
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ПРОГРАМА СЕМІНАРУ 
Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології  

вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»)  

11-15 вересня 2017 року проводить навчальний семінар на тему: 

«Система екологічного управління. 

Перехід на нову версію стандарту ISO 14001:2015» 

 
В останні роки врахування екологічних аспектів є одним з основних факторів, які 

визначають конкурентоспроможність підприємства, інвестиційну привабливість бізнесу, 

можливість виходу на міжнародний ринок, заключення вигідних угод та перемог в 

тендерних торгах. Важливим для підприємства стає збалансованість між виробничим 

процесом та впливом на екологію регіону. 

Впровадження системи екологічного управління згідно стандартів ISO серії 14000 є 

надійним способом зменшення впливу результатів діяльності підприємства на оточуюче 

середовище, а застосування нової версії стандарту ISO 14001:2015 дозволяє компаніям 

раціонально використовувати ресурси, уникати зайвих  витрат, враховувати вплив 

зовнішніх факторів, оцінювати ризики та відповідати вимогам міжнародного 

екологічного законодавства.  

 

Мета навчання: поглиблене вивчення механізму функціонування на підприємстві 

ефективної системи екологічного управління (СЕУ), а саме: 

 нової версії стандарту ISO 14001:2015;  

 методів його впровадження;  

 особливостей проведення внутрішнього аудиту СЕУ. 

 

Цільова аудиторія: фахівці організацій і підприємств, що впровадили або 

знаходяться в процесі розробки систем екологічного управління, заснованих на вимогах 

стандарту ISO 14001, в тому числі представники вищого керівництва по СЕУ, керівники 

служб екології, внутрішні аудитори та інші фахівці, які беруть безпосередню участь в 

функціонування СЕУ. 

 

Очікувані результати застосування набутих знань на підприємстві: 
 покращення екологічних аспектів діяльності організації відповідно до вимог 

екологічного законодавства, органів влади, споживачів, міжнародних екологічних 

організацій та  ін.; 

 поліпшення екологічних показників організації за умови збереження 

рентабельності виробництва; 

 зниження негативної дії екологічних чинників підприємства на довкілля. 

 

Навчання проводитиметься командою фахівців ДП НДІ «Система», які 

спеціалізуються в галузі систем екологічного управління, а саме:  

 є розробниками стандартів серії ISO серії 14000, 

 надають консультативні послуги при розробленні СЕУ підприємств; 

 проводять сертифікацію систем екологічного управління. 

А. Сухенко (керівник групи) - Головний аудитор для здійснення діяльності щодо 

оцінювання відповідності за спеціалізацією сертифікація систем екологічного 

управління ДСТУ ISO 14001:2015  

В. Горопацький – провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

стандартизації систем управління якістю та екологічного управління ДП НДІ «Система» 

І. Єршова – провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

стандартизації систем управління якістю та екологічного управління ДП НДІ «Система» 



За результатами навчального семінару учасникам семінару видаються посвідчення 

про проходження навчання в галузі систем екологічного управління від ДП НДІ 

«Система», як провідного державного наукового центру, який є колективним членом 

національного технічного комітету України зі стандартизації в галузі екологічного 

управління. 

 

Вартість участі в навчальному семінарі 3000 грн. з особи, що включає проведення 

навчання, каву-брейк, роздатковий матеріал.  

 

При виїзному семінарі додаткова оплата групі лекторів за проїзд, проживання та 

харчування. 

 

 

Загальний перелік тем навчання: 

1. Законодавство у сфері охорони довкілля та міжнародні зобов’язання України 

2. Стандарти ISO серії 14 000 і навколишнє середовище, екологічне управління та 

сталий розвиток, сумісність стандартів на систему екологічного управління зі 

стандартами на інші системи управління 

3. Огляд сімейства стандартів ISO серії 14 000: 

–  стандарти на систему екологічного управління; 

–  стандарти на оцінювання екологічної дієвості; 

–  стандарти на екологічне маркування; 

–  стандарти на оцінювання життєвого циклу; 

–  стандарт на обмінювання екологічною інформацією; 

–  стандарти щодо екологічних аспектів проектування та розроблення продукції; 

–  стандарт на екологічні аспекти в стандартах на продукцію; 

– стандарти на управління парниковими газами та пов’язану з цим діяльність; 

– стандарт на поетапне запроваджування системи екологічного управління; 

– стандарт щодо доданої екологічної цінності та перевіряння екологічної 

технології; 

– стандарт на аудит системи екологічного управління та його відмінність від 

екологічного аудиту та від екологічної експертизи; 

4. Системи екологічного управління за стандартом ДСТУ ISO 14 001:2015 

5. Склад і зміст документації системи екологічного управління 

6. Аудит систем екологічного управління 

– види аудитів 

– внутрішній аудит системи екологічного управління, методика проведення 

– порядок сертифікації системи екологічного управління 

– вимоги до аудиторів 

– звітування за проведення внутрішнього аудиту системи екологічного управління 

7. Методика комплексного оцінювання ефективності функціонування систем 

екологічного управління на промислових підприємствах (методика оцінювання 

екологічної спроможності промислових підприємств). 

8. Практичні завдання 

9. Розгляд виконаних практичних завдань, запитання та відповіді. 

 

 

 

 


