпов’’язанийязаний зз
предметомпредметом вивченнявивчення зазначенихзазначених наукнаук. . СпецифікаСпецифіка жж
полягаєполягає вв томутому, , щощо екологічнийекологічний менеджментменеджмент вивчаєвивчає
шляхишляхи забезпеченнязабезпечення оптимальнихоптимальних рішеньрішень уу галузігалузі
управлінняуправління природоохоронноюприродоохоронною діяльністюдіяльністю зз метоюметою
збереженнязбереження тата відтвореннявідтворення середовищасередовища життяжиття.. ДоДо
тоготого жж важливимважливим моментоммоментом залишаєтьсязалишається дослідженнядослідження
екологоеколого--економічнихекономічних відносинвідносин, , якіякі виникаютьвиникають уу процесіпроцесі
відтвореннявідтворення природнихприродних ресурсівресурсів, , відновленнявідновлення йй охорониохорони
екосистемекосистем, , екологізаціїекологізації виробництвавиробництва..
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УУ більшбільш деталізованійдеталізованій форміформі вв предметіпредметі екологічногоекологічного
менеджментуменеджменту виділяютьсявиділяються теоретичнітеоретичні засадизасади
управлінськоїуправлінської діяльностідіяльності, , якіякі містятьмістять основніосновні
категоріїкатегорії, , законизакони, , механізмимеханізми управлінняуправління. . ЇхЇх
требатреба постійнопостійно вивчатививчати, , оскількиоскільки еволюціяеволюція практикипрактики
господарюваннягосподарювання незміннонезмінно висуваєвисуває новінові вимогивимоги щодощодо
управлінняуправління. . ДоДо складускладу предметапредмета такожтакож відноситьсявідноситься
практикапрактика управлінняуправління організаціямиорганізаціями тата проектуванняпроектування
системсистем менеджментуменеджменту..

ЕкологічнийЕкологічний менеджментменеджмент вивчаєвивчає такожтакож природніприродні умовиумови
навколишньогонавколишнього середовищасередовища, , якіякі постійнопостійно змінюютьсязмінюються, , тата
рівнірівні використаннявикористання суспільствомсуспільством речовиниречовини природиприроди. . ПриПри
цьомуцьому процеспроцес праціпраці розглядаєтьсярозглядається якяк взаємодіявзаємодія міжміж
суспільствомсуспільством іі природоюприродою. . 

ЯкЯк загальноекономічназагальноекономічна науканаука екологічнийекологічний
менеджментменеджмент використовуєвикористовує данідані конкретнихконкретних
економічнихекономічних наукнаук разомразом зз данимиданими рядуряду природничихприродничих наукнаук
іі повиненповинен даватидавати рекомендаціїрекомендації щодощодо шляхівшляхів
раціональногораціонального використаннявикористання природнихприродних ресурсівресурсів. . УУ
найбільшнайбільш загальномузагальному виглядівигляді вінвін повиненповинен сприятисприяти
розробцірозробці основоснов сталогосталого екологоеколого--
економічногоекономічного розвиткурозвитку.. ПодібнийПодібний розвитокрозвиток
передбачаєпередбачає відмовувідмову відвід практикипрактики екстенсивногоекстенсивного
економічногоекономічного зростаннязростання, , якаяка базуєтьсябазується нана уявленняхуявленнях пропро
необмеженістьнеобмеженість природнихприродних ресурсівресурсів..
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ЕкологічнийЕкологічний менеджментменеджмент тіснотісно повпов’’язанийязаний зз
економікоюекономікою країникраїни іі даєдає початковупочаткову інформаціюінформацію
щодощодо формформ використаннявикористання природнихприродних ресурсівресурсів припри
розврозв’’язанніязанні проблемпроблем розвиткурозвитку виробництвавиробництва. . УУ процесіпроцесі
еволюціїеволюції суспільствасуспільства постійнопостійно виникаютьвиникають суперечностісуперечності
міжміж зростаючимизростаючими потребамипотребами людейлюдей тата обмеженимиобмеженими
можливостямиможливостями біосферибіосфери, , природнихприродних ресурсівресурсів длядля їхїх
задоволеннязадоволення. . ЕкологічнийЕкологічний менеджментменеджмент повиненповинен
враховувативраховувати ціці суперечностісуперечності, , визначативизначати раціональніраціональні
співвідношенняспіввідношення міжміж рівнемрівнем споживанняспоживання, , розвиткомрозвитком
виробництвавиробництва тата екологічнимиекологічними чинникамичинниками..

УУ процесіпроцесі розвиткурозвитку суспільствасуспільства постійнопостійно виникаютьвиникають
суперечностісуперечності міжміж зростаючимизростаючими потребамипотребами людейлюдей тата
обмеженимиобмеженими можливостямиможливостями біосферибіосфери, , природнихприродних
ресурсівресурсів длядля їхїх задоволеннязадоволення. . ЕкологічнийЕкологічний менеджментменеджмент
повиненповинен враховувативраховувати ціці суперечностісуперечності, , визначативизначати
раціональніраціональні співвідношенняспіввідношення міжміж споживаннямспоживанням рівнемрівнем
розвиткурозвитку виробництвавиробництва йй екологічнимиекологічними чинникамичинниками. . 

ОбОб’’єктомєктом вивченнявивчення екологічногоекологічного
менеджментуменеджменту єє природніприродні ресурсиресурси йй управлінняуправління
процесомпроцесом природокористуванняприродокористування. . ТермінТермін
««природокористуванняприродокористування»» введенийвведений уу науковенаукове вживаннявживання уу
6060--хх рокахроках минулогоминулого століттястоліття ЮЮ..НН..КуражковськимКуражковським, , уу нашнаш
часчас отримавотримав широкешироке розповсюдженнярозповсюдження іі маємає великувелику
кількістькількість інтерпретаційінтерпретацій тата визначеньвизначень. . НайбільшНайбільш
поширенийпоширений іі визнанийвизнаний уу науковомунауковому співтовариствіспівтоваристві такийтакий: : 
природокористуванняприродокористування –– сукупністьсукупність впливіввпливів
людствалюдства нана географічнугеографічну оболонкуоболонку ЗемліЗемлі, , щощо
охоплюєохоплює освоєнняосвоєння, , використаннявикористання природнихприродних
ресурсівресурсів уу процеспроцес господарськоїгосподарської діяльностідіяльності, , аа
такожтакож їхїх відтвореннявідтворення, , раціональнераціональне перетворенняперетворення йй
охоронуохорону природиприроди вв інтересахінтересах людствалюдства [[БерезянкоТБерезянкоТ., ., 
КолмаковаКолмакова ВВ..].].
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ОбОб’’єктомєктом плануванняпланування йй управлінняуправління
природокористуванняприродокористування виступаєвиступає якяк процеспроцес, , якийякий
являєявляє собоюсобою діалектичнудіалектичну єдністьєдність двохдвох аспектіваспектів: : 
природнихприродних ресурсівресурсів уу складіскладі продуктивнихпродуктивних силсил
суспільствасуспільства, , аа такожтакож відносинвідносин, , щощо виникаютьвиникають міжміж людьмилюдьми
уу процесіпроцесі використаннявикористання тата відтвореннявідтворення природнихприродних
ресурсівресурсів. . ІдетьсяІдеться пропро суперечністьсуперечність міжміж людиноюлюдиною іі
природоюприродою. . АлеАле способиспособи вирішеннявирішення цієїцієї суперечностісуперечності
залежатьзалежать відвід соціальноїсоціальної формиформи, , відвід усієїусієї системисистеми
відносинвідносин, , щощо складаютьсяскладаються вв суспільствісуспільстві уу процесіпроцесі
використаннявикористання тата відтвореннявідтворення природнихприродних ресурсівресурсів. . 

СамеСаме економічніекономічні законизакони суспільносуспільно--економічноїекономічної
формаціїформації визначаютьвизначають ставленняставлення користувачівкористувачів додо
природиприроди. . УУ цьомуцьому сенсісенсі процесипроцеси природокористуванняприродокористування
носятьносять обоб’’єктивнийєктивний характерхарактер. . ЯкщоЯкщо системасистема відносинвідносин
відповідаєвідповідає рівнюрівню розвиткурозвитку тата характерухарактеру продуктивнихпродуктивних
силсил, , уу суспільствісуспільстві пануєпанує раціональнераціональне ставленняставлення додо
природиприроди. . УУ випадкахвипадках, , коликоли міжміж данимиданими категоріямикатегоріями
виникаютьвиникають значнізначні розбіжностірозбіжності, , природаприрода виступаєвиступає обоб’’єктомєктом
необмеженоїнеобмеженої експлуатаціїексплуатації..

ПриродніПриродні ресурсиресурси якяк обоб’’єктєкт управлінняуправління –– цеце
елементиелементи навколишньогонавколишнього середовищасередовища, , нана якіякі
людилюди впливаютьвпливають уу процесіпроцесі трудовоїтрудової діяльностідіяльності, , 
перетворюючиперетворюючи предметипредмети іі силисили природиприроди вв предметипредмети абоабо
засобизасоби праціпраці. . ОтжеОтже, , додо природнихприродних ресурсівресурсів можнаможна
віднестивіднести всівсі елементиелементи природиприроди, , якіякі утворюютьутворюють природнийприродний
базисбазис виробничоївиробничої діяльностідіяльності людинилюдини..

СтупіньСтупінь іі формиформи використаннявикористання природнихприродних ресурсівресурсів
цілкомцілком залежатьзалежать відвід рівнярівня розвиткурозвитку продуктивнихпродуктивних силсил, , 
зокремазокрема знарядьзнарядь праціпраці. . ЧимЧим вищийвищий цейцей рівеньрівень, , тимтим
ширшеширше колоколо використовуванихвикористовуваних предметівпредметів природиприроди. . УУ
процесіпроцесі виробництвавиробництва, , залежнозалежно відвід функціональноїфункціональної роліролі, , 
природніприродні ресурсиресурси можутьможуть виступативиступати якяк засобомзасобом
виробництвавиробництва, , тактак іі предметомпредметом праціпраці. . ТобтоТобто, , природніприродні
ресурсиресурси, , разомразом зз робочоюробочою силоюсилою, , щощо впливаєвпливає нана нихних, , єє
безпосередньоюбезпосередньою складовоюскладовою продуктивнихпродуктивних силсил
суспільствасуспільства..
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ВзаємодіяВзаємодія суспільствасуспільства іі природиприроди складаєтьсяскладається
тактак, , щощо всівсі факторифактори економічногоекономічного зростаннязростання вв комплексікомплексі
використовуютьсявикористовуються длядля розвиткурозвитку виробництвавиробництва. . ЗростаючеЗростаюче
застосуваннязастосування природнихприродних ресурсівресурсів підпід впливомвпливом
підвищенняпідвищення потребпотреб можеможе поступовопоступово призвестипризвести додо їхїх
збідніннязбідніння іі водночасводночас додо збільшеннязбільшення викидіввикидів відходіввідходів
виробництвавиробництва тата споживанняспоживання вв навколишнєнавколишнє середовищесередовище. . 
ТомуТому процеспроцес взаємодіївзаємодії людинилюдини зз довкіллямдовкіллям попо сутісуті своїйсвоїй
двоєдинийдвоєдиний. . ЛюдинаЛюдина використовуєвикористовує предметипредмети природиприроди іі
виступаєвиступає вв роліролі їхїх споживачаспоживача. . АлеАле, , оскількиоскільки ціці ресурсиресурси
обмеженіобмежені, , їхїх необхіднонеобхідно оновлюватионовлювати ((вв тійтій частинічастині, , деде цеце
можливоможливо), ), тобтотобто забезпечитизабезпечити їхїх відтвореннявідтворення. . ЦіЦі двадва
аспектиаспекти певноюпевною міроюмірою суперечатьсуперечать одинодин одномуодному, , оскількиоскільки
відтвореннявідтворення природнихприродних ресурсівресурсів передбачаєпередбачає значнізначні
витративитрати. . 

ПорядПоряд зз природнимиприродними ресурсамиресурсами обоб’’єктамиєктами управлінняуправління
природокористуваннямприродокористуванням виступаютьвиступають іі іншіінші складовіскладові
навколишньогонавколишнього середовищасередовища..

ОстаннімОстаннім часомчасом, , уу звзв’’язкуязку зз інтенсифікацієюінтенсифікацією
виробництвавиробництва тата розвиткомрозвитком міжгалузевоїміжгалузевої інтеграціїінтеграції, , 
обоб’’єктивноєктивно формуютьсяформуються тата виділяютьсявиділяються природніприродні, , 
природноприродно--господарськігосподарські ((абоабо екологоеколого--
економічніекономічні) ) територіальнітериторіальні системисистеми,, якіякі такожтакож
виступаютьвиступають обоб’’єктамиєктами управлінняуправління. . ОднимиОдними зз
найпоширенішихнайпоширеніших нана територіїтериторії країникраїни природноприродно--
господарськихгосподарських утвореньутворень необхіднонеобхідно вважативважати річковірічкові
басейнибасейни, , аа такожтакож гірськігірські системисистеми, , міськіміські агломераціїагломерації
тощотощо..
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ОбОб’’єктамиєктами управлінняуправління природокористуваннямприродокористуванням можутьможуть
виступативиступати такожтакож міжгалузевіміжгалузеві комплексикомплекси якяк
обоб’’єктивноєктивно існуючііснуючі підрозділипідрозділи економікиекономіки. . МожнаМожна виділитивиділити
такітакі міжгалузевіміжгалузеві комплексикомплекси: : природноприродно--ресурснийресурсний, , 
машинобудівельниймашинобудівельний, , гірничопромисловийгірничопромисловий, , паливнопаливно--
енергетичнийенергетичний, , металургійнийметалургійний, , хімічнийхімічний, , лісопромисловийлісопромисловий, , 
водогосподарськийводогосподарський, , будівельнийбудівельний, , аграрноаграрно--промисловийпромисловий, , 
транспортнийтранспортний, , рекреаційнийрекреаційний, , природоохороннийприродоохоронний, , абоабо
екологоеколого--економічнийекономічний. . 

ДоДо колакола субсуб’’єктівєктів вивченнявивчення екологічногоекологічного менеджментуменеджменту
відносятьсявідносяться працівникипрацівники системисистеми управлінняуправління. . ОсобливаОсоблива
увагаувага приділяєтьсяприділяється їхїх професійнопрофесійно--кваліфікаційномукваліфікаційному рівнюрівню, , 
моральнимморальним якостямякостям іі ступенюступеню їхїх відповідностівідповідності вимогамвимогам, , якіякі
висуваєвисуває практикапрактика управлінняуправління охорониохорони навколишньогонавколишнього
середовищасередовища тата раціональногораціонального використаннявикористання ресурсівресурсів. . ОднієюОднією
зз центральнихцентральних фігурфігур туттут виступаєвиступає найманийнайманий управлінецьуправлінець ––
менеджерменеджер. . ВінВін такожтакож єє управлінцемуправлінцем ринковоїринкової орієнтаціїорієнтації, , якийякий
активноактивно впроваджуєвпроваджує ефективніефективні ідеїідеї господарюваннягосподарювання, , 
нововведеннянововведення тата досягненнядосягнення науковонауково--технічноготехнічного прогресупрогресу, , 
виваженовиважено враховуєвраховує змінизміни уу міжнароднихміжнародних відносинахвідносинах, , 
своєчасносвоєчасно впливаєвпливає нана конкон’’юнктуруюнктуру іі динамікудинаміку попитупопиту тата
пропозиціїпропозиції, , вміловміло перебудовуєперебудовує виробничовиробничо--господарськугосподарську
діяльністьдіяльність зз урахуваннямурахуванням вимогвимог ринкуринку. . ДоДо тоготого жж вінвін виконуєвиконує
комплекскомплекс ролейролей, , обоб’’єднанієднані вв наступнихнаступних уу такітакі групигрупи: : 
міжособистісніміжособистісні роліролі ((головнийголовний керівниккерівник, , лідерлідер, , ланкаланка, , якаяка
звзв’’язуєязує ізіз зовнішнімизовнішніми організаціямиорганізаціями йй особамиособами); ); інформаційніінформаційні
роліролі ((приймачприймач внутрішньоївнутрішньої тата зовнішньоїзовнішньої інформаціїінформації, , 
розповсюджувачрозповсюджувач інформаціїінформації, , представникпредставник організаціїорганізації заза їїїї
межамимежами); ); роліролі, , повпов’’язаніязані зз прийняттямприйняттям рішеньрішень ((підприємецьпідприємець, , 
якийякий ведеведе пошукпошук можливостейможливостей удосконаленняудосконалення організаціїорганізації, , 
ліквідаторліквідатор порушеньпорушень уу діяльностідіяльності організаціїорганізації, , розповсюджувачрозповсюджувач
ресурсівресурсів, , відповідальнийвідповідальний заза переговорипереговори, , якияки ведеведе організаціяорганізація).).
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МетодиМетоди управлінняуправління

ДіалектичнийДіалектичний методметод розглядаєрозглядає явищаявища іі процесипроцеси
вв безперервномубезперервному розвиткурозвитку. . ПрактикаПрактика демонструєдемонструє, , щощо вв
сучаснихсучасних організаціяхорганізаціях підсистемапідсистема управлінняуправління єє найбільшнайбільш
гнучкимгнучким елементомелементом. . ВонаВона змінюєтьсязмінюється значнозначно частішечастіше, , ніжніж
матеріальнаматеріальна базабаза, , персоналперсонал тата іншіінші підсистемипідсистеми. . ЦіЦі змінизміни
впливаютьвпливають нана весьвесь процеспроцес господарськоїгосподарської тата
природоохоронноїприродоохоронної діяльностідіяльності організаціїорганізації. . ОсобливістюОсобливістю
екологічнихекологічних ризиківризиків єє тете, , щощо вонивони зазвичайзазвичай проявляютьсяпроявляються
вв непередбаченійнепередбаченій форміформі, , томутому системасистема повиннаповинна бутибути
готоваготова додо миттєвоїмиттєвої реакціїреакції нана всівсі формиформи їхїх проявупрояву. . 

ЗакониЗакони діалектикидіалектики такожтакож стверджуютьстверджують, , щощо розвитокрозвиток
відбуваєтьсявідбувається черезчерез суперечностісуперечності, , щощо самесаме вонивони
виступаютьвиступають основоюосновою будьбудь--якогоякого прогресупрогресу. . ВиходячиВиходячи зз
цьогоцього, , завданнямзавданням менеджераменеджера єє своєчаснесвоєчасне виявленнявиявлення
суперечностейсуперечностей, , використаннявикористання їхїх длядля досягненнядосягнення цілейцілей
організаціїорганізації, , вибірвибір зз протилежнихпротилежних альтернативальтернатив самесаме тихтих
варіантівваріантів рішеннярішення, , якіякі забезпечуютьзабезпечують стійкийстійкий тата
пропорційнийпропорційний розвитокрозвиток..

СистемнийСистемний методметод трактуєтрактує явищаявища іі процесипроцеси уу тісномутісному
взаємозввзаємозв’’язкуязку тата взаємозалежностівзаємозалежності. . ВиявленняВиявлення уу практиціпрактиці
управлінняуправління системнихсистемних звзв’’язківязків дозволяєдозволяє менеджеруменеджеру передбачитипередбачити
наслідкинаслідки управлінськихуправлінських рішеньрішень, , їхїх впливвплив нана всівсі нішініші підсистемипідсистеми. . 
ЦейЦей методметод значнозначно підвищуєпідвищує ефективністьефективність управлінськоїуправлінської
діяльностідіяльності, , оскількиоскільки спрямуватиспрямувати системусистему вв ціломуцілому нана досягненнядосягнення
цілейцілей організаціїорганізації значнозначно простішепростіше, , ніжніж усіусі їїїї елементиелементи..

АналітичнийАналітичний методметод використовуєтьсявикористовується результативнорезультативно
припри вивченнівивченні складнихскладних процесівпроцесів іі обоб’’єктівєктів. . РозчленуванняРозчленування цілогоцілого
нана частиничастини іі дослідженнядослідження кожноїкожної зз нихних окремоокремо значнозначно спрощуєспрощує
роботуроботу, , полегшуєполегшує пошукпошук оптимальнихоптимальних рішеньрішень. . УправлінняУправління являєявляє
собоюсобою складнускладну системусистему, , деде кожнийкожний елементелемент володієволодіє всімавсіма
ознакамиознаками системисистеми. . АналізАналіз жеже дозволяєдозволяє визначитивизначити, , вв якийякий спосібспосіб
проблемипроблеми окремихокремих підсистемпідсистем впливаютьвпливають нана системусистему вв ціломуцілому..

ЕкспертніЕкспертні методиметоди застосовуютьсязастосовуються уу випадкахвипадках, , коликоли
явищаявища іі процесипроцеси носятьносять безсистемнийбезсистемний характерхарактер іі їхїх неможливонеможливо
відображативідображати заза допомогоюдопомогою кількіснихкількісних показниківпоказників. . УУ такихтаких
ситуаціяхситуаціях рішеннярішення приймаютьсяприймаються нана основіоснові субсуб’’єктивнихєктивних оцінокоцінок
найбільшнайбільш досвідченихдосвідчених експертівекспертів. . НаслідкиНаслідки антропогенногоантропогенного
впливувпливу нана довкіллядовкілля зазвичайзазвичай украйукрай важковажко оцінитиоцінити заза кількіснимикількісними
параметрамипараметрами, , іі тількитільки експертніекспертні оцінкиоцінки спроможніспроможні розврозв’’язатиязати
проблемупроблему..
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ВисновкиВисновки

ЕкологічнийЕкологічний менеджментменеджмент якяк напрямнапрям навчальнонавчально--виховноївиховної, , 
науковонауково--дослідноїдослідної тата прикладноїприкладної управлінськоїуправлінської діяльностідіяльності
передбачаєпередбачає організаціюорганізацію системисистеми суспільнихсуспільних заходівзаходів уу двохдвох
взаємоповвзаємопов’’язанихязаних іі нерозривнихнерозривних найважливішихнайважливіших сферахсферах::

1. 1. ПізнанняПізнання, , цілеспрямованецілеспрямоване формуванняформування йй управлінняуправління
складнимискладними природноприродно--ресурснимиресурсними процесамипроцесами тата
тенденціямитенденціями закономірногозакономірного розвиткурозвитку природнихприродних іі природноприродно--
суспільнихсуспільних комплексівкомплексів іі системсистем..

2. 2. ЗдійсненняЗдійснення збалансованогозбалансованого керуваннякерування
природоохороннимиприродоохоронними підприємствамипідприємствами, , природоприродо--
користувачамикористувачами, , екологоеколого--економічнимиекономічними структурамиструктурами, , 
формамиформами тата видамивидами природоохоронногоприродоохоронного господарюваннягосподарювання іі
підприємництвапідприємництва. . 

ВиходячиВиходячи зз цьогоцього, , великевелике загальнодержавнезагальнодержавне значеннязначення
маємає формуванняформування науковонауково обґрунтованоїобґрунтованої системисистеми знаньзнань, , 
уміньумінь іі навиківнавиків, , щощо складаютьскладають основуоснову підготовкипідготовки економістівекономістів
–– менеджерівменеджерів іі якіякі спеціалізуютьсяспеціалізуються уу природоохороннійприродоохоронній
сферісфері..


