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МЕТОДОЛОГОГІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ 

СЕРТИФІКАЦІЇ   
 

Розроблено алгоритм, схему і системи екологічної сертифікації в галузі 
природокористування. Для сфери природокористування запропоновано 
використовувати системи сертифікації третьою стороною. 

 

Разработаны алгоритм, схема и система экологической сертификации в 

области природопользования. Для сферы природопользования предло-
жено использовать системы сертификации третьей стороной. 

 

The algorithm, circuit and system of environmental certification in the field of 

natural resources are worked out. For natural areas use of third-party 

certification is proposed. 

 

Тенденція постійного урізноманітнення продукції і послуг, зростання за-
питів виробників щодо екологічно безпечних продуктів харчування, екологі-

чні проблеми сучасності призводять до все ширшого використання надбань 

метрології, стандартизації й сертифікації у всіх країнах світу. Розвиток таких 

наук впродовж більше 50-ти років призвів до появи екологічних стандартиза-

ції і сертифікації товарів та послуг, а в наш час і до сертифікації окремих 

сільськогосподарських земель, лісів та, як свідчать наукові публікації, – до 

екологічної сертифікації (ЕС) об’єктів навколишнього природного середови-

ща (НПС), територій адміністративних одиниць, природного-господарських 

систем та у сфері природокористування. Така тенденція бере свій початок за-

вдяки екологізації фактично всіх сфер життєдіяльності суспільства, глобалі-

зації світових економічних процесів, розвитку екологічного менеджменту та 

екологічної й інформаційної економік. Саме такі тенденції визначають актуа-

льність розробки нової еколого-економічної концепції ЕС, розвиток і реалі-

зація якої на практиці законодавчими і виконавчими структурами буде спри-

яти екологізації галузей народного господарства, перегляду та вдосконален-

ню методології екологічного менеджменту.  

Дослідження наукових основ екологічного менеджменту та економіки 

природокористування знайшли своє відображення в наукових працях таких 

вчених: О.Ф. Балацький, М.Д. Балджи, Г. Дейлі, С.М. Ілляшенко,               

Л.Г. Мельник, О.М. Теліженко, К.В. Папенов, І.М. Потравний та ін. Розроб-

лені теоретико-методологічні принципи природокористування є умовою пе-
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реходу економіки країн на шлях сталого розвитку. У наш час у світі викорис-

товуються економічні закони і категорії щодо ЕС продукції та послуг. Набу-

ває подальшого розвитку сертифікація систем управління якістю, систем еко-

логічного менеджменту на підприємствах.  

На сьогодні в Україні та світі не існує цілісної, теоретично і методологіч-

но обґрунтованих систем ЕС у сфері природокористування у контексті прин-

ципів екологічного менеджменту, методичних підходів інформаційної та 

економіки природокористування. 

Метою статі є розробка та методологічне обґрунтування використання 
систем ЕС у системі екологічного менеджменту. 

  Розвиток нових підходів у метрології, стандартизації та сертифікації, як 

цілісного комплексу аналітичного і нормативного забезпечення всіх галузей 

господарства країни потребує одночасного використання надбань світової 

науки, гармонізації законодавчо-нормативної бази, участі України в розроб-

ленні власних нормативних документів для екологічної сертифікації, в тому 

числі за положеннями „випереджаючої стандартизації”. Сутність „випере-

джаючої стандартизації” полягає в розробці стандартів, методик, метрологіч-

ного забезпечення для мінімізації впливу антропогенного фактора. Фактично 

розвиток метрологічного забезпечення науки, технологій виробництва, всіх 

сфер життєдіяльності світової спільноти не поспіває за масштабами забруд-

нень та зростанням екологічних проблем.  Глобальний характер природоко-

ристування обумовлює необхідність сумісних дій держав із вирішення еколо-

гічних проблем на основі міжнародного досвіду. Комплекс методів і засобів 

такої діяльності включає організаційно-правові, адміністративні, фінансово-

економічні заходи. Сертифікація належить до організаційно-правових та ад-

міністративних, оскільки може бути обов’язковою та добровільною процеду-

рою підтвердження відповідності фактично всіх видів продукції чи послуг. З 

іншої сторони вона є інструментом екологізації економіки на всіх рівнях.  

Методологічний інструментарій запровадження ЕС включає алгоритм ана-

лізу використання методологічного інструментарію на макро- і макрорівнях; 

удосконалення системи і схеми сертифікації з метою використання її в ЕС; 

інструментарій (закони, нормативи, принципи, екологічну політику, консал-

тинг, фінансову підтримку; розробку стандартів у різних галузях; формуван-

ня ціни на екологічно сертифіковану продукцію; методики екологічного ау-

диту (ЕА); організаційно-економічний механізм розвитку ЕС; обґрунтування 

використання ЕС як інструменту забезпечення безпеки природокористуван-

ня.  

Алгоритм аналізу використання методологічного інструментарію на між-

народному і державному рівнях та галузей економіки включає аналіз еконо-

мічних, екологічних, соціальних передумов у розвитку, перш за все, розвине-

них країн світу та ISO. Практика ЄС переконливо свідчить, що за сучасних 

умов міжнародного виробництва є необхідність, з одного боку, гнучкого 

державного економічного регулювання економік країн, а з іншого – зростаю-
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чої координації регулюючих функцій у масштабах світових господарських 

зв’язків.   

Під системою ЕС розуміємо систему, як комплекс методів, методик, пра-

вил процедур та управління для проведення оцінки відповідності встановле-

ним вимогам (у даному випадку екологічно допустимим та соціально й еко-

номічно оптимальним). Схема ЕС – склад і послідовність дій третьої сторони 

під час проведення оцінки відповідності. 

В наш час на світовому рівні не розроблені питання ЕС у системі управлін-

ня природокористуванням, включаючи системи і схеми ЕС. Система і схема 

суттєво змінюються залежно від мети і призначення об’єкта ЕС. ЕС в системі 

управління природокористуванням може здійснюватись як до конкретного 

об’єкта НПС, так і до окремого питання, виду природокористування. Зокре-

ма, варто зауважити, що найбільш оптимальним, екологічно та економічно 

доцільним буде ЕС в цілому у системі управління природокористуванням. 

Перші доробки вказують на такі приклади, як сертифікація водогосподарсь-

ких басейнів із органічним сільськогосподарським виробництвом та вирощу-

ванням аквакультури, зон рекреації тощо [1, С. 226].  

В наш час зазначені перспективні напрямки, виходячи із системного під-

ходу в екології, економічній та соціальній сферах пропонується доповнити 

розробкою систем інформаційного забезпечення управління у сфері природо-

користування і природоохоронній діяльності, як передумови зменшення еко-

номічних, інвестиційних, екологічних, соціальних ризиків тощо. Зокрема такі 

тенденції обумовлені розвитком ринку екологічного бізнесу. В Україні для 

поширення органічного землеробства на значних площах пропонується: на-

працювати законодавчо-нормативні документи; удосконалити механізм збе-

реження родючості ґрунтів; еколого-економічний механізм стимулювання 

органічного землеробства; методики екологічного аудиту та агрохімічного 

обстеження під час оренди, передачі у приватну власність земель з юридич-

ною відповідальністю за її стан, що розроблено в [1, С. 117]. Вагомим ін-

струментом у вирішенні таких питань буде саме ЕС як сировини, продукції, 

так і сільськогосподарських земель. Як і будь-який товар органічна продукція 

потребує стандартизації: термінології, технології вирощування, методик ана-

лізування якості (виділення серед аналогічної продукції через нормативні до-

кументи), технологій збереження і перевезення, екологічного маркування, за-

твердження схем сертифікації. В Україні поступово запроваджується моду-

льна сертифікація  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

07.12.1998 р. № 1931 „Про заходи щодо реалізації Програми діяльності Кабі-

нету Міністрів України” щодо поетапного впровадження модульного підходу 

оцінки відповідності з урахуванням вимог Директиви ЄС від 22.07.1993 р.           

№ 93/465/EEC щодо модулів для різних фаз процедур оцінювання відповід-

ності і правил надання і використання маркування знаком відповідності 

„СЕ”. Загальні положення застосування модулів оцінки відповідності перед-
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бачають, що декларація про відповідність та сертифікат відповідності підтве-

рджують відповідність продукції вимогам нормативних документів. Діяль-

ність у галузі сертифікації, перш за все, в таких економічно розвинених 

країнах характеризується широким спектром схем сертифікації, масштаб-

ним розвитком екологічної сертифікації продукції та послуг, маркування 

продукції, відповідальністю бізнесу за якість продукції тощо.  

Методологічні засади до удосконалення системи екологічної сертифікації 

наведено на рис. 1 і таблиці. 

 
 

 

Види сертифікації 
 

Класифікація 

 

Обов’язкова     

 

Добровільна 

 

Показники для 
продукції, безпеки 

для життя і здо-

ров’я людей, не-

безпеки для 

НПС, в тому числі 

для гідросфери, 

атмосфери, ґрунту 

тощо 
 

Продукція, 
наприклад, 

продовольчі 

і непро-

довольчі то-

вари 

 

Послуги: 

готелі, 

„зеле-

ний” ту-

ризм 

тощо 

 

Системи 

управлі-

ння: 

СУЯ, 

СЕУ, 

НАССР 

та інші 

 

 

Екологічна 
сертифіка-
ція у сфері 
природо-
корис-
тування  

 

Об’єкти 

 

Існуючі системи 

сертифікації третьою 

стороною: типу, 

оцінювання системи 

якості, партії виро-

бів, випробовування 
кожного виробу та 

інші  

 

Принципово 
нові системи 

екологічної сер-

тифікації як 

склад і зміст 

третьої сторони 

під час проведен-

ня оцінки 

відповідності  

 

Процедура екологіч-

ного аудиту: методи-

ка, вибір показників та 

моделювання стану 

природно-господарсь-

ких систем з метою 

прийняття виважених 

управлінських рішень 

 

Процедура 

 

Принципи екологічної сертифікації: превентивності, функціональності, цілісності, 
структурованості, ефективності та інші 

Рис. 1. Методичні засади до удосконалення системи  сертифікації 
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Таблиця   

Основні існуючі системи сертифікації  продукції, послуг та пропозиції ЕС 

у сфері природокористування (виділено курсивом) 

 
Випробування в акредитова- 

них випробувальних 

лабораторіях та інші 

способи встановлення 

відповідності 

Перевіряння виробництва 

та системи управління 

Інспекційне контролюван-

ня 

Випробування типу - Випробування прототипу 

Випробування типу Аналіз стану виробництва Випробування зразків, взя-

тих  на відкритому ринку або 

виробника (процедура ЕА) 

Випробування типу (партії) Сертифікація виробництва 
або системи менеджменту 

якості (СМЯ) 

Контролювання сертифі-
кованої СМЯ (життєвого 

циклу та ЕА) 

Розгляд декларації щодо ві-
дповідності поданим доку-

ментам (само сертифікація) 

- Інспекційне контролювання 
не проводиться (прийняття 

рішення про додаткові про-

цедури перевірки аудито-

ром) 

Розгляд декларації щодо від-

повідності поданим докуме-

нтам підприємства –  при-

родокористувача 

Сертифікація СМЯ, систе-

ми екологічного менедж-

менту (СЕМ), НАССР та 

інших систем управління 

Контролювання роботи 

сертифікованої СМЯ, СЕМ, 

НАССР. Наявність  ліцензій, 

сертифікатів, погоджених 

квот та ін. 

Розгляд декларації щодо від-

повідності поданим докуме-

нтам підприємства –  при-

родо-користувача 

Аналіз стану виробництва Прийняття рішень про мо-

жливі випробування зраз-ків, 

аналітичні дослідження та  

методики екологічного ау-

диту незалежним аудито-

ром   

Розгляд декларації щодо від-

повідності поданим докуме-

нтам про екологічно безпеч-

ний стан НПС в територіа-

льному аспекті 

Аналіз стану НПС та впливу 

антропогенних факторів в 

територіальному аспекті   

Прийняття рішень про ана-

літичні дослідження, експе-

ртні дослідження та  мето-

дики екологічного ауди-ту 

незалежним аудитором   

 

На практиці у світі для підтвердження екологічних характеристик проду-

кції використовують ті ж самі види, системи і схеми сертифікації, що і для 

традиційної оцінки підтвердження відповідності. Для добровільної ЕС лише 

продукції та послуг здебільшого використовують випробування типу із: ви-

пробуванням зразків, взятих в торгівлі, випробування зразків, взятих у виро-

бника, аналіз стану виробництва та інші способи на розгляд замовника про-

цедури сертифікації. За таких умов використовують законодавчо-нормативну 

базу країни виробника або імпортера, їх соціальні та екологічні стандарти 

тощо. Такі процеси, наприклад, відбуваються при експорті та імпорті продук-
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тів харчування, дитячої групи товарів, технологій різного призначення. Ти-

пова процедура сертифікації наведена на рис. 2.   

 
   

 Для добровільної ЕС продукції, послуг та у системі управління природо-

користуванням запропоновано використовувати схему сертифікації третьою 

стороною та удосконаленні системи: випробування типу із випробуванням 

зразків, взятих в торгівлі, випробування зразків, взятих у виробника, аналіз 

систем управління і стану виробництва (таблиця). Сутність удосконалення 

полягає в аналізі життєвого циклу продукції, послуг у відповідності вимог на 

перспективу, що вже передбачені у проекті міжнародного стандарту                  

ISO 17021 для всіх видів екологічного аудиту на заміну ДСТУ ISO 19011, на-

ціональних стандартах України ДСТУ ISO 10004 „Управління якістю. Задо-

волення споживача” та ДСТУ ISO 10018 „Управління якістю. Залучення та 

компетентність персоналу”, проектах стандартів ЕС у сфері природокористу-

вання [2]. Запропоновані аспекти процедури ЕА доцільно використовувати і 

до ЕС технологій різного призначення.  

 Для сфери природокористування розроблено системи сертифікації тре-

тьою стороною, а саме: декларація щодо відповідності поданим документам 
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Рис. 2. Типова процедура сертифікації (пунктиром виділені додаткові проце-

дури, наприклад, для сільськогосподарського виробництва із використанням 

системи НАССР – Системи контролю критичних точок) 
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підприємства як природокористувача з контролювання роботи сертифікова-

ної системи (систем) управління; декларація щодо відповідності поданим до-

кументам підприємства як природокористувача з проведенням процедури 

екологічного аудиту; декларація щодо відповідності поданим документам 

про екологічно безпечний стан НПС в територіальному аспекті з проведен-

ням процедури екологічного аудиту.  

Система екологічної сертифікації технологій, об’єктів НПС, сфери приро-

докористування передбачає наступний алгоритм: залучення третьої сторони, 

процедура ЕА, використання набору робіт із оцінки відповідності, які визна-

чаються в договорі (у схемі ЕС).  

Право акредитації органів із сертифікації надано для Державній службі 

технічного регулювання та споживчої політики України. Відповідно до вимог 

GАТТ/WТО встановлено обов’язкову та добровільну сертифікацію відповід-

но до міжнародної практики. Оцінювання відповідності щодо вимог стандар-

тів в у багатьох випадках пов’язане з визначенням показників, які мають від-

ношення як до екологічних так і до вимог безпеки, враховуючи при цьому 

положення системно-екологічного підходу. Показники, що перевіряються, 

при обов’язковій сертифікації продукції, є складовими елементами різних 

виробництв та потребують гармонізації  вимог законодавчо-нормативних до-

кументів, в тому числі і міжнародних, враховуючи вступ України до СОТ [1, 

2, 3, С. 621-651]. 

На макрорівні у відповідності алгоритму та об’єктивних умов становлен-

ня ринку на перший план виходять процеси економічного, екологічного і со-

ціального розвитку адміністративно-територіальних утворень регіональних 

господарських комплексів. Вивчення зазначених питань пропонується про-

водити на основі системно-екологічного аналізу, моделювання економічних, 

екологічних, соціальних процесів статистичних даних, експертних оцінок та 

екологічного аудиту, що започатковано в роботах [1, 2]. 

На перспективу необхідно розробляти прикладні аспекти використання 

систем ЕС в системі природокористування. 
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