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Вступ. Практичною основою створення екологі-

чно безпечного чистого виробництва промислового 
підприємства є система екологічного менеджменту 
(СЕМ). 

Одним із першочергових завдань СЕМ є розроб-
ка, виконання і підтримка в робочому стані проце-
дур:  

а) ідентифікації екологічних аспектів (ЕА) діяль-
ності,  продукції і послуг у рамках установлених ко-
рдонів СЕМ які підприємство може контролювати і 
на яких воно може робити вплив, з урахуванням 
планованих або нових розробок, нового або зміне-
ного виду діяльності, продукції і послуг;  

б)  визначення тих аспектів,  які надають або мо-
жуть надавати значимий вплив на довкілля (значу-
щих екологічних аспектів) [1]. 

При розробці процедур для конкретного підпри-
ємства слід зважати на специфіку підприємства, 
напрям господарській діяльності, вимоги норматив-

но-правових актів, тобто процедури мають бути 
строго індивідуалізовані. 

Особливістю функціонування суднобудівного 
підприємства є різнорідність характеру впливу на 
навколишнє середовище основних виробництв, що 
зумовлює необхідність застосування комплексних 
критеріїв оцінки значущості ЕА. 

Аналіз попередніх досліджень. Типові поло-
ження міжнародних стандартів в області СЕМ поля-
гають в тому,  що на підприємстві мають бути вве-
дені і дотримуватися певні процедури, підготовлені 
відповідні документи, призначені відповідальні за 
різні області екологічно значимій діяльності, тобто 
СЕМ має бути документально оформлена [1, 2].  

Процедури в СЕМ визначають послідовність 
операцій і важливі чинники етапів різних видів дія-
льності що дозволяє забезпечити:  

- взаємодія підрозділів для вирішення завдань, 
що залучають більш за один підрозділ; 
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– функціонування складних організаційних стру-
ктур;  

– точне виконання всіх етапів важливих видів ді-
яльності; 

– надійний механізм зміни дій; 
– накопичення досвіду і передачу від фахівця но-

вим працівникам. 
Одна з особливостей процедур – підтримка вдос-

коналення діяльності. Вживання процедур засноване 
в цьому випадку на дотриманні циклу Демінга: спо-
чатку на основі наявного досвіду описується існую-
ча процедура, до неї вносяться бажані зміни. Потім 
на основі аналізу результатів виконання процедури 
проводиться аналіз адекватності змін, за необхідно-
сті здійснюються коректування або подальший роз-
виток процедури. Процедури можуть бути приміти-
вно простими, проте вони повинні з достатньою мі-
рою подробиць описувати всі послідовні операції. 
Для розробки процедур спочатку необхідно ретель-
но записувати послідовність дій, що реально здійс-
нюється, і значущі моменти кожного з етапів, а при 
необхідності зміни — вносити зміни до процедур і 
за допомогою вчення і мотивації забезпечувати їх 
дотримання. Аналіз і перегляд процедур дозволить 
удосконалювати діяльність у відповідної області. 
Процедури можуть оформлюватися у вигляді стан-
дартів підприємства (СТП), інструкцій, методик і 
рекомендацій тощо [3]. 

Важливим і відповідальним етапом функціону-
вання СЕМ є розробка і виконання процедур «Іден-
тифікація ЕА» і «Оцінка значущості ЕА», результа-
ти яких створюють основу для розробки екологіч-
них цілей і завдань підприємства. Як варіант оцінки 
значущості ЕА застосовуються методи ранжування 
їхніх показників за мірою впливу на довкілля. Об'є-
ктивну оцінку кожного показника ЕА для подаль-
шого їх ранжирування можливо здійснити за допо-
могою методів експертної оцінки, наприклад, осно-
ваних на кваліметричних методах аналізу. Зазвичай 
рекомендується розраховувати суму балів, наданих 
кожному з аспектів на основі оцінки. Інколи також 
рекомендується використовувати множник, пропор-
ційний бальній оцінці можливостей контролю дано-
го аспекту. Потім значущими визнаються аспекти, 
яким відповідають найбільші значення обчислень, 
або аспекти, що потрапляють до певного діапазону. 
У випадках, коли оцінюються раніше маловивчені 
ЕА або даних для оцінки недостатньо, рекоменду-
ється застосовувати методи якісної оцінки. Проте 
точність даних методів безпосередньо залежить від 
компетентності фахівців в області природоохорон-
ної діяльності,  а також інших фахівців,  які беруть 
участь у проведенні оцінки [4].  

Загальних рекомендацій стосовно ідентифікації і 
оцінки значущості ЕА не існує,  але ЕА мають бути 
виявлені відносно всієї діяльності підприємства, 
його продукції і послуг. Кожному підприємству слід 
вибрати підхід, відповідний його області, характеру 
та масштабам діяльності, який задовольняв би пот-
реби підприємства з точки зору подробиць,  склад-
ності, часу, витрат і отримання надійних даних [3].  

Мета роботи. Розробка і впровадження проце-
дур екологічного менеджменту, що забезпечують 
ефективне функціонування СЕМ суднобудівного 
підприємства. 

Матеріал і результати дослідження. В процесі 
виконання процедури «Ідентифікація ЕА» для ВАТ 
„Вадан – Ярдс – Океан” використані наступні дже-
рела інформації:  

– екологічна документація, що включає дозвіль-
ну документацію і природоохоронні розділи проек-
тної документації, статистичну звітність з природо-
користування і охорони довкілля, результати конт-
ролю вмісту шкідливих речовин у викидах, скидах, 
результати екологічних аудитів, дані про екологічні 
платежі і штрафи, плани природоохоронних заходів; 

– дані про параметри і об'єми споживаних ресур-
сів;  

– результати обстеження організації природоо-
хоронними органами, скарги і звернення населення і 
працівників підприємства з питань екології, інші 
звернення зацікавлених сторін;  

– документи, що описують виробничі операції;  
– договори з постачальниками і підрядчиками;  
– виробничі плани, бізнес-плани і ін.  
Збір вихідної інформації здійснювався за такими 

категоріями і групами:  
– вихідні потоки: викиди в атмосферу, відходи, 

скидання шкідливих речовин у водний об'єкт / місь-
ку каналізацію, забруднення землі; 

– вхідні потоки: використання сировини і приро-
дних ресурсів; 

– аварійні ситуації: аспекти, пов'язані з ризиком 
(потенційні аспекти).  

ЕА характеризувалися за наступними парамет-
рами: етап технологічного процесу, клас небезпеки 
речовини, можливості регулювання – тип аспекту: 
прямій/непрямій, фактичні і нормативні кількісні 
характеристики аспекту. 

Результати вказаної процедури, подаються у ви-
гляді повного переліку ЕА всіх підрозділів підпри-
ємства, які занесені до Реєстрів ЕА. 

Процедурою «Оцінка значущості ЕА» передба-
чено об'єднання всіх Реєстрів ЕА окремих діля-
нок/підрозділів в Зведений реєстр ЕА з відповідним 
розбиттям за категоріями і групами.  

Велика кількість виробництв,  що входять до 
складу суднобудівного підприємства і різнохаракте-
рність їх впливів на навколишнє середовище робить 
неможливим порівняння ЕА тільки за кількісними 
показниками, тому для оцінки ЕА доцільно врахо-
вувати його якісні характеристики. 

На ВАТ „Вадан – Ярдс – Океан” було проведено 
оцінку значущості ЕА за двохсотбальною шкалою за 
групами: викидів в атмосферу, відходи, скид шкід-
ливих речовин у водний об`єкт / міську каналізацію, 
забруднення ґрунтів. Значущість ЕА визначено за 
загальною кількості балів відповідно табл. 1. 

Значущість ЕА групи “Викиди у атмосферу” ви-
значено за формулою: 

а
н

а
нс

а
оа ЗЗЗЗ ××= ,                   (1) 
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де а
оЗ  – наявність системи очистки вихідного 

повітря (від 1 до 2); 
а
нсЗ  – об’єм впливу аспекту на навколишнє се-

редовище по відношенню до загального об’єму 
впливу підприємства (від 1 до 4 балів); 

а
нЗ  – небезпека впливу аспекту на навколишнє 

середовище ( від 5 до 25 балів). 
 
Таблиця 1 – Визначення значущості ЕА 

Значущість Бали 
Вплив низької значущості <50 
Вплив середньої значущості 50-100 
Вплив високої значущості 100-150 
Вплив дуже високої значущості 150-200 

 
За умови одночасної присутності різноманітних 

забруднювачів необхідно оцінювати за комплексним 
показником Р, що враховує комбінований вплив 
різноманітних речовин та їх клас небезпеки [5]:  

2
tКР å= ,                    (2) 

де tК  – середньорічне забруднення атмосфери 
конкретною і-ю речовиною, виражене в долях сере-
дньодобової гранично допустимої концентрації 
(ГДК), приведеної до біологічного еквіваленту тре-
тього класу небезпеки.  

Значущість ЕА групи “Відходи” визначено за 
формулою: 

в
н

в
о

в
пв ЗЗЗЗ ××= ,                    (3) 

де в
пЗ  – спосіб поводження з відходами, що оці-

нюється за двозначною шкалою; 
в
оЗ  – об’єм впливу, що розраховується у перера-

хунку к загальному об’єму відходів (від 1  до 4  ба-
лів); 

в
нЗ  – небезпека впливу, що визначено за класами 

небезпеки відходів (від 5 до 25 балів). 
Значущість ЕА групи “Скиди шкідливих речовин 

у водні об’єкти/міську каналізацію» визначено за 
формулою [6]:  

с
н

с
п

с
ос ЗЗЗЗ ××= ,                     (4) 

де с
оЗ  –  наявність системи очистки (від 1  до 2  

балів); 
с
пЗ  –  міра стійкості забруднення за величиною 

повторюваності випадків перевищення ГДК (від 1 
до 4 балів), що розраховано за формулою: 

i

ПДК

N
N

iH = ,                      (5) 

де iН  – повторюваність випадків перевищення 
ГДК за і-ю речовиною; 

ГДКN  – число результатів аналізу, в яких вміст 

і-ї речовини перевищує її ГДК; 

iN  –  загальне число результатів аналізу за і-ю 
речовиною. 

С
НЗ  – небезпека впливу, що визначається за по-

казником кратності перевищення ГДК:  (від 5  до 25  
балів): 

ПДК

і
і С

С
К = ,                          (6) 

де iК  – кратність перевищення ГДК з і –ї речо-
вини; 

iC  – концентрація речовини у воді, мг/дм3; 

ПДКC  – гранично допустима концентрація і-ї 

речовини, мг/м3. 
У процесі ідентифікації та оцінки значимості ЕА 

на ВАТ „Вадан–Ярдc–Океан” розглянуто всі вироб-
ництва підприємства, які розміщені у 10-ти цехах. 

Оцінюючи ЕА, що пов’язані з викидами у атмо-
сферне повітря забруднюючих речовин, враховано 
184  джерела викидів,  що виступають у ролі ЕА,  з 
них 155 джерела – організовані та 19 – неорганізо-
вані. 

За результатами оцінки ЕА групи «Викиди у ат-
мосферу» дуже високої та високої значущості нале-
жать до енергетичного виробництва, що обумовлено 
наявністю у викидах ртуті, оксиду азоту, окису вуг-
лецю, метану, вуглеводів насичених, оксиду вугле-
цю, оксиду азоту (І). 

Результати оцінки значущості ЕА групи: "Вики-
ди в атмосферу" за виробництвами та джерелами 
викидів наведені на рис. 1а, 1б, 2.  

За результатами аналізу групи Відходи” найбі-
льшу кількість балів отримав аспект –  «Лампи лю-
мінесцентні відпрацьовані та зіпсовані», які викори-
стовуються в усіх, без винятку підрозділах підпри-
ємства. Інші ЕА даної групи відносять до середньо-
го та низького рівня значущості. 

Оцінка ЕА, пов’язаних зі скидами шкідливих ре-
човин у водні об’єкти/міську каналізацію, врахову-
вала три випуски у Бузький лиман, до складу яких 
належать теплообмінні стоки після охолодження 
устаткування цехів,  дренажні води із системи водо-
зниження та киснево-насосну станцію, що приймає 
всі стоки з підприємства безпосередньо перед випу-
ском у міську каналізаційну мережу. Значущість ЕА 
оцінювалась за речовинами у кожному зі скидів за 
випусками та киснево-насосної станції. 

Результати оцінки значущості ЕА Групи: Скид 
шкідливих речовин у водний об’єкт/міську каналі-
зацію від випусків зображені на рис. 3 і 4. 

Наявність ЕА дуже високої значущості обумов-
лена присутністю хлоридів,  сухого залишку та су-
льфатів. Нафтопродукти, нітрати, азот амонійний, 
БСК і цинк характеризують ЕА високого рівня еко-
логічної значущості. 
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Рисунок 1а - Оцінка значущості ЕА групи : "Викиди в атмосферу" ( цех 7)
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Рисунок 1б - Оцінка значущості ЕА групи : "Викиди в атмосферу" (цех 7)
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Рисунок 2 - Оцінка значущості ЕА групи : "Викиди в атмосферу" (цех 1)
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Рисунок 4 - Оцінка значущості ЕА групи"Скиди шкідливих речовин у водний 

об'єкт/міську каналізацію" (випуск 7)
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Рисунок 3 - Оцінка значущості ЕА групи"Скиди шкідливих речовин у водний 

об'єкт/міську каналізацію" (випуск 3)
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Висновки. Розроблені  і  впроваджені процедури 
"Ідентифікація ЕА" і "Оцінка значущості ЕА", необ-
хідні для розробки і впровадження СЕМ на промис-
лових підприємствах, у т.ч. – суднобудівельному 
підприємстві ВАТ „"Вадан–Ярдс–Океан".  

Проведено оцінку значущості впливу джерел за-
бруднення атмосфери, гідросфери, а також утворен-
ня відходів на навколишнє середовище. 

Встановлено, що основними джерелами впливу 
на атмосферу є енергетичне виробництво, на гідро-
сферу – теплообмінні води,  а найбільш значущим 
ЕА у накопиченні відходів – лампи люмінесцентні 
відпрацьовані та зіпсовані. 
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