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В рамках екологічного менеджменту на підприємствах вводиться 

система екологічної сертифікації з метою контролю за якістю виробленої 

продукції, дотриманням норм і вимог екологічної безпеки, запобігання 

шкідливого впливу забруднення навколишнього середовища на здоров'я 

людей. 

Система стандартів ІSO 14000 орієнтована не на кількісні параметри 

(обсяг викидів, концентрації речовин тощо) і не на технології (вимога 

використовувати або не використовувати певні технології, вимога 

використовувати «найкращу доступну технологію»). 

Основним предметом ІSO 14000 є система екологічного менеджменту. 

Типові положення цих стандартів полягають у тому, що в організації повинні 

виконуватися визначені процедури, повинні бути підготовлені певні 

документи, призначені відповідальні за визначені сфери екологічно значимої 

діяльності [1]. 

Стандарти серії ІSO 14000 (перелік міжнародних стандартів серії ISO 

14000 наведено в роботі [2]) не містять ніяких «абсолютних» вимог до 

впливу організації на навколишнє середовище, однак організація в 

екологічній політиці повинна оголосити про своє прагнення відповідати 

національному природоохоронному законодавству і стандартам. 

Впровадження на підприємстві системи управління якістю та 

екологічного управління сприяє: 

 підвищенню довіри споживачів до якості продукції підприємства та ־

розширенню ринків збуту; 

 успіхові в тендерах та полегшенню укладання договорів (контрактів) ־

на поставку продукції; 

 можливості подолання нетарифних бар'єрів для просування ־

продукції підприємства на світовий та європейський ринки; 

 використанню у рекламі продукції підприємства посилань на ־

наявність сертифікатів на систему управління якістю та систему екологічного 

управління. 
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