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Існуюча екологічна ситуація багато в чому визначається промисловим 
виробництвом та господарською діяльністю у цілому. Незважаючи на окремі 
досягнення, загальна картина продовжує погіршуватися, що призводить до 
подальшого розвитку екологічної кризи. Основна причина такого становища 
полягає у низькій ефективності використовуваних механізмів екологічного 
контролю та управління у промисловості. 

Усе більш очевидною стає необхідність пошуку нових шляхів і підходів 
до вирішення екологічних проблем промислового виробництва. 

Основоположні стандарти ISO 14000 визначають, що їхнім предметом є система 
екологічного менеджменту (СЕМ). 

На сьогоднішній день стандарти серії ISO 14000 впроваджено у 15 країнах світу. 
В Україні впроваджено лише 5 із 17 чинних стандартів цієї серії. Їх впровадження мало 
на меті, насамперед, добровільне застосування вітчизняними організаціями систем 
управління навколишнім середовищем(СУНС). Розроблення і впровадження СУНС 
організацією, як показує світовий досвід, надає їй такі можливості як: розробити 
документ з екологічної політики та програму її реалізації; поліпшити планування 
завдяки визначенню суттєвих екологічних аспектів; завчасно узгоджувати екологічні 
цілі та завдання і т.д. 

З погляду західного бізнесу співпрацювати з організацією, що має сертифікати 
ISO 9000 i 14000, вельми зручно: менше витрат на контроль продукції партнера. Якщо 
ж компанія має шкідливе виробництво, то такі сертифікати допомагають залучати 
кредити західних банків. Саме ISO 14000 спонукає компанію оптимізувати енерго- та 
ресурсовитрати, позбутися щорічних стягнень за забруднення стічних вод і повітря. 

Ключовим поняттям серії ISO 14000 є поняття системи екологічного 
менеджменту в організації. На її основі документально декларується екологічна 
політика організації, тобто цілі і завдання (в них зазначається кількісні параметри 
зменшення викидів, енерговитрати та ін.). Також враховуються інтереси не лише 
керівників і робітників організації, а й інтереси місцевих жителів, громадських 
організацій. А топ-менеджмент виробляє структуру відповідальності за екологічні 
негаразди на підприємстві, відпрацьовує план заходів за надзвичайних ситуацій.  

З огляду на це, впровадження стандартів ISO 14000 надає підприємству такі 
переваги: 

• мінімізація дії на навколишнє середовище; 
• економія енергії і матеріалів 
• зниження витрат пов'язаних з управлінням відходами; 
• зниження ризиків виникнення аварійних ситуацій; 
• підвищення довіри з боку клієнтів, партнерів, інвесторів і акціонерів; 
• вища корпоративна репутація для органів регулювання; 
• збільшення прибули і ринковій вартості акцій; 
• можливість залучити кредити західних банків; 
• можливість реалізовувати свою продукцію на світових ринках. 


