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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Екологічні проблеми все більш бентежать керівників багатьох підприємств. В
сучасних ринкових умовах господарювання одним з важливих пріоритетів діяльності
підприємств стає відповідність продукції міжнародним екологічним стандартам. В
світі багато уваги приділяється стану навколишнього середовища, тому менеджери
змушені шукати нові підходи до вирішення питань екологічного спрямування.
Сертифікація екологічного менеджменту за міжнародними стандартами ISO
14000 в Україні не набула належної популярності. В табл. 1. наведена інформація
щодо кількості сертифікатів на системи екологічного управління, які зареєстровано
та анульовано у Реєстрі УкрСЕПРО.
Таблиця 1.
Кількість сертифікатів на системи екологічного управління, які зареєстровано та
анульовано у Реєстрі УкрСЕПРО (станом на 31 грудня 2010 року) , за даними
УкрСЕПРО [4].
Зареєстровано
Анульовано
Чинні сертифікати
сертифікатів,
сертифікатів,
станом на
кількість,
шт.
кількість,
шт.
31.12.2010р.
Назва систем
Сертифікати
на системи
екологічного
управління
за ДСТУ ISO
14001-2006

136

33

103

Отже, аналізуючи таблицю 1 можна помітити, що станом на 31.12.2010р. лише
103 українських підприємства мають «зелений сертифікат». Дану ситуацію можна
пояснити в першу чергу, на нашу думку, величиною інвестованих коштів для реалізації
даного проекту. Наявність даного сертифікату в першу чергу дозволить автоматично
посилити власні конкурентні переваги та забезпечать доступ до міжнародного ринку,
тому деякі українські підприємства для отримання міжнародного сертифікату іноді
залучають західних інвесторів.
Міцні позиції на міжнародному ринку – це не єдина перевага від впровадження
системи екологічного менеджменту, адже впровадження таких стандартів дозволить
скоротити споживання всіх видів ресурсів і тим самим зменшити виробничі
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витрати, знизити негативний вплив на навколишнє середовище, кількість відходів
виробництва, також наявність даного сертифікату підвищує шанси на отримання
кредиту закордонного банку, адже останнім часом більшість банкірів враховують
мінімізацію ризику екологічної аварії на підприємстві.
Кількість підприємств в світі, що впровадили систему екологічного
менеджменту ISO 14001 постійно збільшується. За даними Міжнародної організації
по стандартизації ISO в грудні 2010р. 250972 організацій в 155 країнах мали
сертифікати ISO 14001. В табл. 2. наведена інформація щoдо кількість підприємств
сертифікованих за стандартами ISO 14001 у світі в 2010р.
Таблиця 2.
Кількість сертифікованих організацій в світі за стандартом ISO 14001 за
інформацією The ISO Survey of Certifications – 2010,[3].
Кількість країн, в яких
розміщені організації
Назва стандарту
Кількість виданих Приріст за рік
із сертифікації
та дата
сертифікатів
Грудень, 2010
250 972
27 823
155
стандарт ISO
14001:2004
Аналізуючи дану таблицю можна помітити, що кількість організацій
сертифікованих за стандартом ISO 14001:2004 станом на грудень 2010р. складає 250
972 одиниці, з них 27 823 організації тримали сертифікат у 2010р.. Ці дані свідчать про
те, що в світі з кожним роком все більше керівників організацій приймають рішення,
щодо впровадження вказаних стандартів.
Лідируючі позиції по кількості екологічних сертифікатів станом на грудень
2010 р. займають наступні країни [3]:
Китай (69 784 сертифікатів)
Японія (35 016 сертифікатів)
Іспанія (18 347 сертифікатів)
Італія (17 064 сертифікатів)
Одним з важливих напрямків діяльності українських підприємств на
сучасному етапі розвитку має бути створення , впровадження та ефективне
функціонування систем екологічного менеджменту, адже саме ці стандарти
допоможуть забезпечити конкурентні переваги підприємствам і забезпечать доступ
українським підприємствам на міжнародний ринок.
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