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Національна акціонерна компанія “Нафто-
газ України” є провідним підприємством пали-
вно-енергетичного комплексу України, що 
здійснює повний цикл операцій з розвідки та 
розробки родовищ, експлуатаційного та розві-
дувального буріння, транспортування та збері-
гання нафти і газу, постачання газу спожива-
чам. Понад 97% нафти і газу в Україні видобу-
вається підприємствами НАК “Нафтогаз Украї-
ни”. Компанія здійснює переробку газу, нафти 
та конденсату на п`яти газопереробних заводах, 
що входять до її складу, та володіє фірмовою 
мережею автозаправних станцій.  

З розвитком виробництва вплив Компанії 
на довкілля невпинно зростає. При цьому збі-
льшується навантаження на всі його складові, 
що проявляється на суходолі (АР Крим, всі об-
ласті України), а також у межах української 
частини шельфу Азовського та Чорного морів. 
Основні напрямки впливу – забруднення атмо-
сферного повітря викидами та утворення відхо-
дів. Проблемою є також збереження земельних 
ресурсів та рекультивація земель, порушених 
внаслідок виробничих процесів, що охоплюють 
великі площі. Частина підприємств НАК “Наф-
тогаз України” є екологічно небезпечними і 
входять до переліку видів діяльності та об'єктів, 
що становлять підвищену екологічну небезпе-
ку. На деяких об’єктах можуть відбуватися ава-
рії, що є загрозою для довкілля, життя та здо-
ровя населення. 

Важливою передумовою вирішення вказа-
ного кола проблем є запровадження в НАК 
“Нафтогаз України” Системи Керування До-
вкіллям (далі – СКД), яке стало одним з основ-
них видів діяльності (поряд з економічною) на 
великих та середніх підприємствах розвинутих 
країн. Актуальність створення Системи Керу-
вання Довкіллям на об’єктах нафтогазового 
комплексу за ISO 14000 зумовлено вимогами 
суспільства, що полягають у необхідності зни-
ження впливу на довкілля, та вимогами конку-
рентної боротьби на світовому ринку товарів та 
послуг. Стандарти ISO 14000 є добровільними і 
впроваджуються з метою сприяння раціональ-
ному використанню природних ресурсів, зни-
ження екологічних витрат, забезпечення надій-
ності у дотриманні норм екологічного законо-
давства, підвищення впорядкованості екологіч-
ної та управлінської діяльності, збільшення до-
віри населення до діяльності підприємства. 

Система стандартів ISO серії 14000 орієн-
тована, на відміну від природоохоронних стан-
дартів, не на кількісні параметри і конкретні 
вимоги до впливу хазяйнуючого суб'єкта на 
довкілля (концентрації речовин, обсяги викидів 
і скидів і т. і.) і не на вибір технології (напри-
клад, розповсюджена в західних країнах вимога 
використовувати "найкращу доступну техноло-
гію"). Базовий стандарт ISO 14001 не містить 
„абсолютних вимог” до впливу організації на 
довкілля, за винятком того, що організація в 
спеціальному документі повинна оголосити про 
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своє прагнення відповідати національним стан-
дартам. Важливою особливістю запровадження 
СКД є „відкрита екологічна політика”. Перед-
бачається, що всі основні документи СКД, 
включаючи річні звіти, будуть відкриті та до-
ступні, а організація (підприємство) інформу-
ватиме державні органи, своїх партнерів та на-
селення про власну екологічну діяльність [4,5]. 
Впровадження екологічних стандартів ISO 14000  
не потребує перегляду або скасування норма-
тивних документів державного та галузевого 
рівнів. 

Найбільш загальна формула СКД – «еколо-
гічна політика - планування - впровадження та 
функціонування - контроль та коригувальні дії - 
аналіз з боку керівництва - постійне вдоскона-
лення».  

Мета досліджень – визначення особливо-
стей впровадження системи керування довкіл-
лям в НАК “Нафтогаз України” та розробка 
системи бальної оцінки екологічних критеріїв. 
Питаннями екологічної стандартизації займа-
лись Шаповал М.І., Коршунов В.А., Климен- 
ко М.О., Скрипчук П.М., Бушуєв Р.В. та ін. Але 
означені вище проблеми не деталізувались. 
Вважаємо, що дане дослідження частково ви-
рішить проблему просування екологічних стан-
дартів на український ринок з огляду на те, що 
в ISO серії 14000 передбачено оцінювання еко-
логічних аспектів, а вибір методики залишаєть-
ся за підприємством.  

Особливістю запровадження СКД в НАК 
“Нафтогаз України” і її структурних підрозді-
лах є різноплановий вплив на довкілля. Окремі 
екологічні аспекти можуть значно переважати 
інші і бути, у свою чергу, диверсифікованими. 
У такому випадку стандарт СКД структурних 
підрозділів повинен доповнюватись певними 
положеннями, що врегульовують діяльність у 
напрямку певних екологічних аспектів чи їх 
груп, а також пов’язані з певними технологія-
ми, виробничими та іншими операціями:  „ре-
сурсозбереження”, „поводження з відходами”, 
„керування скидами-викидами”, „екологічний 
контроль на транспорті”, „екологічний конт-
роль при проектуванні та впровадженні нової 
техніки та технологій”, „екологічний контроль 
при реалізації продукції та послуг” тощо. Це 
також нормативні документи про поводження з 
певним відходом, певним типом скидів тощо. 
На сьогодні на підприємствах наявні деякі по-
дібні документи [1,2,3], проте вони потребують 
перегляду та гармонізації для спільного вхо-
дження до системи внутрішніх нормативних 
документів СКД. Перегляду та гармонізації  
також потребуватимуть внутрішні документи 
нижчого рівня: посадові інструкції, посадові 
обов’язки, методики та інше. 

Для НАК «Нафтогаз України» функції 
СКД повинні включати: забезпечення держав-
них вимог з охорони довкілля на об’єктах наф-
тогазового комплексу; моніторинг значущих чи 
пріоритетних екологічних аспектів відповідно 
до екологічних програм та екологічних планів;  
підготовка до аварійних ситуацій з екологічни-
ми наслідками та оцінка впливу аварій на до-

вкілля та населення; керування роботами з 
впровадження технологій чи окремого устатку-
вання, що має на меті зменшення впливу на до-
вкілля чи поліпшення систем моніторингу до-
вкілля. 

Запровадження системи керування довкіл-
лям на об’єктах нафтогазового комплексу по-
винно відбуватись в такій послідовності: 

1) створення робочої групи з впровадження 
СКД;  

2) проведення попереднього внутрішнього 
екологічного аудиту з детальним аналізом 
впливу діяльності НАК «Нафтогаз України» на 
довкілля з аналізом відповідних чинних норма-
тивних документів, ідентифікацією та оцінкою 
екологічних аспектів; 

3) розробляння та затвердження екологіч-
ної політики підприємства; 

4) затвердження керівника СКД та складу 
Ради СКД; 

5) розробляння та затвердження основних 
нормативних документів, що регламентують 
діяльність СКД підприємств (за необхідності - 
їх структурних підрозділів);  

6) створення організаційної структури 
СКД, розподіл повноважень та відповідальнос-
ті; 

7) підготовка основного персоналу для 
СКД; 

8) створення інфраструктури СКД; 
9) оновлення системи моніторингу за 

впливом на довкілля виробничої та іншої дія-
льності підприємства та системи контролю за 
діяльністю СКД. 

Екологічна політика підприємства склада-
ється з принципів взаємодії її виробничої та 
іншої діяльності з довкіллям. Розробці екологі-
чної політики повинен передувати аналіз вихі-
дної інформації щодо екологічної діяльності 
підприємства. Головним завданням аналізу ви-
хідної інформації екологічної діяльності перед 
упровадженням СКД є ідентифікація екологіч-
них аспектів ЕА, що предметно визначають по-
будову та діяльність СКД. При цьому врахову-
ють всі ЕА (сприятливі та несприятливі, норма-
тивні та понаднормативні), які виникають під 
час усього життєвого циклу товарів та реаліза-
ції послуг НАК «Нафтогаз України»; розгляда-
ють всі документовані впливи на довкілля: ті, 
що існують, проте не потрапляють до офіційної 
звітності, починаючи з проектно-конструктор-
ських розробок, які виконуються на замовлен-
ня, та закупівель, до залишкових впливів. Ана-
лізу підлягає основна виробнича та другорядна 
діяльність структурних підрозділів Підпри-
ємств, Підприємств загалом та всієї Компанії, а 
також осіб, що діють від імені Компанії. Окре-
мо розглядають можливі транскордонні впливи. 

У зв’язку з тим, що діяльність Компанії є 
значно диверсифікованою, їй властиві різнома-
нітні ЕА, які опосередковано можна віднести 
до кількох груп, що стосуються основних на-
прямків діяльності: 

- забруднення атмосферного повітря газо-
вими, газопиловими та пиловими викидами від 
стаціонарних та пересувних джерел (переробка 
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газу i газового конденсату,  підготовка та 
транспортування газу, газового конденсату); 

- забруднення поверхневих водних об’єктів 
внаслідок скидів та аварійних ситуацій (бурін-
ня свердловин, видобуток нафти, газу та кон-
денсату, підготовка та транспортування нафти); 

- забруднення ґрунтів внаслідок скидів на 
рельєф та виникнення аварійних ситуацій (бу-
ріння свердловин, видобуток нафти, газу та кон-
денсату, підготовка та транспортування нафти); 

- забруднення підземних вод та геологічно-
го середовища у цілому (буріння свердловин, 
видобуток нафти, газу та конденсату, зберіган-
ня газу у підземних сховищах, аварії під час 
транспортування нафти); 

 - поводження з  відходами (всі види діяль-
ності);   

- використання природних ресурсів в аспе-
кті ефективності (всі види діяльності). 

На кожному з структурних підрозділів Під-
приємств існують властиві їм ЕА та їх поєд-
нання, які мають бути враховані під час розро-
бляння СКД Підприємств. З огляду на важли-
вість визначення й оцінки ЕА нами пропону-
ється до впровадження в НАК «Нафтогаз Укра-
їни» подана нижче система оцінювання ЕА. 

Вплив на довкілля екологічної діяльності 
підприємства чи окремих ЕА визначають за 
даними: проектів (розділ оцінки впливу на на-
вколишнє середовище), внутрішнього моніто-
рингу, державного моніторингу та контролю 
довкілля, державного моніторингу стану здо-
ровя населення, моніторингу довкілля інших 
прикордонних країн, науково-дослідних робіт. 

Розглядається вплив, який стосується (чи може 
стосуватися) промислового майданчику, сані-
тарно-захисної зони, зони контролю, контроль-
ної групи населення, найближчих населених 
пунктів та територій, на які вплив поширюється 
(за раніш встановленими даними) чи може по-
ширюватися (на основі розрахунків, моделей, 
передбачень). 

Під час визначення істотності впливу  еко-
логічних аспектів підприємства на навколишнє 
середовище кожний з ідентифікованих екологі-
чних аспектів  оцінюється, виходячи зі складо-
вих (критеріїв): масштабності, урегульованості, 
витратності, терміновості. 

Для оцінки кожної зі складових необхідно 
оцінити вказані в таблиці 1 показники.  

Зі списку наведених значень показників по 
кожній складовій необхідно вибрати один із 
трьох запропонованих варіантів, що найкраще 
характеризують оцінюваний аспект. Кількість 
балів, що відповідає обраному варіанту, буде 
оцінкою величини, що визначає значущість ас-
пекту даного показника. 

Отримані значення показників підсуму-
ються для кожного критерію, у результаті чого 
визначається значущість аспекту за даним кри-
терієм його впливу на навколишнє середовище. 

За результатами сумарного значення кож-
ного критерію аспекту привласнюється символ, 
що визначає значущість впливу аспекту на на-
вколишнє середовище: (М) - незначний вплив; 
(С) - середній вплив; (І) - істотний вплив. Оцін-
ка значущості екологічних аспектів за загаль-
ною кількістю балів наведена в таблиці 2. 

Таблиця 1 – Бальна оцінка екологічних критеріїв 

Кількість балів / формулювання № 
з/п 

Критерій 
оцінки 

Показник 
1 2 3 

Величина масштабу 
впливу на навко-
лишнє середвище і 
здоров'я людини 

локальний  
(у межах терито-
рії виробничого 
об'єкта) 

місцевий  
(у межах терито-
рії адміністратив-
ного району місця 
розташування 
об'єкта) 

регіональний  
(у межах адмініс-
тративної області) 

Валові обсяги утво-
рення забруднюю-
чих речовин, обсяги 
утворених/розміще-
них відходів 

незначні (до 10% 
загального обсягу 
об'єкта) 

середні (до 50%) значні (понад 
80%) 

Рівень небезпеки 
забруднюючих ре-
човин 

нетоксичні  
(4 клас – мало-
небезпечні) 

середній рівень 
токсичності (3 
клас – помірно-
небезпечні) 

високий рівень 
токсичності  
(1 клас – надзви-
чайно небезпечні, 
2 клас – високо-
небезпечні) 

Частка платежів у 
загальній структурі 
платежів за забруд-
нення навколиш-
нього середовища 

 мінімальна до 50% до 80% 

1 

Масштаб 
впливу 

Ступінь наванта-
ження на територію  

низька  
(до 10 %) 

середня  
(до 50 %) 

значна  
(до 80%) 
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Таким чином, у кожного аспекту може бу-
ти різний набір символів, що визначають його 
значущість впливу на навколишнє середовище. 
Визначення інтегральної значущості аспекту 

полягає в аналізі значущості критеріїв оцінки з 
метою визначення істотних аспектів. 

Визначення екологічних аспектів прово-
диться для всіх видів діяльності. У реєстрі на-

Продовження таблиці 1 

Кількість балів / формулювання № 
з/п 

Критерій 
оцінки 

Показник 
1 2 3 

Наявність дозволів 
контролюючих  
органів на викиди, 
скидання, утворен-
ня/розміщення від-
ходів 

наявність відсутність не передбачено 
законодавством 

Рівень відхилення 
від установлених 
нормативів 

відповідає норма-
тивам відсутність не відповідає  

нормативам 

Відповідність вимо-
гам природоохорон-
ного законодавства  

відповідає  відсутність не відповідає 

2 

Регульова-
ність впли-
ву (ступінь 
відповід-
ності при-
родоохо-
ронним  
вимогам) 

Частота впливу рідко періодично  
(з обліком) постійно 

Кошти, витрачені  
на відшкодування 
збитку навколиш-
ньому середовищу 

не виплачуються поодинокі  
випадки 

виплачуються 
систематично 

Витрати на прове-
дення досліджень  
щодо впливу 

проведення до-
сліджень не по-
трібно 

роботи прово-
дяться в поодино-
ких випадках 

проводяться  
систематичні  
дослідження 

Витрати на удоско-
налення технологій не потрібні застосування  

можливе 
потрібна  
термінова  
заміна технологій 

Витрати на відшко-
дування шкоди,  
нанесеної здоров'ю 
людей 

немає 
виплачувалися 
раніше або в по-
одиноких випад-
ках 

виплачуються 
систематично 

3 

Витрати на 
зниження 
(лікві-
дацію)  
впливу 

Витрати на прове-
дення робіт з відно-
влення навколиш-
нього середовища  
до фонового стану 

не потрібні 
виплачувалися 
раніше або в по-
одиноких випад-
ках 

потрібне  прове-
дення робіт 

Фоновий стан на-
вколишнього сере-
довища 

не перевищує 
установлених  
показників, ГДВ, 
ГДС, ліміти на 
розміщення від-
ходів 

одиничні пере-
вищення 

систематичне 
перевищення 

Скарги з боку насе-
лення, громадськості 

відсутні або  
поодинокі  
випадки 

систематичні  
загрожує рівню 
життя й здоров'ю 
людей 

Вимоги контролюю-
чих органів не пред'являються 

пред'являються 
періодично  
(не більше 2 разів  
на рік) 

є постійним  
об'єктом контролю 
(понад 2 рази  
на рік) 

Вимоги персоналу 
структурного під-
розділу 

не пред'являються пред'являються 
періодично 

пред'являються 
постійно 

4 

Ступінь 
терміно-
вості зни-
ження рів-
ня впливу 

Стан технологіч-
ного устаткування 

зношування  
до 10% 

зношування 
 10 - 60% 

зношування 
80 - 100% 
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йменування видів діяльності наводять за нище 
наведеними переліком (вид діяльності та конк-
ретна назва робіт), у разі неможливості відне-
сення до його категорію - за прийнятим на під-
приємстві найменуванням. 

Серед видів діяльності виділяють: 
- основну виробничу діяльність (всі техно-

логічні процеси та роботи, пов’язані з розвід-
кою, видобутком, транспортуванням та підго-
товкою нафти та газу; переробка газу і конден-
сату; виробництво та реалізація нафтопродуктів 
і природного газу, що здійснюються у даному 
підрозділі); 

- допоміжну діяльність (роботи, що вико-
нуються Підприємствами та підрядними орга-
нізаціями на об’єктах Підприємств: планові 
капремонти, заміна, будівництво нових трубо-
проводів та інших споруд і будівель; ремонт та 
очищення промислового та технологічного об-
ладнання; проведення технологічних операцій 
на свердловинах; тваринництво, городництво, 
виробництво продуктів харчування тощо); 

- матеріально-технічне забезпечення 
(транспортування, зберігання, навантажування 
та розвантажування сировини, матеріалів, реа-
гентів, енергоносіїв, забезпечення автотранспо-
ртом, спецтехнікою); 

- адміністративно-господарську та соціа-
льно-побутову діяльність (використання засо-
бів автоматизації, офісної техніки, витратних 
матеріалів, природних ресурсів, функціонуван-
ня блоків харчування тощо); 

- дослідницьку діяльність (лабораторні, 
геологічні, геофізичні, геодинамічні та інші до-
слідження). 

Залишковими є ЕА, що характеризуються 
тільки впливом на довкілля, викликаним виро-
бничим чи іншим результатом діяльності ми-
нулих років, і який на сьогодні на підприємстві 
відсутній. За типом впливу вони можуть бути 
такими ж, як і фактичні ЕА. Фактичними ЕА є 
впливи, наявність яких встановлено за даними 
підприємства чи контролюючих державних ор-
ганів влади, які мали місце у звітній період і 
залишаються в дії. Потенційними є ЕА, наяв-
ність яких не встановлено, але які можуть мати 
місце за результатами проектної документації, 
наукових розробок, порівняння з підприємст-
вами-аналогами. Негативними ЕА є ті, що обу-
мовлюють: підвищення небезпеки життя та здо-
ровя людей, погіршення якості життя, забруд-
нення довкілля, зниження якості складових до-
вкілля, нераціональне використання чи висна-
ження природних ресурсів.  

Серед негативних ЕА, які відносять до 
прямих, в НАК «Нафтогаз України» потрібно 
виділити: 

- викиди в атмосферу (вказується конкрет-
на речовина, суміш речовин, фізичний стан ви-
киду); 

- скиди у водні об’єкти (вказується конкре-
тна речовина, суміш речовин); 

- скиди на рельєф (вказується конкретна 
речовина, суміш речовин, фізичний стан скиду); 

- утворення, транспортування, знешко-
дження та розміщення відходів (вказується 
конкретний тип відходу та клас його небезпеч-
ності); 

- порушення земель (зняття родючого ша-
ру, утворення кар’єрів, котлованів, виїмок, зрі-
зання ґрунту, насипи ґрунту); 

- фізичний вплив (вібрація, шум, електро-
магнітне та іонізуюче випромінювання, “тепло-
ве забруднення” тощо) 

- використання природних ресурсів, сиро-
вини та матеріалів (вказується вид ресурсу та 
спосіб використання); 

- вплив на геологічне середовище (крім 
впливів зазначених вище).   

До позитивних ЕА слід віднести діяльність 
підприємства за звітній період, яка супрово-
джувалась заходами з: озеленення територій, 
рекультивації земель, облаштування ставків, 
попередження та зниження небезпечного впли-
ву геологічних процесів, підвищення родючості 
ґрунтів, планування території еродованих зе-
мель тощо.  

До реєстру ЕА заносять символ типу ЕА та 
його найменування. В усіх випадках, де існу-
ють дані, у реєстрі зазначають величину ЕА у 
прийнятих одиницях. Наприклад, тони викидів 
газо-пилової суміші за рік; кілометри квадратні 
(гектари) порушених земель за звітній період; 
кілометри квадратні (гектари) рекультивованих 
земель за звітній період; кубометри рідинних 
відходів на рік; питома активність радіоактив-
них відходів (в кілобекерелях на кілограм). 

Джерелами даних про екологічні аспекти є: 
дані моніторингу підприємства; дані державно-
го моніторингу; дані державних органів влади, 
що контролюють екологічну безпеку; стан здо-
ров’я людей; ступінь використання природних 
ресурсів; проектні та розрахункові дані щодо 
джерел ЕА; дані наукових досліджень. 

Моніторинг стосується значущих ЕА. Його 
здійснюють шляхом вимірювання ключових 
(критеріальних) параметрів (виробничих чи 
інших процесів та операцій, які найбільш повно 
та точно описують характеристики впливу на 
довкілля та (чи) стану довкілля у межах впливу 

Таблиця 2 – Оцінка значущості впливу екологічних аспектів  за загальною кількістю балів 

Бали Значущість впливу екологічного аспекту  
на навколишнє середовище Позначення 

4-5 Незначний вплив М 
6-9 Середній вплив С 

10-15 Істотний вплив І 
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підприємств на їх території, у санітарно-
захисній зоні та зоні контролю) та їх узагаль-
нення. Ключові параметри, способи та регла-
мент вимірювання мають бути обумовлені тех-
нічними регламентами на процес (операцію), 
нормативними документами, у тому числі вну-
трішніми нормативними документами підпри-
ємств, які стосуються певних ЕА чи їх груп, та 
(чи) методичними рекомендаціями та настано-
вами.  

Ключові параметри важливі для значущих 
ЕА, але не обумовлені в нормативних докумен-
тах державного чи галузевого рівня, та їх кіль-
кість вибирають спеціалісти нижчої керівної 
ланки та узгоджують з керівною ланкою вищо-
го рівня. У такий же спосіб визначають регла-
мент вимірювань щодо цих параметрів. Ці ро-
бочі параметри та регламенти документують у 
вигляді тимчасової інструкції чи методики, 
тимчасово (не більше ніж на 1-2 роки) вводять, 
після їх апробації включають як доповнення 
(зміни) до діючих чи до нових внутрішніх НД. 

Після визначення й обґрунтування ЕА під-
приємства розробляють екологічні цілі, задачі, 
створюють план екологічних заходів. Екологіч-
на ціль визначається: пріоритетами екологічної 
політики, значущими (пріоритетними) ЕА, а 
також порядком упровадження та розвитком 
власне СКД.  Екологічні цілі ставлять на довго-
строковий період – 3-5 років. Екологічні цілі 
повинні стосуватись усієї НАК «Нафтогаз 
України» (чи більшості її підприємств), бути 
реалістичними та підлягати оцінці. В усіх випа-
дках, коли це можливо, їх виражають у кількіс-
них показниках, які можуть бути виміряні. Реа-
лістичність у визначенні екологічних цілей та 
завдань пов’язана з пошуком та визначенням 
найбільш адекватних та ефективних засобів їх 
реалізації: технологічних, науково-методичних, 
матеріальних, фінансових, організаційних.  

Рекомендовано план екологічних заходів 
розробляти згідно такої структури: 

1) організаційні заходи; 
2)  безпека довкілля: повітряне середови-

ще, водне середовище (поверхневі водні 
об’єкти суходолу та моря), ґрунти (донні від-
клади водосховищ та морів включно), геологіч-
не середовище (підземні води включно), рос-
линний та тваринний світ; фізичний вплив 
(акустичний, електромагнітний та радіаційний), 
заповідні об’єкти; транскордонні впливи; 

3) поводження з відходами; 
4) моніторинг довкілля; 
5) впровадження енерго- та ресурсозбері-

гаючих заходів: паливно-енергетичні, земельні, 
водні тощо;  

6) облік, лімітування, нормування;  
7) керування документацією; 
8) персонал;  
9) керування роботами; 
10) підготовка до аварійних ситуацій; 
11) контроль системи керування довкіл-

лям; 
12) вдосконалення системи керування до-

вкіллям. 

Дані звітів про екологічну діяльність 
трансформують в екологічні характеристики. 
Екологічні характеристики визначають за клю-
човими виміряними параметрами ЕА та іншими 
даними, (у тому числі даними не екологічного 
змісту), що включають: екологічні показники 
статзвітності, виміряні параметри моніторингу 
ЕА, показники використання природних ресур-
сів (крім основної діяльності з видобутку наф-
ти, газу та конденсату), обсяги виробничої чи 
іншої діяльності у відповідних одиницях, інші 
показники. 

Деякі показники (об’єми скидів, викидів, 
відходів тощо) є безпосередніми екологічними 
характеристиками, інші потребують відповід-
ного перерахунку та узагальнення. Методики 
перерахунку значень ключових параметрів ЕА 
в екологічні характеристики визначають окре-
мо на етапі первинного аналізу ЕА, потім уточ-
нюють (змінюють) і оформлюють у вигляді ме-
тодичних настанов. Екологічні характеристики 
повинні акумулювати найбільшу кількість пер-
винних параметрів та бути простими для зага-
льної оцінки екологічної діяльності. Напри-
клад, питомі екологічні витрати (відношення 
екологічних витрат до собівартості продукції); 
питоме утворення відходів (відношення об’ємів 
утворених відходів до обсягів видобутої нафти, 
газу, конденсату чи вироблених нафтопродук-
тів, обсягів транспортування газу, нафти). 

На рівні усієї НАК «Нафтогаз України» се-
ред екологічних характеристик, які застосують 
на своєму рівні підприємства (відповідно до 
специфіки їх діяльності), повинні бути вибрані 
ті, що можуть бути застосовані до усіх підпри-
ємств чи їх переважної більшості. 

Екологічні характеристики мають бути до-
повнені показниками екологічної результатив-
ності, які є кількісним виразом зміни екологіч-
ної характеристики за певний термін. Ці показ-
ники можуть бути позитивними чи негативни-
ми, а також вказувати на збільшення чи змен-
шення швидкості вказаних змін. Головним по-
казником ефективності роботи СКД є відно-
шення зміни екологічних витрат підприємства 
за звітній період до показників екологічної ре-
зультативності. Рекомендованою формою по-
дання екологічних характеристик та екологіч-
них показників діяльності СКД є зведені табли-
ці та графіки. 

На основі екологічних характеристик по-
винна бути створена база даних, яку рекомен-
довано розробити у вигляді електронної гео-
графічної інформаційної системи. Така система 
відображатиме: стан екологічної діяльності на 
певний момент, її зміни за визначений термін, 
різницю в екологічній діяльності підприємств, 
віднесену до певних територій (акваторій). Во-
на буде важливою підставою для прийняття як 
оперативних, так і стратегічних рішень, 
пов’язаних з довкіллям. 

Для постійного вдосконалення СКД засто-
совують: контроль за діяльністю у вигляді по-
точних перевірок та екологічного аудиту; пото-
чні попереджувальні та коригуючи дії, а також 
аналіз екологічної діяльності структурних під-
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розділів, підприємств та усієї НАК «Нафтогаз 
України» за звітній період з висновками та ре-
комендаціями щодо змін в екологічних планах, 
екологічних програмах та екологічній політиці. 
Результати аналізу, висновки та рекомендації 
оформлюють у вигляді звітів з екологічної дія-
льності. Стандарт перевіряється перший раз 
через 1 рік після початку функціонування СКД, 
у подальшому – кожні три роки. 

Таким чином, запровадження системи ке-
рування довкіллям на об’єктах нафтогазового 
комплексу сприятиме: мінімізації впливу на 
довкілля та раціональному використанню при-
родних ресурсів у межах діяльності НАК “Наф-
тогаз України”; зниженню витрат на виробниц-
тво продукції; підвищенню впорядкованості 
усієї екологічної діяльності; узгодженню еко-
логічної діяльності з економічною діяльністю 
та діяльністю з забезпеченням безпеки праці та 
реагування на надзвичайні ситуації; зростанню 
результативності управлінської діяльності; під-
вищенню надійності у дотриманні норм еколо-
гічного законодавства; попередженню аварій з 
можливими тяжкими екологічними наслідками; 
збільшенню кредиту довіри з боку населення, 
де розташовані виробничі об’єкти; послідовно-
му зменшенню питомих екологічних витрат, 
збитків за забруднення довкілля; підвищенню 
конкурентоспроможності на зовнішніх ринках 
товарів та послуг. Завданням подальших дослі-
джень є наукове обґрунтування перенесення 
системи керування довкіллям з НАК “Нафтогаз 
України” на кожне дочірнє підприємство. 
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