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Abstract. In recent years, a large number of new theories and concepts have emerged in various fields of scientific and 
practical activity of humans. The concept of green infrastructure is among these innovations. The positive examples 
of applying green infrastructure principles are the introduction of a waste management system, the transition to the 
energy-efficient lighting technologies of cities, the usage of electric transport, etc. Nowadays, in Ukraine, these prin-
ciples are almost not applied. The main reasons are the lack of funding for environmental projects, and the low level of 
ecological culture of the population. The application of green infrastructure principles can be started on a local level, 
for example, on an enterprise level. According to this, the purpose is to find ways of implementing green infrastructure 
principles in the enterprise. It is used the systematic approach to achieve this goal. 
The approach allowed the following results to obtain: a) it is determined the levels of environmental security at the 
enterprise; and it was determined the actions of ensuring environmental security; b) it is proposed a comprehensive 
system of an environmental assessment of the enterprise in the form of a questionnaire; c) it is done an approbation at 
a flexographic printing company, based on which the existing ecological problems are identified, and the green infra-
structure principles that can be applied to solve them are identified. 
Scientific novelty of the obtained results is as follows: a) for the first time, a generalized definition of the concept of 
green infrastructure is proposed, taking into account the specific environmental needs of Ukrainian society; b) for the 
first time, green infrastructure principles are applied not to the large objects (for example, cities) but the local ones (for 
example, enterprises); c) it is given the further development of the system for assessing the ecological problems of the 
enterprise; the system is presented in the form of a questionnaire of the ecological friendliness of the workplace; the 
questionnaire takes into account both the opinion of enterprise management and the employee; d) it is given the further 
development of the measures the improvement of the ecological culture of the population. 
Practical importance of the results is as follows: a) the identification of existing ecological problems at the enterprise 
through a general questionnaire of employees and enterprise management regarding their opinions about the ecologi-
cal friendliness of the working environment; it allowed determining the green infrastructure principles applying to the 
improvement of the ecological friendliness of the working environment at the enterprise; b) the questionnaire attracted 
the attention of employees to the presence of certain ecological problems at the enterprise; it helped to increase the level 
of their environmental consciousness, and, therefore, culture.
Key words: green infrastructure; ecological culture; ecological friendliness; occupational security; occupational health.

Анотація. Останніми роками в різних галузях наукової і практичної діяльності людини з’явилась значна кіль-
кість нових теорій і концепцій. Серед таких нововведень концепція зеленої інфраструктури. Позитивними при-
кладами застосування принципів зеленої інфраструктури є впровадження системи керування відходами, пере-
хід на енергоефективні технології освітлення міст, використання електротранспорту тощо. Нині в Україні ці 
принципи майже не застосовують. Основні причини цього – брак фінансування екологічних проектів і низький 
рівень екологічної культури населення. З урахуванням нинішніх реалій застосування принципів зеленої інфра-
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структури можна почати з локальних об’єктів, наприклад, підприємств. У світлі цього метою роботи є пошук 
шляхів впровадження принципів зеленої інфраструктури на підприємстві. 
Для досягнення зазначеної мети в роботі використаний системний підхід, що дало змогу одержати такі резуль-
тати: а) визначити рівні екологічної безпеки на підприємстві та дії, які необхідно реалізовувати щодо її забез-
печення; б) запропонувати узагальнену систему оцінювання екологічності підприємства у вигляді опитування; 
в) зробити апробацію опитування на підприємстві з випуску флексодрукованої продукції, на підставі якої ви-
значені наявні екологічні проблеми та позначені принципи зеленої інфраструктури, які можна застосувати для 
їхнього вирішення. 
Наукова новизна полягає в такому: а) вперше запропоновано узагальнене визначення поняття «зелена інфра-
структура» з урахуванням особливостей екологічних потреб українського суспільства; б) вперше застосовано 
принципи зеленої інфраструктури не для великих об’єктів (наприклад, міста), а для локальних (наприклад, 
підприємств); в) набула подальшого розвитку система з оцінювання екологічних проблем наявних на об’єкті  
(в рамках роботи вона представлена у вигляді опитування щодо екологічності робочого середовища, яке вра-
ховує як думку керівництва, так і працівника); г) набули подальшого розвитку заходи щодо підвищення еколо-
гічної культури населення. 
Практична значимість результатів така: а) виявлення наявних екологічних проблем на підприємстві через 
застосування загального опитування працівників і керівництва щодо їхнього бачення екологічності робочого 
середовища, що дало змогу визначити принципи зеленої інфраструктури, які можуть бути застосовані для його 
підвищення; б) через опитування привернуто увагу працівників до наявності певних екологічних проблем на 
підприємстві, що сприяло підвищенню рівня їхньої екологічної свідомості, а отже, і культури.
Ключові слова: зелена інфраструктура; екологічна культура; екологічність робочого середовища; безпека 
праці; професійне здоров’я.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останніми роками в різних галузях наукової і прак-

тичної діяльності людини з’явилась значна кількість 
нових теорій і концепцій. Серед таких нововведень 
концепція зеленої інфраструктури, яка швидко набула 
поширення у багатьох країнах, наприклад, у Німеччи-
ні, Франції, США, Канаді та інших [1, с. 137; 2, с. 563; 
3, с. 192]. Популярність цієї концепції пов’язана із по-
зитивним досвідом її застосування (рис. 1).

На жаль, в Україні нині принципи зеленої інфра-
структури майже не застосовують [4, с. 26; 5, с. 114; 6],  
що зумовлено двома основними причинами, перша 
з яких − це відсутність відповідного фінансування, а 
друга – низький рівень екологічної культури людей. 
У сукупності ці два чинника суттєво гальмують впро-
вадження принципів зеленої інфраструктури. Проте, 
якщо згадати один з основних екологічних слоганів 

«Думай глобально, дій локально», то нині в Україні 
принципи зеленої інфраструктури можна почати по-
ступово реалізовувати в межах локальних об’єктів, а 
не цілих міст, наприклад, на підприємствах. У пер-
спективі це дасть змогу підприємствам, по-перше, по-
кращити екологічні показники діяльності, по-друге, 
підвищити рівень безпеки праці на підприємстві, 
по-третє, одержати практичний досвід застосування 
цих принципів, що важливо при їхньому подальшому 
впровадженні на більш великих об’єктах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження й аналіз шляхів застосування прин-
ципів зеленої інфраструктури на підприємствах необ-
хідно почати з розгляду визначення поняття «зелена 
інфраструктура», оскільки, як зазначено вище, нині в 
Україні воно непоширене, а отже, не має усталеного 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ 
ЗЕЛЕНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Впровадження системи керування 
відходами, що дало змогу знизити 

негативний антропогенний вплив на 
навколишнє середовище

Перехід на енергоефективні 
технології освітлення міст, що 

привело до зниження
електроспоживання

Використання електротранспорту, 
що привело до покращення 

показників стану повітря

Створення культурних
ландшафтів у містах, що привело 
до покращення показників стану 

повітря і ґрунтів

Рис. 1. Досвід застосування принципів зеленої інфраструктури
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трактування, що, своєю чергою, ускладнюватиме по-
шук шляхів для його реалізації.

Огляд інформації з цього питання показав, що 
нині багато країн застосовують принципи зеленої 
інфраструктури, що призвело до появи значної кіль-
кості визначень цього поняття. Це зумовлено тим, що 
кожна країна, в якій застосовано такі принципи, має 
своє бачення їхнього застосування, обґрунтоване на-
явними екологічними проблемами, що потребують 
вирішення [1, с. 137; 2, с. 563, 564; 3, с. 191, 192;  
4, с. 26, 6; 7; 8, с. 1; 9, с 1, 2; 10, с. 816; 11, с. 1006]. 
Таким чином, кожне визначення має певні акценти, 
характерні для того або іншого міста, тієї або іншої 
країни. Наведемо кілька прикладів. У США у визна-
ченні зеленої інфраструктури основа увага приділе-
на впровадженню нової системи управління стічни-
ми водами, особливістю якої є застосування замість 
традиційних заходів з управління зливовою водою 
(зливові стоки та очисні споруди), принципово нових 
– рослинності, ґрунтів та інших природних особли-
востей ландшафту [9, с. 2; 11, с. 1006]. У Німеччині 
акцент у визначенні зроблено на питаннях збільшен-
ня використання відновлюваної енергії (зокрема, со-
нячної і вітрової) і керування відходами (сортування 
і переробка сміття, застосування безвідходних техно-
логій) [1, с. 140]. На думку японців, основною метою 
застосування принципів зеленої інфраструктури є 
попередження і пом’якшення негативних наслідків 
екологічних катастроф, скорочення викиду парни-
кових газів, а також екологічна освіта людей [10, с. 
820]. У Росії ключове питання зеленої інфраструкту-
ри – озеленення міст [2, с. 565−566]. Канада пріори-
тетними вважає питання збереження біорізноманіття, 
пом’якшення наслідків змін клімату і регулювання 
водного режиму [3, с. 194−196]. На підставі викла-
деного можна дійти висновку, що зелена інфраструк-
тура поєднує в собі багато різноманітних заходів, які 
дають змогу вирішувати широкий спектр екологічних 
проблем різного ступеня складності з урахуванням 
особливостей функціонування певного об’єкта.

У світлі цього для того щоб застосувати принципи 
зеленої інфраструктури в українських реаліях, необ-
хідно розглянути основні переваги, які надає її впро-
вадження, та виділити серед них ключові елементи, 
що становитимуть базовий зміст цього поняття. Отже, 
основними перевагами застосування принципів зеле-
ної інфраструктури в різних сферах діяльності є такі:

1) в екологічній сфері – це підтримка природних і 
створення штучних парково-ландшафтних зон у міс-
тах, що сприяє зменшенню вмісту забруднюючих ре-
човин у повітрі, воді й ґрунті тощо;

2) в економічній сфері – застосування таких еко-
номічних новацій, як використання енергозберігаю-
чих технологій, збільшення долі електротранспорту 
та інше, що дає змогу покращити економічні показ-
ники і заощадити кошти;

3) у соціальній сфері – створення зелених зон у 
містах, які є місцем відпочинку і проведення соціаль-
но-культурних заходів, що покращує рівень соціаль-
ної взаємодії людей;

4) у медичній сфері – зниження показників захво-
рюваності людей завдяки покращенню стану навко-
лишнього середовища;

5) у культурній сфері – підвищення рівня обізна-
ності людей з екологічних питань і, відповідно, зрос-
тання рівня їхньої екологічної культури.

Підсумовуючи викладене та враховуючи особли-
вості екологічних потреб українського суспільства, 
можна дати таке визначення: зелена інфраструктура 
– комплекс заходів із мінімізації негативного впливу 
на навколишнє середовище і людину, який включає 
як технічні рішення (будівельні, озеленювальні та 
інші), так і соціально-психологічні (розвиток еколо-
гічної культури населення, формування екологічних 
потреб у людей та ін..) [4, с. 26; 12, с. 130; 13, с. 118].

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Конкретизація змісту поняття «зелена інфраструк-
тура» дає змогу визначити наукову проблему таким чи-
ном: підвищення рівня екологічної безпеки в Україні 
через впровадження принципів зеленої інфраструкту-
ри; її невирішеною частиною є пошук шляхів застосу-
вання зазначених принципів на підприємствах.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, метою дослідження є пошук шляхів впро-

вадження принципів зеленої інфраструктури на під-
приємстві.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Серед переваг застосування принципів зеле-

ної інфраструктури найбільшу увагу привертає по-
кращення показників стану здоров’я населення  
[8, с. 2−4; 9, с. 1; 14, с. 9781−9783; 15, с. 1], оскіль-
ки цей результат досягнений через поліпшення стану 
навколишнього середовища, з яким людина постійно 
взаємодіє, а не завдяки інноваційним досягненням у 
галузі медицини.

Якщо розмірковувати за аналогією, то підвищи-
ти безпеку працівників під час трудової діяльності та 
покращити показники їхнього професійного здоров’я 
також можна через поліпшення екологічних умов ді-
яльності на підприємстві, тобто через застосування 
принципів зеленої інфраструктури. Звісно, одразу по-
стає питання: «Яким чином це можна зробити?» На-
справді, зробити це можна різними шляхами, а якщо 
уважно дослідити наявні досягнення підприємств 
у сфері екологічної політики, то стає очевидно, що 
кілька принципів зеленої інфраструктури широко за-
стосовують уже нині.

Одним із таких прикладів є використання на під-
приємствах технологій «Green IT». Розглянемо зміст 
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цього поняття. Green IT – це екологічно відповідаль-
не використання ІТ-ресурсів шляхом максимально-
го зниження енергоспоживання, а також доцільного 
поводження з обладнанням [16; 17]. У наведеному 
визначенні під «доцільним поводженням з обладнан-
ням» мається на увазі відповідальне ставлення до 
вибору, експлуатації й утилізації ІТ-ресурсів. Техно-
логії Green IT почали розвиватись приблизно у серед-
ині 90-х рр. ХХ ст., коли вперше постала проблема 
загального поширення комп’ютерних технологій у 
всіх сферах людської діяльності і, як наслідок, зна-
чного збільшення споживання електроенергії, дже-
релом якої в основному є невідновлювані природні 
ресурси. Цей факт змусив науковців і виробників 
комп’ютерного обладнання замислитися над удоско-
наленням технічних пристроїв із метою зниження 
енергоспоживання. А вже на початку 2000-х рр. по-
стала нова проблема, пов’язана з необхідністю утилі-
зації застарілих моделей комп’ютерного обладнання, 
оскільки темпи оновлення техніки постійно зроста-
ють. Нині комп’ютерна техніка перебуває в активній 
експлуатації в середньому три роки, після чого відбу-
вається заміна. При цьому відпрацьоване обладнання 
майже не підлягає утилізації, що призводить до його 
накопичення і подальшого негативного впливу на на-
вколишнє середовище. Таким чином, застосування 
технологій Green IT є прикладом впровадження прин-
ципів зеленої інфраструктури на підприємстві. Проте 
нині в Україні підприємства здебільшого застосову-
ють технології Green IT частково, оскільки обмеж-
уються лише оновленням обладнання, але і це дає 
змогу одержати позитивні результати, а саме: знизити 
енергоспоживання, а також поліпшити умови праці і 
підвищити безпеку робітників.

Інший приклад впровадження принципів зеленої 
інфраструктури на підприємствах – широке застосу-
вання енергозберігаючих засобів освітлення усеред-
ині приміщень і зовні, що дає змогу підприємствам 
суттєво заощаджувати кошти на електроенергії. На 
жаль, нині в Україні відсутні державні законодавчі 
механізми впровадження енергозберігаючих засо-
бів освітлення як на виробництві, так і побуті, як це 
зроблено, наприклад, у країнах західної Європи. Дер-
жавне регулювання цього питання могло би суттєво 
посприяти підвищенню результативності застосуван-
ня цього заходу.

Підсумовуючи викладене, маємо такий висновок: 
нині на підприємствах впроваджені і працюють окре-
мі принципи зеленої інфраструктури, але зазвичай 
не з причин розуміння й усвідомлення важливості 
екологічних проблем, а через економічні вигоди, що 
знижує можливі позитивні результати їхнього засто-
сування. З метою підвищення ефективності засто-
сування цих принципів потрібен системний підхід, 
який дасть змогу зробити комплексний аналіз наяв-
них екологічних проблем на підприємстві, визначити 
причини їхнього виникнення та позначити основні 
шляхи вирішення, що, зрештою, зробить екологічну 
політику підприємства ефективною і усвідомленою, 
тобто з’явиться розуміння того, які заходи необхідно 
реалізовувати та на які результати можна очікувати. 
Для застосування такого підходу потрібно дослідити 
і проаналізувати:

1) рівні екологічної безпеки на підприємстві, що 
дасть змогу оцінювати рівні екологічних проблем;

2) дії, які необхідно реалізовувати на підприєм-
стві щодо забезпечення екологічної безпеки як із боку 
керівництва, так і працівника.

ІІІ РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ
СЕРЕДОВИЩЕ

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ УМОВ ПРАЦІ
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ІV РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВО
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Рис. 2. Екологічна безпека підприємства і дії щодо її впровадження
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Узагальнені результати дослідження й аналізу 
екологічної безпеки підприємства показані на рис. 2.

Перший рівень екологічної безпеки – індивіду-
альні екологічні потреби працівника. І вже на цьому 
рівні виникають складнощі щодо ефективного засто-
сування принципів зеленої інфраструктури, оскільки 
в Україні низький рівень екологічної культури насе-
лення. Неможливо очікувати від працівника контро-
лю за екологічністю матеріалів на робочому місці або 
оцінювання якості екологічних рішень керівництва 
підприємства, якщо він не знає, які екологічні стан-
дарти існують, яким чином їх зазвичай впроваджують 
та ін. Крім того, майже відсутні соціальні програми, 
які б сприяли формуванню і розвитку екологічної сві-
домості людей, підвищували рівень обізнаності з еко-
логічних питань тощо.

На верхньому рівні екологічної безпеки підпри-
ємства розташована екологічна політика керівництва. 
На цьому рівні маємо ті самі проблеми, що й на пер-
шому: через необізнаність у багатьох екологічних пи-
таннях застосовані заходи мають часто інтуїтивний 
характер і обмежені економічними вигодами, тоді як 
можна досягти покращення і по інших показниках, 
наприклад, рівень професійного здоров’я працівни-
ків, зменшення негативного впливу на навколишнє 
середовище тощо.

Таким чином, представлена на рис. 2 схема за-
безпечення екологічної безпеки підприємства або 
працює частково, або не працює взагалі, що усклад-
нює застосування принципів зеленої інфраструктури. 
Безумовно, таке становище потребує змін. Для цього 
можна запропонувати запровадити узагальнену сис-
тему оцінювання екологічності підприємства, яку 
зможуть використовувати одночасно і працівник, і 
роботодавець. Це дасть змогу, по-перше, виявити 
актуальні екологічні проблеми підприємства, що 
сприятиме раціональному плануванню витрат на за-
безпечення екологічної безпеки з урахуванням засто-
сування принципів зеленої інфраструктури, по-друге, 
привернути увагу працівників до екологічних питань 
і тим самим підвищити їхню обізнаність у цій сфері. 
У підсумку матимемо: оцінювання екологічних про-
блем із різних позицій, розподілення їх за ступенем 
важливості, визначення доцільних варіантів вирішен-
ня з урахуванням сучасних тенденцій у питаннях еко-
логічної безпеки.

Таку узагальнену систему оцінювання для по-
чатку можна представити у вигляді опитування щодо 
суб’єктивного оцінювання робітниками і керівни-
цтвом екологічного стану на підприємстві взагалі. 
При цьому опитування має враховувати таке:

1) має містити положення, які описують можли-
вість застосування певного принципу зеленої інфра-
структури на підприємстві, а опитуваний має визна-
чити, якою мірою, на його погляд, цей принцип реа-
лізовано;

2) має охоплювати максимальну кількість праців-
ників, зайнятих різними видами діяльності, тому має 
містити універсальні характеристики робочого серед-
овища, властиві для більшості видів діяльності;

3) система підрахунку та інтерпретації за підсум-
ковими результатами має бути максимально простою, 
яка не потребує володіння спеціальними знанням, 
оскільки працівник має уміти самостійно оцінювати 
екологічні умови своєї діяльності.

Фрагмент можливого варіанта опитування з оці-
нювання екологічності робочого середовища на під-
приємстві наведений у табл. 1.

Таблиця 1. Опитування з оцінювання екологічності 
робочого середовища

№ 
п/п

Елементи і характеристики  
робочого середовища

Коефіцієнт 
екологічності, 

бали

1

Освітлення забезпечують лампи:
світлодіодні 5
люмінесцентні 4
галогенові 2
розжарювання 1

2

Меблі у приміщенні виготовлені з:
деревини 5
МДФ 4
ДСП, ДВП або комбінованих 
матеріалів (пластик + ДСП, ДВП) 3

пластик 1
⁝ ⁝ ⁝

Загальна сума балів –

Загалом опитування нині містить шістнадцять 
основних характеристик і елементів робочого серед-
овища, кожна з яких має оцінку в діапазоні від 1 до 
5 балів. 1 бал відповідає незадовільному рівню еко-
логічності елемента або характеристики робочого 
середовища, 5 балів – задовільний рівень екологіч-
ності, який відповідає застосуванню на об’єкті пев-
ного принципу зеленої інфраструктури. В опитуванні 
коефіцієнт екологічності по кожному елементу або 
характеристиці визначений на підставі результатів 
статистичного аналізу впливу на здоров’я людини. 
Наприкінці опитування необхідно підрахувати за-
гальну суму балів і визначити, якому з трьох діапа-
зонів екологічності робочого середовища вона відпо-
відає. Діапазони екологічності робочого середовища 
такі: незадовільний, середній і задовільний рівні.

Апробація опитування на підприємстві з випуску 
флексодрукованої продукції показала такі результати:

1) опрацювання результатів опитування, яке про-
йшли 47 працівників підприємства, дало змогу ви-
явити дві характеристики робочого середовища, що 
потребують поліпшення, а саме: екологічність тран-
спортної інфраструктури підприємства і екологіч-
ність меблів у приміщенні;
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2) 92% опитаних, серед яких як працівники, так і 
представники керівництва, оцінили саме ці характе-
ристики найнижчими балами;

3) загальний рівень екологічності робочого серед-
овища на підприємстві працівники оцінили як задо-
вільний;

4) серед принципів зеленої інфраструктури, які 
можна застосувати для підвищення екологічної без-
пеки підприємства, визначені: а) раціональне пла-
нування паркувальних зон, що дасть змогу знизити 
викиди продуктів спалювання речовин і шумове на-
вантаження, крім того, це дасть змогу більш раціо-
нально використовувати невиробничі площі підпри-
ємства; б) поступове оновлення меблів з урахуванням 
екологічних характеристик матеріалів, з яких вони 
виготовлені.

Таким чином, застосування загального опитуван-
ня працівників і керівництва щодо їхнього бачення 
екологічності робочого середовища має позитивні ре-
зультати, оскільки дає змогу визначити наявні еколо-
гічні проблеми на підприємстві та принципи зеленої 
інфраструктури, які можна застосувати для їхнього 
вирішення. При цьому паралельно з поліпшеннями 
в екологічній сфері підприємства відбулись позитив-
ні зміни в питаннях безпеки праці, що проявилось у 
підвищенні інтересу після проведення опитування з 
боку працівників до питань якості оснащення робо-
чого місця.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючі викладене, робимо такі підсумки:
1) поняття «зелена інфраструктура» – це спроба 

сучасного суспільства здійснити комплексний підхід 
до вирішення проблеми мінімізації будь-якого нега-
тивного впливу на людину і навколишнє середовище. 
Впровадження принципів зеленої інфраструктури 
здійснюють через застосування різноманітних прак-
тичних заходів технічного, соціального, економічно-
го і культурного спрямування на рівні міст або навіть 
цілих регіонів;

2) концепція зеленої інфраструктури набуває 
швидкого поширення у світі, проте, на жаль, в Україні 
нині її принципи застосовують мало і повільно. Го-

ловні причини цього – брак фінансування і низький 
рівень екологічної культури населення;

3) впровадження принципів зеленої інфраструк-
тури потребує значних капіталовкладень, однак мож-
на почати застосовувати їх з об’єктів меншого рівня, 
наприклад, підприємств. Це дасть змогу покращити 
якість діяльності підприємства у сфері власної еко-
логічної політики, підвищити рівень безпеки праці 
та поліпшити показники професійного здоров’я ро-
бітників, одержати практичний досвід застосування 
принципів зеленої інфраструктури;

4) дослідження й аналіз можливих варіантів впро-
вадження принципів зеленої інфраструктури на під-
приємствах України показав, що окремі заходи мають 
реалізацію на підприємствах уже нині, наприклад, за-
стосування енергозберігаючих технологій освітлен-
ня, технологій Green IT тощо. Проте це є окремі не-
системні дії, які у підсумку дають менший результат, 
ніж можна очікувати;

5) з метою оптимізації впровадження принципів 
зеленої інфраструктури на підприємствах необхідно 
застосувати системний підхід. Це дасть змогу зроби-
ти комплексний аналіз наявних екологічних проблем 
на підприємстві, визначити причини їх виникнення 
та позначити принципи зеленої інфраструктури, які 
можна застосувати для їхнього вирішення. Паралель-
но це також сприятиме формуванню і розвитку еко-
логічної свідомості працівників, підвищенню рівня їх 
екологічної культури;

6) системний підхід до впровадження принципів 
зеленої інфраструктури на підприємстві запропоно-
вано реалізувати у вигляді опитування, яке містить 
питання щодо основних екологічних аспектів орга-
нізації робочого середовища. Опитування є уніфіко-
ваним із метою охоплення якомога більшої кількості 
видів діяльності працівників;

7) апробація опитування на підприємстві з випус-
ку флексодрукованої продукції дала змогу виявити 
екологічні питання, які, на думку працівників, мають 
першочергове значення, та позначити принципи зеле-
ної інфраструктури, які можна застосувати для їхньо-
го вирішення.
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