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Тема: ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ І ЕКОЛОГІЧНЕ 

МАРКУВАННЯ 

Мета: ознайомитися з основними положеннями і поняттями екологічної 

сертифікації та екологічного маркування 

У всьому світі зростає усвідомлення того, що життя і діяльність людини 

на Землі можливі в гармонії з природою. Несприятливе екологічне становище 

в багатьох регіонах планети примушує людей займатися проблемами 

збереження навколишнього середовища. Існуюча екологічна ситуація і 

тенденції її зміни, в більшості випадків, визначаються існуючою державною 

політикою в галузі охорони навколишнього природного середовища, 

промисловим виробництвом та господарською діяльністю взагалі. Основна 

причина незадовільного стану полягає в низькій ефективності механізмів 

екологічного контролю та управління на промисловому виробництві, які 

переважно засновані на адміністративних методах. 

Перспектива розвитку особливо великих підприємств, 

транснаціональних компаній - є сертифікація у відповідності з ISO 9000 та ISO 

14000, тобто отримання свідоцтва "третьої сторони" про те, що їх діяльність 

відповідає стандартам. Підприємства захочуть отримати таку сертифікацію в 

першу чергу тому, що така сертифікація є однією з умов маркетингу продукції 

на міжнародних ринках (наприклад, згідно вимог ЄЕС на свій ринок допускати 

тільки ISO сертифіковані фірми). 

Серед інших причин, за якими підприємству потрібна буде сертифікація 

та система екологічного менеджменту є покращення іміджу підприємства в 

галузі виконання природоохоронних вимог; економія енергії, ресурсів, в тому 

числі направлених на природоохоронні заходи, за рахунок більш ефективного 

управління ними; збільшення вартості основних фондів підприємства; 

бажання завоювати "зелені" ринки продукції; покращення системи управління 
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якістю; залучення висококваліфікованих працівників. 

Екологічна сертифікація підприємства це - діяльність з підтвердження 

відповідності об'єкта сертифікації природоохоронним вимогам, встановленим 

діючим законодавством, державним стандартам та іншим нормативним 

документам, в тому числі міжнародним та національним інших країн, 

введеним згідно законодавства. 

Мета екологічної сертифікації - стимулювання виробників до 

впровадження таких технологічних процесів і розробки таких товарів, які в 

найменшій мірі забруднюють природне середовище і дають споживачеві 

гарантію безпеки продукції для його життя, здоров’я, майна та середовища 

проживання. 

Для багатьох видів продукції екологічний сертифікат або знак є 

зумовлюючим фактором їх конкурентноздатності. 

Об'єкти системи екологічної сертифікації. В Україні на сьогоднішній 

день екологічна сертифікація перебуває на початку свого розвитку. Але вже 

чимало зроблено в цьому напрямку. Так, встановлені об’єкти, що належать цій 

галузі. Вони поділяються на три групи: 

♦ продукція, процеси, роботи, послуги, екологічні вимоги до яких 

містяться в державних стандартах, тобто вони підлягають обов’язковій 

сертифікації у відповідності з українськими законами; 

♦ об’єкти, які не можуть підлягати сертифікації згідно правил 

системи УкрСЕПРО через екологічну специфіку; 

♦ навколишнє середовище зі всіма його складовими, для яких не 

розроблені нормативні вимоги і сертифікаційні процедури. 

Відсутність ясності в оцінці стану третьої групи стримує розвиток 

сертифікації об’єктів перших двох. Тут є певні проблеми. Оцінку якості 

навколишнього середовища проводять різні відомчі організації, які 

представлені безпосередньо спеціалізованими природоохоронними органами, 

контролюючими органами, органами місцевого самоврядування, природо 
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користувачами і деякими підрозділами Академії Наук. Дані результати, подані 

різними сторонами, як правило, практично неможливо зіставити. Ціна 

помилок може бути надто високою, що вказує на користь сертифікації як 

об’єктивного та незалежного засобу оцінки відповідності. Для цього необхідна 

більш чітка класифікація об’єктів екологічної сертифікації, приклад якої 

поданий на рис. 1. 

 

Рис. 1. Класифікація об’єктів екологічної сертифікації 

Як видно з приведеної схеми, виділяються чотири види об’єктів: об’єкти 

навколишнього природного середовища; джерела забруднення 

навколишнього середовища; продукція природоохоронного призначення; 

екологічні інформаційні ресурси, продукти та технології. 

Важливим питанням екологічної сертифікації є склад учасників, 

особливо якщо їх роль визначати в плані першої, другої і третьої сторін. 

Декрет «Про сертифікацію продукції та послуг» в даному випадку може бути 

застосований до тих об’єктів, які належать до продукції. 

Об'єктами обов'язкової сертифікації виступають: 

− системи управління оточуючим середовищем; 

− виробничі, дослідно-виробничі об'єкти, підприємства, що вико-

ристовують екологічно небезпечні технології; 
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− продукція, що може шкідливо впливати на довкілля на протязі всього 

життєвого циклу; 

− відходи виробництв та діяльність у що пов'язана з відходами. 

Актуальна сфера екологічної сертифікації - відходи. Сертифікація в цій 

галузі направлена на усунення небезпечного впливу відходів на середовище 

проживання і максимальне їх використання в якості вторинної сировини. 

Важливо розвивати стандартизацію відходів, що безпосередньо пов’язано з 

сертифікацією. 

Основні компоненти системи екологічної сертифікації: 

− розробка екологічної політики і заяви щодо бажання досягти під-

приємством конкретної екологічної мети; 

− оцінка існуючої ситуації, тобто вивчення характеристик діяльності, по 

відношенню до яких буде оцінюватись ефективність функціонування системи 

екологічного менеджменту; 

− формування конкретних задач, що відповідають цілям екологічної 

політики; 

− розробка екологічної програми, яка деталізує шляхи і стадії вирішення 

поставлених задач; 

− проведення екологічного аудиту з метою періодичної перевірки 

вирішення поставлених задач та функціонування системи екологічного 

менеджменту. 

Система екологічної сертифікації відіграє роль завершальної ланки в 

системі державного екологічного контролю, що включає попереджувальний 

блок (екологічна експертиза), що має на меті не допустити реалізацію проектів 

і програм, які можуть призвести до негативного пливу на НПС; блок 

ліцензування (видача дозволів на виконання робіт з обов'язковим 

дотриманням вимог при його реалізації); блок обов'язкової та добровільної 

сертифікації, що визначає ступінь відповідності реалізованих видів діяльності, 

продукції, і послуг вимогам природоохоронного законодавства. 
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Основними міжнародними законодавчими документами в галузі 

екологічної сертифікації є система стандартів ISO 14000 та ISO 9000, що 

забезпечують зниження негативного впливу на оточуюче середовище на трьох 

рівнях: на рівні організації через покращення екологічної "поведінки" 

підприємств; на рівні країни через створення додаткових нормативних 

документів та нової екологічної політики; на міжнародному рівні через 

діяльність фірм, що мінімально впливають на НПС. 

Законодавчими документами для створення IS014000 були: 

♦ екологічний Акт та стандарт BS 7750 (Specification for 

Environmental Management Systems) - Англія; 

♦ схема екологічного менеджменту і аудиту (EMAS) - Європейське 

Співтовариство. 

Сертифікація підприємства є добровільною, а вигодою від впрова-

дження системи екологічної сертифікації є раціоналізація споживання води, 

енергії, сировини, зменшення кількості відходів; досягнення відповідності 

вимогам природоохоронного законодавства; зменшення (відсутність) позовів, 

приписів, штрафів; становлення позитивного іміджу організації; реальне 

покращення екологічних характеристик діяльності. 

Значні позитивні зміни сталися у рішенні проблеми сертифікації питної 

води, що також пов’язано з нормуванням вимог до цього об’єкта сертифікації. 

В 1995 р. прийнято державний стандарт «Якість води. Вода питна. Контроль 

якості», розроблюється система сертифікації питної води, матеріалів, 

технологічних процесів та устаткування, яке застосовується в господарсько-

питному водопостачанні. Здійснюється сертифікація питної води, 

розфасованої в різні ємності. 

Екологічне маркування 

В багатьох країнах все більше людей, які турбуються про своє здоров'я, 

бажають харчуватися продуктами, виробленими без застосування хімікатів, а 

також, почуваючи свою відповідальність за стан навколишнього середовища і 
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прагнучи сприяти його збереженню, намагаються використовувати машини, 

пристосування та матеріали, впродовж всього життєвого циклу (виробництво, 

застосування, утилізація) яких не завдавала б шкоди природі або ж ця шкода 

була мінімальною. При цьому виникає проблема виділення екологічних 

предметів на фоні загальної кількості об'єктів, які використовуються. 

Етикетка виробу може бути визначена як символи або текст чи їх 

комбінація, яка містить один або більше видів інформації про одну або більше 

властивостей виробу. Типи інформації, які можуть бути наведені в етикетці 

(табл. 1). 

Таблиця 1 - Типи інформації 

Повідомлення Зміст етикетки 

Декларація про вміст Харчові інгредієнти 

Характеристика Згідно з Європейською декларацією з електричної енергії 

Експлуатація Наприклад: "Заповнюйте тільки дистильованою водою" 

Якість Перший (другий) сорт 

Безпека Знак - СЕ 

Застереження Безпечно для дітей 

Здоров'я Алергія 

Навколишнє середовище Екоетикетка 

Гарантія Не ржавіє 

 

Слід зауважити, що під час пропаганди законів про охорону НПС 

корисна наявність зображень-символів, здатних нагадувати про важливість 

природоохоронної діяльності, а також розпізнаватись та запам'ятовуватись. 

Тому існує необхідність екологічного маркування - наявності відповідних 

знаків і позначень. Зважаючи на те, що упаковка є невід'ємною частиною 

більшості сучасних товарів та носієм різноманітної інформації про них, більша 

частина екомаркування розміщується саме на упаковці. Наявне екомаркування 

упаковки розділяють на такі групи: 

♦ знаки, що закликають до збереження природного середовища, 
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♦ знаки, які використовуються для позначення екологічності пред-

метів, 

♦ знаки, що відображають небезпечність предмета для довкілля. 

Знаки, що закликають до збереження природного середовища тра-

пляються на упаковці споживчих товарів і їх зміст зводиться до закликів не 

смітити, підтримувати чистоту та здавати відповідні предмети для вторинної 

переробки (рис. 2) 

Такі знаки можуть використовувати за основу зображення, які за-

стосовуються для позначення екологічності предметів. Знаки "Ресайклінгу" 

(рис. 2-а) ставлять на виробах США, зокрема на предметах, які піддаються 

переробці та на предметах, виготовлених з вторинної сировини. Знак, 

зображений на рис. 2-б, закликає не смітити (збирати та здавати використану 

тару у пункти переробки). 

Знаки, які використовуються для позначення екологічності предметів в 

цілому або окремих властивостей. Наприклад, знак "Блакитний янгол", який 

вперше з'явився в Німеччині близько 20 років тому означає, що продукт є 

екологічно чистий. Центральна його фігура запозичена з емблеми Програми 

ООН з охорони довкілля (рис. 2-а). 

Екологічно чисті прилади маркуються із знаком, показаним на рис. 2-в, 

або близьким до нього. Поряд з екознаками, які використовуються в 

міжнародній або національній практиці, власні знаки екологічної чистоти 

створюють окремі фірми. Наприклад, виробник канцелярських товарів 

(маркерів, штемпелів) компанія 

 

Рис. 2. Знаки, які закликають до збереження навколишнього 

природного середовища 
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"Schwam Stabilo" ставить на вироби знак, зображений на рис. 3-б. 

Екологічно чисті пральні машини та машини для миття посуду фірми 'Тогоп" 

відмічають знаком, зображеним на рис. 3-г. Європейський ринок потребує 

продуктів, одержаних у результаті біологічних технологій вирощування. 

Приблизно 10% австрійських та 2% німецьких господарів дотримуються 

принципів екологічного господарювання, яке є перспективною формою 

сільськогосподарського виробництва. В Німеччині реалізується більше 90 

видів продуктів харчування, вирощених або виготовлених відповідно до 

екологічно контрольованих технологій. Така продукція позначається 

спеціальним знаком (рис.3-д). 

В Німеччині великі супермаркети мають власну систему біологічного 

етикетування продуктів харчування. Організація гарантує споживачам більшу 

впевненість стосовно якості тваринницької продукції ( рис. 3-е). 

Враховуючи тенденції розвитку країн, настрої громадськості, 

міжнародні відносини в даний час існує декілька уніфікованих підходів до 

екомаркування. В результаті такі дії повинні сприяти розробленню, 

виробництву та використанню виробів, які меншою мірою забруднюють 

довкілля впродовж усього життєвого циклу, та забезпеченню споживачів 

достовірною інформацією про екологічність продукту, що купується (рис. 4). 

 

Рис. 3. Знаки для позначення екологічності предметів 
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Принципи екосертифікації ЄС базуються на попереджувальних заходах: 

♦ шкоду для навколишнього середовища потрібно відвертати в пе-

ршу чергу шляхом знешкодження джерел забруднення; 

♦ фінансова відповідальність осіб, через вину яких порушується 

екологічна рівновага; 

♦ ефективність сертифікації має пряму залежність від критеріїв 

нешкідливості продукції, послуги, процесу або іншого об’єкта екосертифікації 

для навколишнього середовища; 

♦ критерії екосертифікації повинні перевершувати за своєю суттю 

(всебічності, охоплення) параметри екологічності, які містяться в стандартах; 

♦ визначити критерії екосертифікації можливо на основі широких 

маркетингових досліджень, які дозволяють встановити критерій для кожної 

конкретної групи товарів залежно від міри їх впливу на навколишнє 

середовище; 

♦ на кожному етапі життєвого циклу продукції для визначення 

критеріїв екосертифікації необхідні вивчення рівня використання природних 

ресурсів, забруднення атмосфери, гідросфери та грунту, шкоди для лісів, 

полів, води, а також дослідження естетичних, чуттєвих (на дотик, на нюх) 

 

Рис. 4. Екомаркування: 

а) "Білий лебідь" - скандинавських країн) б) "Екознак" - Японії; в) прик-

лад екознака фірми; г) і д) знаки, які позначають предмети, що піддаються 

вторинному використанню. 
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параметрів. 

ЄС підкреслює добровільність європейської екосертифікації і її 

відкритий характер для всіх країн, що також не виключає й розвиток 

національної екосертифікації. Але в той же час в 1993 р. була прийнята 

Директива ЄС, що визнала переваги екосертифікованої продукції, що 

постачається на ринок - ціна її зростає в 2 рази. Офіційний бюлетень Комісії 

ЄС періодично публікує екологічні критерії, які співвідносяться з кожною 

фазою життєвого циклу об’єкта сертифікації - від проектування до утилізації 

відходів. Інформація про критерії супроводжується даними про терміни 

придатності продукту та тривалості періоду застосування критерію. 

Розробка системи екосертифікації в ЄС базується на німецькій системі 

екосертифікації на знак «Блакитний янгол». Таким чином, як вже вище 

зазначалось, не на всі види товарів розповсюджуються правила 

екосертифікації. 

Встановлення видів товарів, які підлягають екосертифікації та 

маркуванню екознаком ЄС, критеріїв їх оцінки покладено на уповноважені 

державні органи країн-членів ЄС за участю представників промисловості, 

споживчих товариств, незалежних вчених, екологічних організацій, які 

об’єднуються на регіональному рівні в спеціальний консультативний форум. 

Практична робота з присвоєння європейського екологічного знака 

проводиться на національному рівні, на якому здійснюються екологічні 

випробування на відповідність затвердженим критеріям та робиться висновок 

про присвоєння екознака. В ЄС прийнято екомаркування спеціальним знаком 

(рис. 5). 
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Мета введення знака - достовірне інформування споживачів про 

екологічність продукту, що купується, та стимулювання виробників до 

дотримання норм та вимог по охороні навколишнього середовища. Екознак не 

розповсюджується на харчові продукти, напої та лікарські препарати. Ними 

маркують товари, що вміщують речовини та препарати, які за директивами 

належать до небезпечних, але в допустимих межах. Колір знака може бути 

зеленим, блакитним, чорним на білому фоні (і навпаки). Для отримання права 

використовувати екознак виробник повинен надати продукт для оцінки його 

екологічності, чим зазвичай займаються органи з сертифікації, з якими 

необхідно укласти контракт по кожному виду продукції окремо. Екознак 

активно використовується в рекламі і сприяє просуванню товару на ринок, 

позитивно впливаючи на конкурентні позиції продавця (виробника). Оскільки 

екологічні вимоги до товарів вельми актуальні, а знак безпосередньо впливає 

на рівень продажу, на сучасних ринках з’явилась недобросовісна конкуренція 

екознаків, зумовлена незаконним застосуванням еко- маркування виробником, 

або винахідництвом нових та не відомих покупцям знаків. Це зашкоджує як 

споживачам, так власне і ідеї екосертифікації. 

Таким чином, екознаки умовно можливо розділити на дві групи: 

♦ екознаки, що інформують про безпеку продукції для здоров’я 

людини та навколишнього середовища. Сюди можна віднести знак 

«Блакитний янгол» та інші; 

♦ знаки та надписи, що інформують про можливість переробки ві-

дходів (частіше це стосується упакування). Таким чином утилізуються відходи 

як вторинна сировина і охороняється природа. Іноді знаки цієї групи 

повідомляють про те, що виріб отримано з вторинної сировини (наприклад, 

пластмасові предмети). 

До такого роду екознаків належить «Зелена крапка» (Німеччина); знак 

«Ресайклінг» (використовується в США, Великобританії, країнах північної 

Європи), що закликає здавати упаковку в приймальні пункти для наступної 
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переробки. Екосертифікація привертає увагу міжнародних організацій. 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Самостійно опрацювати та описати  в конспекті основні 

принципи і знаки екологічної сертифікації в західноєвропейських 

країнах 

В західноєвропейських країнах екосертифікація достатньо широко 

розвинена. Вона доповнює звичайну сертифікацію і майже завжди носить 

обов’язковий характер. 

Франція. У Франції екосертифікація сільськогосподарської продукції 

заснована в законодавчому порядку в 1960 р., на її основі введені екознаки як 

за видами продукції, так і в окремих виробників або спілки виробників.  

Німеччина. В Німеччині роботи з екосертифікацій почалися в 1974 р. 

Через декілька років був заснований екознак - прообраз теперішнього, 

відомого не менше в країні, «Блакитного янгола». 

Данія займає особливу позицію в Європі з питань захисту навко-

лишнього середовища. Один із факторів, що пояснює це, полягає в тому, що її 

кордони безпосередньо прилягають до «основних забруднювачів» природи - 

країнам Східної Європи, Великобританії, Швейцарії. В країні діє закон, що 

регулює використання та виробництво хімічних продуктів і їх компонентів. В 

ньому містяться також й принципи екосертифікації.  

 

 

 

 


