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У дисертаційній роботі досліджено системи екологічного менеджменту 

кондитерських підприємств для підвищення їх конкурентоспроможності та 

зниження антропогенного впливу на довкілля.  

Сучасні трансформаційні зміни в економіці України, які 

характеризуються посиленням  конкуренції, як на зовнішньому так і на 

внутрішньому ринках, викликають необхідність пошуку нових шляхів 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. Актуальність даної 

проблеми посилюється на даному етапі низкою причин: по-перше, 

збільшується антропогенне навантаження на навколишнє природне 

середовище, що вимагає перегляду традиційних підходів до взаємозв’язку 

«людина-природа»; по-друге, знижується інноваційна активність українських 

підприємств через недолугий менеджмент більшості підприємств; по-третє, 

якість продукції українських підприємств не відповідає вимогам світових 

стандартів, що робить неможливим для більшості підприємств вихід на 

світовий ринок. 

Харчова промисловість займає одне з провідних місць у галузевій 

структурі України. Тут виробляється понад 20% всієї продукції, що 

виготовляється в Україні, і зайнято більше 12% працездатного населення. 

Кондитерська промисловість – одна з найбільш розвинених галузей харчової 

промисловості, загальний обсяг виробництва підприємств якої складає понад 

1 млн т продукції у рік, що дозволяє повністю забезпечити потреби 

внутрішнього ринку та бути експортоорієнтованою (продукція поставляється у 

більш як 50 країн світу). Саме тому, впровадження та удосконалення системи 

екологічного менеджменту дозволить підвищити конкурентоспроможність 



 

 

даної галузі не лише на національному, а і на міжнародних ринках і сприятиме 

реалізації концепції сталого розвитку в Україні. 

Узагальнено теоретико-методичні засади щодо сутності екологічного 

менеджменту підприємств як чинника їх конкурентоспроможності. 

Проаналізовано і визначено основні нормативно-правові інструменти 

екологічного менеджменту кондитерських підприємств відповідно до 

зарубіжного та вітчизняного досвіду. Розроблено інструментарій оцінювання 

ефективності екологічного менеджменту в забезпеченні 

конкурентоспроможності підприємств. Виявлено тенденції розвитку та 

екологічні наслідки діяльності підприємств кондитерської галузі. Визначено 

вплив екологічного менеджменту на конкурентоспроможність підприємств 

кондитерської галузі. Розроблено модель оцінки вагомості екологічних аспектів 

діяльності підприємств кондитерської галузі, оцінено ефективність 

екологічного менеджменту та його вплив на конкурентоспроможність 

підприємств. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення нормативно-

правового регулювання системи екологічного менеджменту в Україні. 

Обґрунтовано необхідність та визначено напрями підвищення екологічної 

відповідальності вітчизняних кондитерських підприємств. Визначено напрями 

забезпечення ефективного екоменеджменту в підвищенні 

конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі. 

Ключові слова: екологічний менеджмент, конкурентоспроможність, 

вагомий екологічний аспект, екологічна безпека, стандарт, кондитерські 

підприємства. 

ABSTRACT 

Demyanenko K.A. Environmental management in ensuring the 

competitiveness of enterprises. – The manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Sciences (Economics) in the 

specialty: 08.00.04 – Economics and enterprise management (by type of economic 

activity). – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 



 

 

The thesis examines the systems of environmental management of 

confectionery enterprises to improve their competitiveness and reduce anthropogenic 

impact on the environment. 

Modern transformations in the economy of Ukraine, which are characterized 

by increased competition, both on the external and internal markets, make it 

necessary to search for new ways to improve the competitiveness of the enterprise. 

First, the anthropogenic load on the environment increases. Second, the innovative 

activity of Ukrainian enterprises is reduced due to incorrect management of most 

enterprises. Thirdly, the quality of products of Ukrainian enterprises does not meet 

the requirements of world standards, which makes it impossible for most enterprises 

to enter the world market. 

The confectionery industry is one of the most developed branches of the food 

industry, the total production of which is more than 1 million tons of products per 

year, which allows fully to meet the needs of the domestic market and be export-

oriented (products are exported to more than 50 countries). The role of environmental 

management of an enterprise is increasingly important in the context of ensuring 

sustainable development and the main criteria for achieving it. Increasing the 

efficiency of environmental management in the confectionery industry requires 

improving the levers and instruments of the impact of environmental policy on the 

competitiveness of enterprises. 

The systems of environmental management of confectionery enterprises for 

their increase of competitiveness and reduction of anthropogenic influence on the 

environment were investigated. General theoretical and methodical principles 

concerning the essence of environmental management of enterprises as a factor of 

their competitiveness were researched. The main regulatory and legal instruments of 

environmental management of confectionery enterprises according to foreign and 

domestic experience are analyzed and defined. The tools for assessing the 

effectiveness of environmental management in ensuring the competitiveness of 

enterprises are developed. The tendencies of development and ecological 

consequences of activity of enterprises of the confectionery industry are revealed. 

The influence of ecological management on the competitiveness of enterprises of the 



 

 

confectionery industry is determined. A model for assessing the importance of 

ecological aspects of the activity of enterprises in the confectionery industry was 

developed, and the effectiveness of environmental management and its impact on the 

competitiveness of enterprises was assessed. The proposals on improving the 

regulatory and legal regulation of the ecological management system in Ukraine are 

formulated. The necessity and the directions of increasing the environmental 

responsibility of domestic confectionery enterprises are substantiated. The directions 

of ensuring effective eco-management in increasing the competitiveness of 

enterprises in the confectionery industry are determined. 

Key words: ecological management, competitiveness, significant ecological 

aspect, ecological safety, standard, confectionery enterprises. 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми. Світові інтеграційні економічні процеси, перехід 

розвинених країн до економіки сталого розвитку спричиняють суттєве 

посилення конкуренції виробників на національних і міжнародних ринках і 

спонукають їх до пошуку нових шляхів підвищення 

конкурентоспроможності. Це актуалізує проблеми врахування екологічної 

складової в оцінці ефективності діяльності, конкурентоспроможності 

підприємств та впровадження екологічного менеджменту в базові галузі 

промисловості. 

Харчова промисловість займає одне з провідних місць у галузевій 

структурі України. Тут виробляється понад 20% всієї продукції, що 

виготовляється в Україні, і зайнято більше 12% працездатного населення. 

Кондитерська промисловість – одна з найбільш розвинених галузей харчової 

промисловості, загальний обсяг виробництва підприємств якої складає понад 

1 млн т продукції у рік, що дозволяє повністю забезпечити потреби 

внутрішнього ринку та бути експортоорієнтованою (продукція поставляється 

у більш як 50 країн світу). Саме тому, впровадження та удосконалення 

системи екологічного менеджменту дозволить підвищити 

конкурентоспроможність даної галузі не лише на національному, а і на 

міжнародних ринках і сприятиме реалізації концепції сталого розвитку в 

Україні. 

Різноманітні аспекти конкурентоспроможності, в тому числі в умовах 

сталого розвитку, розглядаються в роботах багатьох іноземних та 

українських дослідників, зокрема: М. Портера, Р. Фатхутдінова, П. Друкера, 

В. Базилевича, О. Жилінської, В. Балана, О. Черняка, А. Старостіної, 

О. Каніщенко, О. Єранкіна, О. Лабурцевої, Г. Филюк, С. Бурлуцької, 

О. Янкового, В. Павлова, В. Петруні та інших. Питанням екологічного 

менеджменту та екологізації виробництва в контексті сталого розвитку 
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відводиться важливе місце у працях И. Белмане, К. Далхаммар, Г. Купалової, 

О. Грішнової, І. Тарасенко , Ю. Добуша, Л. Кожушко, Н. Чеснік та інших.  

Незважаючи на значну кількість наукових праць, нині досліджені 

окремі аспекти впровадження екологічного менеджменту, формування 

конкурентоспроможності, механізм оцінки впливу деяких факторів на 

конкурентоспроможність підприємств та формування конкурентних переваг. 

Тому існує нагальна необхідність вивчення, узагальнення досвіду, розробки 

теоретичних і практичних положень щодо удосконалення екологічного 

менеджменту та підвищення конкурентоспроможності кондитерських 

підприємств. Важливість теоретичної і практичної значимості вказаних 

питань визначили актуальність і вибір теми дисертаційної роботи.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом наукових досліджень 

економічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Вона є складовою теми «Розробка основних положень 

Концепції системної модернізації економіки України на засадах сталого 

соціально-економічного розвитку» № 11 БФ 040-01 (номер державної 

реєстрації 0111U006456), підрозділ «Пріоритетні напрями державної 

політики охорони довкілля». Внесок автора полягає у формулюванні 

пропозицій щодо ідентифікації та оцінювання впливу екологічних аспектів 

на конкурентоспроможність та впровадження екологічного менеджменту в 

діяльність кондитерських підприємствах.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

удосконалення теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій 

щодо впровадження ефективного екологічного менеджменту в діяльність 

кондитерських підприємств для підвищення їх конкурентоспроможності на 

вітчизняному і міжнародному ринках та реалізації концепції сталого розвитку 

в Україні. Для досягнення поставленої мети в дисертації визначені та 

вирішені такі наукові і практичні завдання: 
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- поглибити теоретичні підходи щодо трактування сутності екологічного 

менеджменту підприємств як чинника підвищення їх 

конкурентоспроможності; 

- визначити основні нормативно-правові інструменти екологічного 

менеджменту з урахуванням передового вітчизняного та зарубіжного 

досвіду; 

- розробити інструментарій оцінювання ефективності екологічного 

менеджменту для забезпечення конкурентоспроможності підприємства; 

- виявити тенденції розвитку та екологічні наслідки діяльності 

підприємств кондитерської галузі;  

- визначити вплив екологічного менеджменту на конкурентоспроможність 

підприємств кондитерської галузі; 

- запропонувати показники оцінки ефективності екологічного 

менеджменту з урахуванням екологічних аспектів діяльності 

підприємств кондитерської галузі; 

- сформулювати пропозиції щодо удосконалення інструментів 

нормативно-правового забезпечення системи екологічного менеджменту 

в Україні; 

- обґрунтувати необхідність та виділити основні напрями підвищення 

екологічної відповідальності вітчизняних кондитерських підприємств; 

- визначити шляхи підвищення ефективності екологічного менеджменту 

та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської 

галузі.  

Об’єктом дослідження є ринкова діяльність підприємств кондитерської 

галузі України. 

Предметом дослідження виступають теоретичні положення і прикладні 

аспекти щодо впровадження екологічного менеджменту в діяльність 
кондитерських підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною базою 

дисертаційної роботи є сукупність загальнонаукових і спеціальних методів 
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пізнання досліджуваних явищ і процесів. Для аналізу й оцінки 

закономірностей і тенденцій екологічного менеджменту кондитерських 

підприємств використано статистико-економічні методи дослідження: 

індукція, дедукція, аналіз, синтез, графоаналітичний та соціологічний. Для 

оцінки впливу екологічного менеджменту на конкурентоспроможність 

кондитерських підприємств застосовано метод панельних регресій, для 

виявлення коефіцієнтів вагомості економічних та екологічних аспектів 

конкурентоспроможності – експертний метод. Аналіз та оцінювання 

ефективності екологічного менеджменту кондитерських підприємств 

здійснювалися із застосуванням порівняння та групування. Логічний метод 

використано для визначення пріоритетних напрямів удосконалення 

екологічної політики підприємств; табличний і графічний методи для 

вивчення динаміки обсягу та асортименту виробництва продукції. 

Моделювання впливу екологічних аспектів на конкурентоспроможність 

кондитерських підприємств, економічні результати діяльності кондитерських 

підприємств здійснено за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. 

Інформаційною базою проведення дослідження були: матеріали 

нормативних документів державних органів; статистичні дані Державної 

служби статистики України; статистичні та аналітичні матеріали агенцій 

ООН, матеріали фінансової і статистичної звітності підприємств, 

міжнародних консалтингових і дослідницьких організацій, наукові публікації 

вітчизняних і зарубіжних учених, ресурси Інтернет, результати експертного 

опитування, особисті розрахунки автора.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

актуального науково-практичного завдання – поглиблення теоретичних 

підходів та розробка практичних рекомендацій щодо впровадження 

ефективного екологічного менеджменту на кондитерських підприємствах для 

підвищення їх конкурентоспроможності на міжнародному та вітчизняному 

ринках. Найсуттєвіші теоретичні і практичні результати, які характеризують 

новизну дослідження й особистий внесок автора, полягають у наступному: 
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удосконалено:  

- систему оцінювання впливу екологічного менеджменту на 

конкурентоспроможність кондитерських підприємств, яка дозволяє 

врахувати не лише сукупність економічних характеристик, таких як: 

сукупні зобов’язання, рентабельність активів і власного капіталу, 

собівартість продукції, чистий прибуток підприємства, а й екологічних: 

викиди речовин в атмосферне повітря, відходи виробництва, штрафи за 

порушення у сфері довкілля, витрати на превентивні заходи щодо 

зменшення негативного впливу виробництва на природне середовище. 

Запропоновані підходи дозволять підприємствам визначити їх конкурентні 

переваги в ході реалізації екологічної політики, а також виявити вплив 

екологічних факторів на конкурентоспроможність підприємств; 

- концептуальні положення щодо забезпечення функціонування 

екологічного менеджменту на кондитерських підприємствах, які 

передбачають: розробку екологічної політики на підставі проведення 

екологічного моніторингу; виявлення найвагоміших екологічних аспектів, 

оцінювання їх впливу на збереження довкілля та виробництво екологічно 

чистої продукції; оцінювання екологічних факторів, їх впливу на соціальну 

та екологічну відповідальність і загальну конкурентоспроможність, що 

відмінні від підходів, висвітлених у наукових працях А. Кулешової, 

С. Оборської, Т. Зайчук та ін. Це дасть змогу підприємствам оцінювати і 

враховувати ефект екологічних аспектів у загальній 

конкурентоспроможності, оптимізувати виробничі процеси з урахуванням 

цілей сталого розвитку та екологічної ефективності; 

- методичні підходи щодо визначення вагомості найбільш значимих 

екологічних аспектів та їх впливу на загальну конкурентоспроможність, 

що, на відміну від здійснюваних нині в Україні виробничих процесів, 

орієнтованих лише на економічну ефективність та зростання обсягів 

внутрішнього ринку, сприятиме зміцненню конкурентних позицій 

кондитерських підприємств як на внутрішньому, так і зовнішніх ринках;  
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- модель впровадження системи екологічного менеджменту (СЕМ) на 

кондитерських підприємствах України шляхом урахування міжнародних 

стандартів, екологічних аспектів та особливостей функціонування 

кондитерських підприємств у частині підвищення рівня екологічної 

безпеки, відповідності її вимогам концепції сталого розвитку. Модель 

включає: аналіз екологічних аспектів, розробку екологічної політики, 

формування бюджету витрат на впровадження СЕМ і пошук джерел 

фінансування, впровадження СЕМ, навчання персоналу, закупівлю 

обладнання, екологічний аудит та інші. Це дає змогу розробити і 

впровадити заходи із екологізації виробничих процесів та виробництва 

загалом; 

набули подальшого розвитку:  

- трактування поняття “екологічний менеджмент” – це свідомий вплив 

суб’єктів управління на діяльність підприємств, спрямований не лише на 

виробництво продукції, що склалося традиційно, а й на захист довкілля, 

що забезпечить формування конкурентних переваг підприємств з 

урахуванням екологічного фактора, а також підвищення екологічної 

безпеки виробництва;  

- класифікація принципів екологічного менеджменту кондитерських 

підприємств за рахунок об’єднання їх у такі групи: загальні 

(державницький підхід, єдиноначальність, науковість, комплексність, 

системність), економічні (зацікавленість, стратегічність, оптимальність, 

прогресивність, ефективність) та екологічні (оперативність, пріоритетність 

екологічних і соціальних цілей, відповідальність, безперервність, 

своєчасність), що дозволить диференційовано використовувати їх з 

урахуванням специфіки виробництва, оперативно реагувати на виклики 

зовнішнього середовища підвищити соціальну, екологічну 

відповідальність цих підприємств; 

- основні практичні підходи до удосконалення регулювання екологічного 

менеджменту на кондитерських підприємствах у частині адаптації окремих 
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стандартів на міжнародному, національному та локальному рівнях, що 

дозволить підприємствам комплексно оцінювати власну екологічну 

конкурентоспроможність для прийняття зважених управлінських рішень.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

формують теоретичну базу для дослідження й практичного розв’язання 

проблем підвищення ефективності екологічного менеджменту на 

кондитерських підприємствах, а також сприяють впровадженню 

ресурсоощадливих технологій, покращенню екологічної політики, і 

підвищенню екологічної відповідальності кондитерських підприємств. 

Пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових, організаційних, 

фінансових інструментів екологічного менеджменту кондитерських 

підприємств, впровадження екологічно ефективних технологій та 

встановлення нормативів викидів у атмосферне повітря використані 

Міністерством екології та природних ресурсів України при розробленні 

регіональних Програм та концепцій розвитку регіонів, а також у наданні 

консультаційних послуг товаровиробникам кондитерської галузі (довідка 

№ 0023739 від 14.04.2017 р.). Теоретичні, методичні та науково-прикладні 

результати дослідження використано ПрАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." 

м. Дніпропетровськ (довідка № 01/1097 від 14.04.2017 р.). 

Основні науково-методичні положення дисертаційної роботи 

використовуються кафедрою екологічного менеджменту та підприємництва 

економічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка у навчальному процесі при викладанні курсів «Екологічний 

менеджмент» та «Сучасні технології зеленого бізнесу», підготовці 

дипломних робіт і доповідей студентів на наукових конференціях (довідка 

№ 013/570 від 15.12.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, теоретичні підходи, 

розробки, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, отримані 

здобувачем самостійно на основі проведеного наукового дослідження та є 

авторським здобутком. Усі наукові праці опубліковані одноосібно. 
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Апробація результатів дисертації. Головні наукові результати та 

висновки дисертації доповідалися та обговорювалися на 6 міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: Міжнародній 

науково-практичній конференції «Перспективи сталого розвитку економіки: 

національний та регіональний аспекти» (м. Дніпропетровськ, квітень 2015 

р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Структурні 

трансформації національних економік в глобальному вимірі» (м. Миколаїв, 

квітень 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

міжнародні економічні відносини: проблеми та розвиток» (м. Одеса, жовтень 

2015 р.); Міжнародній науково-практичній молодіжній конференції 

«Розвиток економіки України та інших країн в умовах інтеграційних 

процесів» (м. Київ, квітень 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Зелений бізнес: життя заради майбутнього» (м. Київ, квітень 

2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Глобальные вызовы 

современному обществу в ХХІ веке: новые возможности, перспективы 

развития, стратегия действий» (м. Караганда, Казахстан, жовтень 2016 р.).  

Публікації. За результатами наукового дослідження опубліковано 

14 наукових праць, що відображають основний зміст дисертації, загальним 

обсягом 5,82 д.а., в тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях, 

визначених переліком ДАК України (обсягом 3,59 д.а.), 2 статті у виданнях 

інших держав (1,13 д.а.), 6 тез доповідей на конференціях (1,1 д.а.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 291 сторінка друкованого тексту. Основний зміст 

викладено на 203 сторінках тексту, який містить 42 таблиці на 28 сторінках і 

42 рисунки на 17 сторінках. Робота має 10 додатків, розміщених на 

67 сторінках. Список використаних джерел налічує 206 найменувань і 

викладений на 21 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1. Сутність та роль екологічного менеджменту в підвищенні 

конкурентоспроможності промислових підприємств 
 

Кондитерська галузь посідає чільне місце у харчовій промисловості 

України. За обсягами виробництва вона повністю задовольняє потребу 

внутрішнього ринку та пропонує на експорт велику частку кондитерської 

продукції у більш як 50 країн світу. В умовах надзвичайно жорсткої 

конкуренції на світовому ринку дуже гостро постає необхідність пошуку 

виробниками кондитерських виробів таких інструментів, які б забезпечили 

додаткові конкурентні переваги та збільшили лояльність споживачів. Задля 

отримання додаткових конкурентних переваг виробництво слід привести у 

відповідність до всіх вимог як міжнародних екологічних організацій, так і 

вітчизняних з метою адаптації до нових законодавчих вимог.  

Кондитерська галузь України залежна від експорту, тому, з одного 

боку, запровадження митних обмежень з боку країн Митного союзу 

негативно впливає на її розвиток і вимагає пошуку нових ринків збуту. З 

іншого боку, кондитерський ринок Європейського Союзу достатньо 

насичений, що потребує від українських виробників розширення 

асортименту та відповідності якості продукції до європейських і 

міжнародних стандартів, щоб гідно конкурувати на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. Саме тому вітчизняні виробники кондитерської 

продукції повинні зосередити увагу на пошуку нових шляхів підвищення її 

конкурентоспроможності, зокрема, за рахунок впровадження системи 

екологічного менеджменту. Як свідчать світові тенденції, споживачі 

надаватимуть перевагу продукції з так званим «чистим» брендом, тобто із 
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зазначенням того, що продукт натуральний і виготовлений з екологічно 

чистих інгредієнтів. Останніми роками провідні компанії-лідери світових 

ринків приділяють значну увагу реалізації концепції сталого, збалансованого 

розвитку підприємств. Це характерно і для кондитерської галузі, оскільки 

підприємства впроваджують у виробництво нові стандарти екологічного 

менеджменту задля підвищення конкурентоспроможності. 

Поняття екологічного менеджменту досить нове, оскільки його 

використання пов’язано з трансформацією національної економіки та її 

ринковою спрямованістю. Історичний розвиток екологічного менеджменту в 

розвинених країнах, на нашу думку, можна охарактеризувати трьома 

основними етапами. Це підтверджують результати аналізу літературних 

джерел та праць відомих дослідників у галузі менеджменту.  

Перший етап розвитку екологічного менеджменту – ранній 

(початковий) – тривав з першої половини ХХ ст. до 1970 р. Для нього 

властива відсутність законодавчо регламентованих норм і нормативів 

екологічної безпеки. На той час не приділялося достойної уваги збереженню 

довкілля, адже виробництво не надто активно нарощувало свої потужності. 

Другий етап – перехідний (проміжний) – тривав з 1970 до 1990 р. Він 

характеризувався активним нарощуванням виробничих потужностей в усіх 

сферах суспільного господарства. Актуальними були проблеми охорони 

довкілля та регламентації екологічної безпеки виробництв. Почала 

формуватися нормативно-правова база з метою нормування викидів в 

атмосферне повітря, розроблено та прийнято стандарти якості продукції з 

метою забезпечення охорони здоров’я громадян та захисту довкілля, 

здійснювався постійний контроль за дотриманням встановлених вимог. 

Третій етап – сучасний – бере початок з 1990-х рр. і триває донині. Він 

пов’язаний із прийняттям у Ріо-де-Жанейро у 1992 р. рішення про розробку і 

впровадження міжнародного стандарту ISO 14000, за результатами 

Уругвайського раунду переговорів за Всесвітньою торговельною угодою і 

зустрічі на вищому рівні з питань навколишнього природного середовища і 
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розвитку. Основним об’єктом ISO 14000 є система екологічного 

менеджменту. Саме цей етап визначає пріоритетність екологічного 

менеджменту та його стратегічну роль у забезпеченні екологічної безпеки й 

охорони довкілля, а також підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання через активне впровадження систем екологічного 

менеджменту (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Етапи розвитку екологічного менеджменту в розвинених 

країнах світу 
Джерело: розроблено автором на основі [9, 101, 102]. 

З переходом до ринкової економіки дедалі більше суб’єктів 

господарювання почали зосереджувати увагу на нових способах ведення 

господарської діяльності та досягнення конкурентоспроможності. Із 

формуванням ринкового середовища почався активний розвиток 

вітчизняного екологічного менеджменту, його наукове осмислення й 

дослідження. Проте, незважаючи на численні наукові праці в цьому напрямі, 

в науковому співтоваристві існують різні думки щодо сутності екологічного 

менеджменту. На основі проведеного нами критичного аналізу наукових 

джерел виділено кілька основних підходів до трактування екологічного 

менеджменту (рис. 1.2).  
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Рис. 1.2. Основні підходи до визначення сутності екологічного 
менеджменту 

Джерело: сформовано автором на основі [39, 10]. 

 

Прихильники першого підходу (реагування підприємства на екологічні 

виклики), зокрема Ю.Я. Добуш [49, с. 76], трактують екологічний 

менеджмент як управління екологічними характеристиками конкретних 

економічних суб’єктів екологічно небезпечної діяльності, джерел екологічної 

небезпеки або окремих природних комплексів з метою охорони 

навколишнього природного середовища і раціоналізації 

природокористування для досягнення сталого (збалансованого) розвитку 

рекреаційних територій.  Однак таке трактування дещо звужено, адже воно 

передбачає, що здійснення заходів екологічного менеджменту відбувається 

лише при настанні реальної небезпеки, загрози або навіть аварії чи 

катастрофи. За такого підходу будь-які екологічні заходи спрямовані лише на 
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усунення наслідків, а не передбачення й упередження причин екологічної 

небезпеки. 

Другий підхід (першочерговість екологічної безпеки) підтримують такі 

автори як О.А. Лук’янихіна, В.О. Аніщенко та Т.Л. Галькевич. Вони 

характеризують екологічний менеджмент як екологічно безпечне управління 

виробництвом, за якого досягається оптимальне співвідношення між 

екологічними та економічними показниками. Так, О.А. Лук’янихіна 

розглядає екологічний менеджмент як сукупність принципів, форм, методів, 

прийомів, засобів управління виробництвом та виробничим персоналом 

підприємства з метою досягнення високої еколого-економічної ефективності 

виробництва [98, с. 3]. В.О. Аніщенко та Т.Л. Галькевич стверджують, що 

екологічний менеджмент – це управління, яке завчасно передбачає 

формування екологічно безпечного виробничо-територіального комплексу і 

яке забезпечує оптимальне співвідношення між екологічними та 

економічними показниками протягом всього життєвого циклу як самого 

комплексу, так і продукції, що ним виробляється [10, с. 32]. Цей підхід, на 

наш погляд, повніше враховує потреби як довкілля, так і суб’єктів 

господарювання для забезпечення максимальної екологічної та економічної 

ефективності. Однак в умовах нестачі коштів і постійно зростаючих вимог 

щодо охорони довкілля через негативні наслідки недбалості в екологічній 

політиці за минулі роки важко досягти оптимального співвідношення між 

економічними та екологічними показниками.   

Прихильники третього підходу (оптимальне поєднання екологічних та 

економічних показників)  – Л.І. Федулова [161, с. 36], І.В. Анциферова [9, с. 

33], В.Ф. Семенов [12, с. 67], зазначають, що екологічний менеджмент – це 

ініціативна й результативна діяльність економічних суб'єктів, спрямована на 

досягнення власних екологічних цілей, проектів і програм, розроблених на 

основі принципів екоефективності й екосправедливості. На їхню думку, 

екологічний менеджмент можна трактувати як екологічно безпечне 

управління виробництвом, за якого досягається оптимальне співвідношення 



16 
 
між екологічними та економічними показниками. На думку І.І. Дуднікової, 

екологічний менеджмент – це цілеспрямована, свідома діяльність, пов’язана з 

розробленням, запровадженням, реалізацією, контролюванням різноманітних 

заходів природоохоронного характеру, які повинні забезпечити раціональне 

використання та збереження природних ресурсів, дотримання екологічної 

безпеки [55, с. 259]. Прихильники вказаного підходу вже значно ширше 

розглядають екологічний менеджмент, а саме першочергове забезпечення 

екологічних цілей, щоб гарантувати дотримання вимог екологічних 

нормативів і безпеки. Варто наголосити, що у цьому разі зміст екологічного 

менеджменту обмежується лише управлінням підприємством для 

дотримання екологічної безпеки, яка регулюється галузевими нормами і 

нормативами. Вони не завжди відповідають міжнародним стандартам і 

зазвичай встановлюються на максимально допустимому рівні, найближчому 

до критичного. Це не дасть змоги вітчизняним підприємствам підвищити 

рівень конкурентоспроможності й, тим більше, забезпечити стратегічне 

бачення екологічності виробництва для максимального збереження довкілля. 

Останній, четвертий підхід (екоменеджмент як елемент системи 

загального менеджменту) підтримують В.В. Куриленко, В.Я. Шевчук, який 

визначений у міжнародних стандартах. Сутність його полягає в тому, що 

екологічний менеджмент є частиною загальної системи менеджменту, яка 

передбачає досягнення цілей і завдань екологічної політики. Зокрема, 

В.В. Куриленко розглядає екологічний менеджмент як самостійний вид 

діяльності, що являє собою частину загальної системи менеджменту 

(управління) та орієнтований на управління наслідками впливу 

природокористування на навколишнє природне середовище як конкретного 

суб’єкта природокористування, так і суспільства в цілому. Основним 

завданням системи екологічного менеджменту в підприємстві він вважає 

розробку еколого-економічної стратегії виробництва з метою підвищення 

інвестиційної привабливості господарюючого суб'єкта [94, с. 65].   



17 
 

В.Я. Шевчук визначає екологічний менеджмент (корпоративне 

екологічне управління) як частину загальної системи екологічного 

управління, що реалізується окремими корпораціями. Відповідно у кожної 

корпорації повинна бути чітко сформована екологічна політика, яка 

відповідає міжнародним екологічним стандартам і є складовою загальної 

системи екологічного управління [59, с. 72]. Цей підхід враховує міжнародні 

стандарти щодо екологічності виробництва та вимоги до впровадження 

систем екологічного менеджменту з його невіддільністю від загального 

менеджменту підприємства. Викладене актуально для підприємств в умовах 

постійно зростаючої конкуренції й необхідності забезпечення  

конкурентоспроможності їх на ринку.  

На нашу думку, найповніше трактування екологічного менеджменту 

наведено в міжнародному стандарті ISO 14000: «Система екологічного 

менеджменту – це частина загальної системи менеджменту, яка включає 

організаційну структуру, планування діяльності, розподіл відповідальності, 

практичну роботу, а також процедури, процеси та ресурси для розробки, 

впровадження, оцінки досягнутих результатів реалізації та вдосконалення 

екологічної політики, цілей і завдань» [193, с. 5]. 

Узагальнення існуючих підходів до трактування поняття «екологічний 

менеджмент» зводиться до того, що екологічний менеджмент являє собою 

частину загальної системи менеджменту, спрямовану на формування і 

реалізацію екологічної політики підприємства, серед цілей якої визначається 

підвищення екологічної, економічної і соціальної ефективності господарської 

діяльності з метою досягнення сталого розвитку.  

Сталий розвиток галузей економіки України нині відбувається за 

рахунок великих корпорацій-лідерів, які усвідомлюють переваги від 

реалізації концепції: зміцнення репутації, збільшення вартості бізнесу, 

підвищення лояльності споживачів, привернення уваги інвесторів, посилення 

мотивації працівників, зростання зацікавленості стейкхолдерів, покращення 

відносин з органами місцевого самоврядування та суспільством. Вони також 



18 
 
інвестують у проекти підтримки й розвитку місцевих громад, здійснюють 

суттєві витрати на збереження навколишнього природнього середовища, 

публікують нефінансові звіти, оприлюднюють інформацію про соціально 

відповідальні практики й отримані результати у сфері розвитку людських 

ресурсів, охорони довкілля, взаємовідносин із зацікавленими сторонами [8, 

с. 2].   

Незалежно від теоретичного підходу щодо сутності та трактування 

екологічного менеджменту, всі вони доводять необхідність і доцільність 

використання його для забезпечення конкурентоспроможності підприємств. 

В умовах посилення конкуренції, збільшення навантаження на навколишнє 

природне середовище саме екологічний менеджмент стає ключовим 

чинником досягнення підприємством стійких конкурентних переваг. 

Класиком теорії конкуренції і конкурентоспроможності вважається 

М. Портер, вагомим внеском якого є дослідження категорії «конкурентні 

переваги» – ключових факторів успіху, характерних для певного 

підприємства (галузі) чинників, що дають йому переваги порівняно з 

конкурентами (іншими галузями), наприклад, у боротьбі за інвестиції за 

рахунок більшої прибутковості або швидкості обороту капіталу [136, с. 150].  

На думку сучасних учених-економістів,  конкурентоспроможність – це 

«внутрішня властивість суб’єкта ринкових відносин, яка проявляється у 

процесі конкуренції і дозволяє зайняти свою нішу в ринковому господарстві 

з метою розширеного відтворення, що передбачає покриття всіх витрат і 

отримання прибутку від легальної господарської діяльності» [126, с. 7]. 

Однак, на нашу думку, при цьому не враховується те, що 

конкурентоспроможність дає можливість не лише зайняти нішу, а й 

перерозподілити ринок, відвоювавши певну частку у своїх конкурентів 

завдяки конкурентним перевагам. Крім того, останні передбачають 

відшкодування витрат і отримання прибутку, збільшення ринкової вартості, 

виходу на лідируючі позиції у галузі тощо. 
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Т.І. Гончарук визначає конкурентоспроможність як «можливість 

підприємства тривалий час відстоювати власні переважні позиції у галузі 

завдяки наявності ефективної стратегії, або здатність діяти протягом 

довготермінового періоду на ринку і отримувати при цьому прибуток, 

достатній для науково-технічного вдосконалення  виробництва, підтримки 

продукції на високому якісному рівні та стимулювання працівників» [27, 

с. 30]. Це визначення ширше від попереднього і враховує значно більше 

аспектів, однак, на нашу думку, воно дещо обмежене видами діяльності, 

структурою виробництва, оскільки йдеться про переваги в галузі. Вважаємо, 

що в сучасних умовах глобалізації недоцільно обмежувати такі конкурентні 

переваги лише галуззю, адже підвищення конкурентоспроможності 

передбачає також вихід на зовнішні ринки, в яких галузь може дещо 

відрізнятися, або ж через додаткові конкурентні переваги охоплювати й інші 

галузі. 

На думку А.Б. Кулешової, конкурентоспроможність – це реальна і 

потенційна можливість фірм в існуючих для них умовах проектувати, 

виготовляти і реалізовувати товари, що за ціновими і неціновими 

характеристиками привабливіші для споживача, ніж товари їхніх конкурентів 

[82, с. 85]. Погоджуємося з тим, що для підприємств дуже важливі як цінові, 

так і не цінові характеристики товарів у досягненні конкурентних переваг. 

Однак конкурентоспроможність не обмежується лише властивостями 

товарів, адже існує загальна конкурентоспроможність підприємства, що 

визначається ще й ефективністю управління, організації виробництва і 

персоналу та іншими впливовими факторами. Найбільше це стосується 

екологічного менеджменту, оскільки він спрямований на підвищення 

загальної конкурентоспроможності підприємств шляхом досягнення 

екологічної безпеки, зниження ресурсоємності виробництва, переробки 

відходів, зменшення й упередження негативного впливу на довкілля, що не є 

безпосередніми характеристиками товару. 
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З.Є. Шершньова, С.В. Оборська визначають конкурентоспроможність 

підприємства як рівень його компетенції відносно інших підприємств-

конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого потенціалу 

певної спрямованості, а також окремих його складових: технології, ресурсів, 

менеджменту (особливо – стратегічного поточного планування), навичок і 

знань персоналу тощо, що знаходить відображення в таких результуючих 

показниках як якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо [174, 

с. 323]. 

Як бачимо, існують різні підходи до тлумачення 

конкурентоспроможності, проте спільною їх ознакою є те, що це – наявність 

у підприємств певної сукупності характеристик та властивостей товару чи 

послуг, які створюють переваги порівняно з іншими виробниками 

аналогічної продукції (конкурентами) та сприяють зменшенню витрат, 

підвищенню ефективності виробництва, отриманню більших прибутків і 

додаткових вигод. 

Конкурентні переваги суб’єктів господарювання можуть бути 

конструктивними, технологічними, інформаційними, кваліфікаційними, 

управлінськими, спадковими, природно-кліматичними тощо. При цьому їх 

головним критерієм є рівень рентабельності виробництва. Конкурентні 

переваги існують тоді, коли підприємство може забезпечити рентабельність, 

вищу середнього показника за певним видом економічної діяльності або 

сегментом ринку. Відповідно, досягнення конкурентної переваги 

підприємства базується на нижчій собівартості продукції порівняно з 

конкурентами, ефективній управлінській системі, активному впровадженню 

інновацій, зокрема й екологічно чистих технологій. 

Як свідчить практика розвинених країн, екологічно чисті виробництва 

домінують у будь-якій сфері діяльності, є високорентабельними та найбільш 

дохідними видами діяльності. Завдяки впровадженню екологічно чистих 

технологій досягається істотне (в декілька разів) зменшення виробничих 

витрат підприємств, суттєве підвищення рівня конкурентоспроможності 
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продукції, а також досягнення стратегічних пріоритетів у контексті сталого 

розвитку. 

На підставі проведеного аналізу можемо стверджувати, що у 

визначенні сутності екологічного менеджменту необхідно враховувати два 

основні аспекти: по-перше, він є частиною загального менеджменту 

підприємства; по-друге, він посідає визначальне місце у досягненні 

конкурентних переваг. Тому, на наше переконання, екологічний менеджмент 

слід трактувати як складову загальної системи менеджменту підприємства, 

яка спрямована на досягнення екологічної безпеки виробництва з метою 

усунення негативного впливу на довкілля та досягнення конкурентних 

переваг у контексті сталого розвитку. 

Наявний тісний взаємозв’язок між впровадженням екологічного 

менеджменту на підприємствах та підвищенням їх конкурентоспроможності 

схематично подано на рис. 1.3. 

За даними рис. 1.3, цілі екологічного менеджменту тісно пов’язані з 

цілями підприємства щодо підвищення його конкурентоспроможності. 

Більше того, досягнення цілей екологічного менеджменту сприяє 

формуванню конкурентних переваг. Економічна ефективність впровадження 

екологічно чистих технологій визначається, насамперед, величиною економії 

витрат на електроенергію та природні ресурси. Підвищення ефективності 

виробництва безпосередньо пов’язано з кращим використанням ресурсів 

шляхом екологізації виробництва, розвитку екологічно орієнтованих ринків, 

мінімізації негативного впливу на довкілля. Завдяки цьому можливі 

зменшення витрат на сплату екологічних платежів і зниження загальних 

витрат підприємства. 

В управлінні будь-якою діяльністю необхідно дотримувати визначених 

принципів. Єдності в розумінні принципів стосовно екологічного 

менеджменту поки що не досягнуто, оскільки їх набір визначається підходом 

до трактування сутності цього поняття.  
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Рис. 1.3. Цілі і зв’язок екологічного менеджменту та 

конкурентоспроможності підприємств 

Джерело: сформовано автором. 
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Тому принципи екологічного менеджменту слід визначати виходячи із 

загальних принципів управління. На наш погляд, ці принципи важливі й для 

екологічного менеджменту, однак через загальність їх важко застосовувати 

при локалізації. Отже, необхідно сформувати спеціальні принципи, які 

відображатимуть специфіку екологічного менеджменту, й водночас 

відповідати загальним принципам менеджменту.  

На основі аналізу наукових джерел видно можна переконатися в 

наявності спектру думок стосовно принципів екологічного менеджменту. 

Л.І. Федулова [161, с. 65] визначає такі принципи екологічного менеджменту: 

економічна мотивація; пріоритетність розв’язання екологічних проблем; 

цілеспрямованість, своєчасність та послідовність; відповідальність. О.В. 

Олефіренко [116, с. 83] називає економічну мотивацію; пріоритетність 

розв’язання екологічних проблем; цілеспрямованість; своєчасність; 

послідовність; відповідальність; професіоналізм. С.І. Лебедевич [97] 

наводить такі: зумовленість функцій екологічного менеджменту цілями 

виробництва; прогресивність; перспективність; комплексність; 

оперативність; оптимальність; простота; науковість; автономність; 

погодженість; прозорість. 

Оскільки впровадженню в підприємствах екологічного менеджменту 

має передувати попередній аналіз екологічної безпеки виробництва й 

екологічної політики підприємства, то окремі принципи економічного 

аналізу доцільно застосувати для екологічного менеджменту. Зокрема, серед 

таких принципів (крім вищевказаних), визначених Г.І. Купаловою [89, с.55 ], 

вважаємо прийнятними наступні: державний підхід; науковість; системність; 

безперервність; ефективність. 

На основі проведеного аналізу можна дійти висновку, що принципи 

екологічного менеджменту є предметом поглиблених досліджень і дискусій. 

На нашу думку, при впровадженні екологічного менеджменту слід 

керуватися принципами, які відповідають загальному менеджменту і 

враховують еколого-економічні аспекти діяльності підприємства. Вважаємо, 



24 
 
що принципи доцільно об’єднати у три групи за першочерговими завданнями 

щодо реалізації екологічної політики підприємства (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Основні групи принципів екологічного менеджменту за завданнями 

щодо реалізації екологічної політики підприємства 

Група Принцип Характеристика 
1 2 3 

За
га
ль
ні

 

Державницький  Необхідність керуватися законодавчими актами, 
нормами, положеннями державної політики 

Єдиноначальність  Отримання працівником вказівок і звітування за 
результатами екологічної політики перед своїм 
безпосереднім начальником 

Науковість Розробка заходів екоменеджменту має 
ґрунтуватися на наукових рекомендаціях і 
методиках в галузі екологічного управління 

Комплексність Врахування факторів, які впливають на систему 
управління 

Системність Єдність та послідовність менеджменту як цілісної 
системи управління у певному порядку та 
взаємозв’язку, а не відокремлено 

Ек
он
ом
іч
ні

 

Мотивація Переважне використання засобів мотивування, 
спрямованих на вирішення екологічних проблем 

Стратегічність  Врахування перспективи стратегічного плану 
підприємства 

Оптимальність  Вибір системи екологічного менеджменту, що 
забезпечуватиме оптимальні економічні 
результати порівняно з екологічними витратами 

Прогресивність  Відповідність системи екоменеджменту 
передовим іноземним і вітчизняним аналогам 

Ефективність  Очікуваний ефект має бути значно вищим, ніж 
витрати на проведення екологічного менеджменту. 

Ек
ол
ог
іч
ні

 

Оперативність  Своєчасне прийняття рішень, удосконалення 
системи екоменеджменту, які попереджають або 
швидко усувають його недоліки  

Пріоритетність 
екологічних і 
соціальних цілей 

Екологічний менеджмент орієнтований на 
запобіжні заходи виникнення кризових ситуацій  
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 
 Відповідальність  Необхідність нести відповідальність перед 

суспільством за забруднення довкілля та 
впроваджувати заходи з усунення та упередження 
такого впливу 

Безперервність Постійність, регулярність, що виключають 
випадковий характер проведення екологічного 
менеджменту 

Прозорість Концептуальна єдність, доступність, єдність 
термінології, діяльність підрозділів і керівників 
будується на єдиних “несучих конструкціях” 
(етапах, фазах, функціях) для різних за змістом 
процесів екоменеджменту 

Своєчасність Передбачає негайне реагування на екологічні 
виклики, щоб уникнути катастроф та аварій 

Джерело: складено автором. 

Принципи екологічного менеджменту мають бути пов’язані як із 

загальною системою менеджменту підприємства, так і з економічними та 

екологічними цілями. Тому доцільно виділяти саме економічні, екологічні та 

загальні принципи екологічного менеджменту.  

Економічні принципи пов’язані із досягненням економічних цілей 

підприємства, щоб екологічна політика не йшла у розріз з ними в частині 

економічної ефективності. Багато підприємств не дбають про екологічну 

безпеку через значний обсяг необхідних ресурсів для її досягнення, 

вважаючи, що таким чином не отримають економічної вигоди і матимуть 

збитки. Проте, йдеться не про тимчасові труднощі з фінансовими ресурсами 

для вкладення їх у досягнення екологічної безпеки. Звісно, екологічний 

менеджмент потребує значних вкладень капіталу, але ж мова йде не про 

короткочасний ефект, а про стратегічні цілі та перспективи, які мають 

довгостроковий характер. Саме в довгостроковій перспективі екологічний 

менеджмент дасть змогу підвищити конкурентоспроможність підприємства. 

До групи економічних принципів входять: мотивація, перспективність, 

оптимальність, прогресивність та ефективність. У реалізації заходів з 
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екологічного менеджменту саме мотивація відіграє провідну роль, адже 

розуміння головних переваг, які отримає підприємство від впровадження 

екологічного менеджменту, і є основним мотиваційним фактором для його 

здійснення. Перспективність визначає врахування інтересів розвитку 

підприємства у формуванні системи екологічного менеджменту, без чого 

буде складено його впровадити. Принципу оптимальності необхідно 

дотримуватись задля вибору оптимального варіанта з-поміж існуючих 

альтернатив з метою досягнення найкращого співвідношення 

витрати/результат при впровадженні системи екологічного менеджменту. 

Прогресивність визначає відповідність системи екоменеджменту передовим 

зарубіжним і вітчизняним аналогам, що дасть змогу підприємству отримати 

як коротко-, так і довгострокові переваги й підвищити свою 

конкурентоспроможність на вітчизняному і світових ринках. Останній, але не 

менш важливий принцип ефективності. Він передбачає досягнення 

найкращого результату, щоб ефект від впровадження екологічного 

менеджменту був значно більшим, ніж витрати на нього, інакше 

підприємству недоцільно його реалізовувати з погляду ефективності 

господарської діяльності. 

Екологічні принципи  передбачають дотримання у процесі 

впровадження системи екологічного менеджменту в підприємствах 

екологічних цілей як на рівні підприємства, галузі та держави [55, с. 259].  

Дотримання принципу оперативності також важливе для швидкого 

реагування підприємства на нові виклики в екологічній ситуації та з метою 

екологічної безпеки. Необхідно оперативно вносити зміни в екологічну 

політику підприємства та систему екологічного менеджменту задля 

забезпечення своєї конкурентоспроможності через адаптацію до змінюваних 

умов зовнішнього середовища.  

Принцип пріоритетності визначає першочерговість екологічних цілей у 

формуванні виробничих процесів, тобто при здійсненні виробничої 

діяльності в першу чергу необхідно керуватися екологічними цілями – як 
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дотримуватися екологічної безпеки виробництва, як упередити виникнення 

екологічно небезпечних ситуацій тощо.  

Принцип відповідальності необхідний для формування ефективної 

екологічної політики, щоб кожен ніс відповідальність за екологічні наслідки, 

спричинені виробничими процесами. Важко сформувати систему 

екологічного менеджменту, коли за наслідки кризових і небезпечних 

ситуацій, спричинену шкоду ніхто не відповідає.  

Безперервність означає, що екологічний менеджмент – це постійний 

процес, а не разові заходи, тому що вимоги до охорони довкілля постійно 

зростають, відповідно, вдосконалюються технології виробництва, які дають 

змогу знизити ресурсоємність і підвищити екологічну безпеку. Тому 

необхідно постійно вести моніторинг за екологічним станом, вносити 

необхідні зміни в екологічну політику та систему екологічного менеджменту 

підприємства.  

Принцип прозорості відіграє значну роль в екологічному менеджменті, 

адже все має бути концептуально пов’язаним і єдиним у всіх своїх проявах 

на всіх рівнях його впровадження. Екологічний менеджмент також повинен 

реалізовуватися своєчасно, щоб максимально ефективно реагувати на 

виклики зовнішнього середовища та економічні результати виробничої 

діяльності. Якщо певні заходи здійснити несвоєчасно, то це може призвести 

до катастрофічних наслідків, які можуть бути невідворотними, а в менш 

критичних ситуаціях – потенційно до зменшення конкурентоспроможності 

підприємства. 

Загальні принципи передбачають, що екологічний менеджмент як 

частина загального менеджменту підприємства повинен здійснюватися на 

тих самих принципах. Однак, у цілому менеджмент передбачає і принципи, 

які безпосередньо не пов’язані з екологічними цілями. Тому доцільно 

виокремити п’ять принципів екологічного менеджменту: державницький, 

єдиноначальність, науковість, комплексність та системність. Дуже важливим 

є державницький принцип, який передбачає, що в екологічному менеджменті 
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при розробленні екологічної політики необхідно керуватися законодавчими 

актами, нормами, положеннями сучасної державної політики у сфері охорони 

довкілля. Підприємства повинні вести свою діяльність на основі положень 

національної концепції та з урахуванням вимог міжнародних стандартів 

задля отримання конкурентних переваг на національному та світовому 

ринках, особливо в умовах загострення конкурентної боротьби, яка 

зосереджена на екологізації виробничих процесів. Світові лідери, а також 

більшість підприємств світу прагнуть до впровадження екологічно безпечних 

виробництв з метою зменшення й упередження негативного впливу на 

довкілля, отримуючи безперечні конкурентні переваги. Вітчизняні 

підприємства повинні також дотримувати таких постулатів у своїй діяльності 

для підвищення рівня своєї конкурентоспроможності. Єдиноначальність 

передбачає єдину ієрархію управління, яка визначає, що екологічні цілі  є 

складовою частиною загальних цілей підприємства й підпорядковані 

єдиному центру керування, а всі заходи координує керуючий центр. Це 

необхідно для того, щоб не виник розрив між екологічними та загальними 

цілями діяльності через відсутність єдиної ієрархії управління.  

Принцип науковості передбачає використання сучасних наукових 

розробок, новітніх технологій, науково обґрунтованих норм і нормативів 

тощо, що сприяє зменшенню ресурсоємності виробництва й підвищенню 

конкурентоспроможності підприємства шляхом ефективнішого використання 

природних ресурсів. Слід також комплексно та всебічно досліджувати 

екологічні й економічні показники, щоб максимально поєднувати їх задля 

досягнення найкращих результатів впровадження систем екологічного 

менеджменту. Не менше важливий і принцип системності, який означає, що 

всі заходи екологічної політики повинні визначатися в загальній системі 

підприємства і взаємозв’язку з усіма елементами економічної системи, щоб 

отримати найвищий ефект, зокрема і синергетичний [89]. 

У зарубіжній науковій літературі також значна увага приділяється 

принципам екологічного менеджменту. Зокрема, на основі проведеного 
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аналізу можна визначити кілька основних принципів  екологічного 

менеджменту, застосовуваних у країнах заходу (рис. 1.4). 

 

 Рис. 1.4. Принципи екологічного менеджменту згідно із іноземними 

джерелами. 

Джерело: складено автором на основі [179]. 
 

Принцип «платить забруднювач» (Polluter pays principle (PPP) вперше 

широко обговорювався на Конференції ООН по навколишньому середовищу 

і розвитку в Ріо-де-Жанейро в червні 1992 р. і був схвалений всіма 

представниками країн. Він передбачає, що забруднювач повинен нести всі 

витрати, пов’язані з дотриманням екологічних стандартів, встановлених 

державою. Якщо забруднювачі повинні сплачувати вартість будь-якого 

забруднення, спричиненого їхнім виробничим процесом, то ринок 

стимулюватиме їх змінити таку ситуацію – або впроваджувати нові 

технології, або використовувати ефективніші виробничі процеси. 

Недолік цього принципу полягає в тому, що користувач не обізнаний 

про колосальні витрати забруднювача і не відчуває своєї відповідальності, 

таким чином не намагається зменшувати екологічний вплив самостійно. 

 Принцип «платить користувач» (User pays principle (UPP) (or resource 

pricing principle) передбачає, що всі витрати із забруднення довкілля 
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переносяться на користувача, включаючи вартість витрат для майбутніх 

поколінь. Одночасне поєднання цих двох принципів у екологічній політиці 

держави дає високий ефект. 

Принцип обережності (Precautionary principle (PP) також був прийнятий 

в 1992 р. в Ріо-де-Жанейро на Саміті Землі. Він означає, що там, де існує 

серйозна загроза незворотного збитку довкіллю, не прийнятне 

відтермінування у прийнятті економічно ефективних заходів для запобігання 

погіршення стану довкілля. Цей принцип передбачає мінімізувати вплив на 

довкілля перш, ніж відбудеться невідворотне. 

Принцип субсидіарності (Subsidiary principle (SP) не розроблявся 

безпосередньо для екологічного менеджменту, проте він сприяє в реалізації 

принципів PPP, UPP та PP. Ним визначається, що прийняття політичних 

рішень має відбуватися на максимально допустимому найнижчому рівні 

ієрархії державного управління (тобто на місцях), залежно від ефективності 

їхніх дій. Оскільки встановлення стандартів та інтерпретації ризику є 

складним політичним процесом, цей принцип передбачає більшу 

ефективність такого процесу на місцях безпосереднього впливу на довкілля. 

Принцип справедливості (Intergenerational equity principle (IEP) є 

основним принципом у концепції сталого розвитку. Він визначає, що 

задоволення потреб теперішніх поколінь не повинно відбуватися за рахунок 

компромісів у задоволенні потреб майбутніх поколінь. В цьому принципі 

закладено поєднання економічних, екологічних і соціальних цілей, що 

лежать в основі сталого розвитку.  

Таким чином, дотримання розглянутих принципів визначає досягнення 

основних цілей екологічного менеджменту, зокрема підвищення якості 

продукції; мінімізацію негативного впливу на навколишнє природне 

середовище; зниження витрат на утилізацію відходів; економію виробничих 

витрат і ресурсів завдяки раціоналізації використання сировини, матеріалів 

та енергії;  вихід на новий рівень технологічного розвитку підприємства та 

нові ринки збуту завдяки екологізації виробництва; підвищення економічної 
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ефективності діяльності підприємств тощо. У процесі впровадження 

екологічного менеджменту на підприємствах, окрім дотримання принципів, 

необхідно також враховувати міжнародні стандарти екологічного 

менеджменту. Вони спрямовані на забезпечення компаній елементами 

ефективної системи екологічного менеджменту (Ecology Management System 

(EMS), які можна поєднувати з іншими елементами загальної системи 

менеджменту для досягнення цілей екологічної політики.  

Задля впровадження ефективної системи екологічного менеджменту 

вітчизняні підприємства доцільно враховувати належний зарубіжний досвід 

щодо активного використання важелів екологічно безпечного управління 

виробництвом. Зокрема, удосконаленню екологічного менеджменту 

сприятиме використання чітко сформованої системи екологічного 

менеджменту, що застосовується іноземними компаніями (рис. 1.5).  

 

Рис. 1.5. Складові системи екологічного менеджменту 
Джерело: складено автором на основі [193, 90] . 
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Перший елемент вказаної системи екологічного менеджменту – 

екологічна політика (зобов’язання і політика) – означає, що підприємство у 

своїй діяльності орієнтується на відповідність власних дій нормам та 

правилам чинного законодавства щодо екологічної безпеки виробництва. 

Таким чином, у першу чергу при визначенні екологічних цілей та завдань 

необхідно враховувати інтереси суспільства та держави з метою збереження 

й захисту довкілля. Екологічна політика визначає принципи діяльності 

підприємства у взаємодії з навколишнім середовищем. Вона встановлює 

рівень екологічної відповідальності та результативності, яка вимагається від 

підприємства, і за якою будуть оцінюватися всі подальші його дії. Екологічна 

політика повинна включати в себе всю послідовність взаємодій з 

навколишнім середовищем, продукцією та послугами (в межах певної сфери 

застосування екологічного менеджменту). Вона має відповідати нормативам, 

і не лише внутрішнім, а й міжнародним; також система екологічного 

менеджменту повинна постійно вдосконалюватися і розглядатися як 

неперервний процес, що дасть змогу мінімізувати негативний вплив на 

довкілля й запобігти його забрудненню в майбутньому.  

Планування передбачає розробку підприємством програми 

екологічного менеджменту, в якій слід визначати цілі, дії, відповідальних 

осіб, строки реалізації заходів, способи й очікувані результати впровадження 

екологічного менеджменту. 

Планування має включати в себе такі елементи: 

- ідентифікацію екологічних аспектів та виокремлення 

найвагоміших з них; 

- ідентифікацію законодавчих та інших нормативних вимог, які 

підприємство зобов’язалося виконувати; 

- визначення внутрішніх критеріїв результативності; 

- постановку екологічних цілей і завдань, розробку програми щодо 

їх досягнення. 



33 
 

Таким чином, планування допомогає підприємству зосередити основні 

ресурси в тих сферах, що найважливіші для досягнення поставлених цілей. 

Дані, отримані в процесі планування, також можливо використовувати для 

розробки і вдосконалення інших елементів системи екологічного 

менеджменту, таких як підготовка (навчання) персоналу, управління 

операціями, моніторинг і вимірювання. Планування є постійним процесом, 

який реалізується під час розробки і впровадження елементів системи 

екологічного менеджменту для їх підтримки і вдосконалення з урахуванням 

постійно змінюваних умов зовнішнього середовища, а також входів і виходів 

(у бізнес-процесах) системи екологічного менеджменту [193]. 

Впровадження і функціонування (дії і виконання) передбачає 

визначення структури відповідальності, можливостей та ресурсів для 

досягнення цілей і завдань, визначених екологічною політикою. Для 

ефективного управління екологічними проблемами система екологічного 

менеджменту має бути спроектована і скоригована таким чином, щоб вона 

ефективно взаємодіяла та була здатною до інтеграції в існуючі системи 

загального менеджменту. Така інтеграція може допомогти підприємству 

встановити баланс і вирішити конфлікти між екологічними та іншими цілями 

та пріоритетами. Елементами системи менеджменту, яким інтеграція 

приносить користь, є: політика підприємства, розподіл ресурсів, управління 

операціями та документацією, інформаційні та допоміжні системи, навчання 

і розробка структурних схем і звітності, системи стимулювання, моніторингу, 

процесів внутрішнього аудиту, обмін інформацією та звітність. Варто 

зауважити, що важливу роль відіграє навчання персоналу і підготовка його 

до позаштатних ситуацій, які виникають як надзвичайні та часто є аваріями 

техногенного характеру. Тому на даному етапі важливо виділити достатньо 

ресурсів як фінансових, так і технологічних для навчання персоналу. 

Перевірка (контроль) необхідний для ефективного впровадження 

системи екологічного менеджменту на підприємстві, що сприяє своєчасному 

реагуванню на відхилення від запланованих показників у ході реалізації. 
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Підприємство повинно постійно вести моніторинг екологічної політики та 

екологічних показників (показників результативності), а також здійснювати 

аудит системи екологічного менеджменту (екологічний аудит) на 

відповідність нормам і стандартам. 

І останній елемент – аналіз з боку керівництва – передбачає перевірку 

роботи системи екологічного менеджменту щодо її ефективності. Воно має 

аналізувати роботу системи екологічного менеджменту в цілому, цілі та 

завдання екологічної політики, а також необхідні зміни в ній з огляду на 

мінливість стану довкілля. Підприємству необхідно постійно 

вдосконалювати систему екологічного менеджменту. Цілі та завдання 

екологічного менеджменту мають бути пов’язані з процесами постійного 

покращення та вдосконалення, що має досягатися в усіх аспектах діяльності 

підприємства, які впливають на довкілля. Для цього підприємство повинне 

встановлювати і безперервно перевіряти на відповідність екологічних 

індикаторів своєї діяльності сучасному стану, що забезпечить екологічну 

безпеку господарювання. 

В результаті аналізу елементів системи екологічного менеджменту 

підприємств, а також зарубіжного досвіду його використання автором 

дисертаційної роботи запропоновано модель екологічного менеджменту 

кондитерських підприємств (рис. 1.6).  

З метою ефективного здійснення екологічного менеджменту 

підприємствам необхідно послідовно його впроваджувати з дотриманням 

усіх вимог чинного міжнародного та національного законодавства. Для 

успішного впровадження систем екологічного менеджменту слід провести 

екологічний моніторинг, в межах якого визначити основні важливі фактори 

для довкілля, зокрема: вагомі екологічні аспекти господарської діяльності 

кондитерських підприємств, такі як викиди в атмосферне повітря діоксину 

вуглецю та інших, відходи виробництва, ідентифікувати основні екологічні 

ризики та екологічні витрати як на нейтралізацію ризиків, так і для їх 

запобігання (наприклад, через страхування).  
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Рис. 1.6. Модель функціонування екологічного менеджменту кондитерських підприємств України 

Джерело: розроблено автором самостійно
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На підставі екологічного аналізу формуються цілі екологічного 

менеджменту для кондитерських підприємств, для досягнення яких 

розробляється екологічна політика з дотриманням принципів екологічного 

менеджменту в контексті сталого розвитку 

Наступним етапом є впровадження екологічного менеджменту у 

виробництво. На виході отримуємо готову продукцію в результаті екологічно 

чистого виробництва, а також окремі впливи на довкілля, які необхідно 

оцінити з метою їх мінімізації. Отже, впровадження екологічного 

менеджменту сприяє отриманню екологічно чистої продукції, зменшенню 

екологічних витрат, зростанню іміджу та відповідно 

конкурентоспроможності кондитерських підприємств  за рахунок екологічної 

складової. У сучасних умовах жорсткої конкуренції та орієнтації багатьох 

країн-лідерів світових ринків на концепцію сталого розвитку надзвичайної 

актуальності набувають питання впровадження екологічного менеджменту 

на вітчизняних кондитерських підприємствах, що дасть їм змогу вийти на 

новий рівень розвитку і конкурентоспроможності, а також на ще не освоєні 

нові європейські ринки. З метою ефективного екологічного менеджменту та 

досягнення бажаних конкурентних переваг доцільно вивчати зарубіжний 

досвід реалізації подібних процесів та вміло використовувати його у 

вітчизняних реаліях, адаптувавши до особливостей українських підприємств.  

 

1.2. Державне та інституційне регулювання екологічного 

менеджменту 

 

Екологічна політика в Україні ґрунтується на досягненні екологічної 

безпеки, яка передбачає збалансованість розвитку виробництва та 

запобігання погіршення стану навколишнього природного середовища. Це, у 

свою чергу, досягається шляхом встановлення нормативів щодо забруднення 

довкілля залежно від характеру виробничих процесів, а також обмеження 
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використання природних ресурсів з метою забезпечення їх природного 

відтворення через ліцензування. 

Задля впровадження ефективної системи екологічного менеджменту 

підприємствам слід керуватися накопиченим позитивним досвідом щодо 

активного використання важелів екологічно безпечного управління 

виробництвом. Однак, підприємств, які усвідомлюють необхідність 

впровадження екологічного менеджменту, не дуже багато. Для досягнення 

максимального ефекту в реалізації екологічної політики держави слід 

здійснювати державне регулювання економіко-екологічних аспектів 

господарської діяльності. З урахуванням зарубіжного досвіду доцільно 

побудувати таку систему нормативно-правового забезпечення діяльності 

підприємств у сфері екологічного управління, яка б сприяла впровадженню 

екологічного менеджменту за допомогою адміністративних та економічних 

(ринкових) методів. За останні п’ятдесят років свого існування дедалі 

більшого поширення в глобальному вимірі набуває концепція сталого 

розвитку «sustainable development», яка є новим рівнем життєдіяльності й 

розвитку суспільства в сучасних умовах.  

Сталий розвиток визначається як новий бажаний рівень існування у 

світі, що вимагає переосмислення всього процесу існування, і промислового 

розвитку зокрема. Активного обговорення й поширення ідеї сталого розвитку 

в Україні, як і в багатьох країнах світу, набули після конференції ООН з 

навколишнього природного середовища в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. [139]. 

Саме там було структурно обґрунтовано концепцію сталого розвитку і 

винесено її обговорення на широкий загал. Сталий розвиток – це ідеологічна 

концепція, яка передбачає досягнення балансу між задоволенням постійно 

зростаючих потреб людства та захистом інтересів майбутніх поколінь, 

особливо щодо здорового й безпечного довкілля. Визначення сталого 

розвитку у своїй доповіді Комісія Гро Гарлем Брундтланд, сформулювала, як 

"розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для 

можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби" [139]. 
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Концепція сталого розвитку ґрунтується на п'яти головних принципах. 

1. Людство дійсно може надати розвитку сталого і довготривалого 

характеру, для того щоб він відповідав потребам людей, що живуть зараз, не 

втрачаючи при цьому можливості майбутнім поколінням задовольняти свої 

потреби. 

2. Обмеження, які існують у сфері експлуатації природних ресурсів, 

відносні. Вони пов'язані з сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а 

також із здатністю біосфери до самовідновлення. 

3. Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім 

надати можливість реалізувати свої надії на благополучніше життя. Без цього 

сталий і довготривалий розвиток просто неможливий. Одна з головних 

причин виникнення екологічних та інших катастроф — злидні, які стали у 

світі звичайним явищем. 

4. Необхідно налагодити стан життя тих, хто користується надмірними 

засобами (грошовими і матеріальними), з екологічними можливостями 

планети, зокрема відносно використання енергії. 

5. Розміри і темпи зростання населення повинні бути погоджені з 

виробничим потенціалом глобальної екосистеми Землі, що змінюється  [139]. 

Розробка та прийняття концепції сталого розвитку були зумовлені тим, 

що потреби людства постійно зростають, а інтереси виробників полягають в 

їх задоволенні. Звісно, промислове виробництво почало розвиватися такими 

темпами, що про вичерпність природних ресурсів і складність та 

довготривалість їх відновлення мало хто турбувався аж до того часу, поки 

загрози довкіллю на стали критичними. Будь-яке виробництво при нарощенні 

обсягів збільшує використання ресурсів, відповідно зростає шкідливий вплив 

на довкілля. Концепція сталого розвитку свідчить про те, що людству час 

замислитися про скорочення споживання ресурсів та мінімізацію впливу на 

довкілля, інакше дуже скоро не буде чого споживати і де жити. Досягти 

цього відразу неможливо, але поступово до цього можна і потрібно йти, 

впроваджуючи різні заходи для безпечного довкілля. У цьому плані варто 
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розглядати два шляхи: cкорочувати рівень нарощення виробництва або 

впроваджувати нові ресурсозберігаючі й екологічно безпечні технології й 

види продукції. Очевидно, що в умовах постійного зростання потреб і 

розвитку людства перший шлях неможливий. Тому для забезпечення сталого 

розвитку необхідно здійснювати виробничу діяльність іншим шляхом. 

Концепція сталого розвитку знайшла відображення в моделі «сталого 

екологічно безпечного промислового розвитку», яка була запропонована 

організацією ООН із промислового розвитку UNIDO (United Nations Industrial 

Development Organization) в 1992 р. За її визначенням – це модель 

індустріального розвитку, яка сприяє економічному і соціальному 

процвітанню людства нині без загрози майбутнім поколінням. Тобто основна 

увага при розвитку суспільства має бути зосереджена на максимально 

ефективному використанні ресурсів з мінімальним впливом на навколишнє 

середовище для досягнення природної рівноваги. Коли більшість країн 

погодилися і прийняли цю модель розвитку, це фактично означало перехід до 

впровадження екологічно чистих виробництв та екологічно чистих 

технологій [203]. 

Екологічно чисте виробництво визначається UNIDO як постійне 

впровадження для виробничих процесів стратегії, орієнтованої на 

попередження негативних впливів на довкілля, а не усунення їхніх наслідків, 

задля підвищення ефективності екологічної політики шляхом зменшення 

екологічних ризиків як для людини, так і для довкілля. Відповідно, коли мова 

йде про екологічно чисті виробництва та впровадження екологічно безпечних 

технологій, постає за питання, яким чином забезпечити екологічно чисте 

виробництво і при цьому ще й отримати економічну ефективність? На 

перший погляд, якщо втілювати в життя модель екологізації виробництва, то 

це означає закупівлю новітніх технологій, обладнання, встановлення очисних 

споруд, проведення різних заходів з усунення негативного впливу на 

довкілля, повторну обробку відходів виробництва, що вимагає великих 

капіталовкладень. Тому при впровадженні екологічно чистих технологій та 
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інших заходів необхідно враховувати на три основні складові такого процесу 

(рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Складові екологічного менеджменту в контексті реалізації 
цілей сталого розвитку 

Джерело: сформовано автором на основі [62]. 
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Екологічний менеджмент 

Економічна 
складова 

Екологічна 
складова 

Соціальна 
складова 

Сталий розвиток 

- стале виробництво 
- стале споживання 
- стала якість життя 



41 
 

 

все це забезпечить зменшення обсягів ресурсів, що використовуються у 

виробничих процесах, витрат виробництва через зменшення викидів, 

екологічних податків та екологічних витрат у цілому. 

Соціальна складова – соціальна та екологічна свідомість, яка 

передбачає виробництво екологічно чистих продуктів, екологічне 

маркування, підвищення екологічної відповідальності бізнесу й відповідно 

досягнення соціального ефекту через досягнення безпечні умови праці та 

підтримання рівня здоров’я працівників та добробуту суспільства в цілому. З 

метою реалізації концепції сталого розвитку держава повинна розробити 

відповідну нормативно-правову базу та відповідну національну концепцію 

збереження довкілля і його захисту від промислового впливу.  Регулювання 

екологічного менеджменту в Україні включає такі основні складові: 

економіко-екологічне нормування, екологічний аудит, екологічний 

контролінг, екологічне ліцензування (рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8. Основні складові системи екологічного менеджменту в Україні 

Джерело: розроблено автором на основі [91]. 
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Економіко-екологічне нормування – це встановлення меж, в яких 

можливі масштаби розвитку виробництва і зміни природних властивостей 

природного середовища [86]. Варто відзначити, що в Україні ця складова 

характеризується значною кількістю нормативних підзаконних актів, які 

мають декларативний характер або ж кардинально різняться між собою, а 

іноді й суперечать один одному.  Згідно з чинним законодавством екологічні 

нормативи включають нормативи екологічної безпеки та гранично допустимі 

викиди і скиди в навколишнє природне середовище. Екологічні нормативи 

розробляються і вводяться в дію Міністерством екології і природних ресурсів 

України. 

Необхідність проведення екологічного аудиту пов’язана з нестачею 

достовірної інформації про негативний вплив суб’єктів господарювання на 

навколишнє природне середовище. Відповідно до положень Закону України 

«Про екологічний аудит», екологічний аудит – це «документально 

оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного 

аудиту, що включає збирання і об’єктивне оцінювання доказів для 

встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, 

системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам 

законодавства України про охорону навколишнього природного середовища 

та іншим критеріям екологічного аудиту» [140]. Екологічний аудит в Україні 

проводиться «з метою забезпечення додержання законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища в процесі господарської та іншої 

діяльності» [140]. Основними завданнями екологічного аудиту є: збір 

достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності  об’єкта 

екологічного аудиту та формування на її основі висновку екологічного 

аудиту; встановлення відповідності об’єктів екологічного аудиту вимогам 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища та іншим 

критеріям екологічного аудиту; оцінка впливу діяльності об’єкта 

екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища; оцінка 

ефективності, повноти й обґрунтованості заходів, що вживаються для 



43 
 

 

охорони навколишнього природного середовища на об’єкті екологічного 

аудиту [85, с. 50].  

Екологічний контролінг – інформаційно-аналітичний інструмент 

екоменеджменту, що є системою екологічного планування, обліку, контролю, 

аналізу та аудиту, реалізація яких сприяє обґрунтуванню альтернативних 

підходів під час здійснення оперативного та стратегічного управління 

підприємством, спрямованих на підвищення еколого-економічної 

ефективності [91].  

Екологічне ліцензування за допомогою спеціальних дозволів на ведення 

певної діяльності на певних об’єктах встановлює екологічні вимоги й 

обмеження на відповідній території (об’єкті). В Україні екологічне 

ліцензування передбачає видачу дозволу (ліцензії) на здійснення певного 

виду екологічної діяльності. Проте зарубіжний досвід свідчить, що більшість 

країн використовують інший спосіб ліцензування екологічної діяльності, а 

саме вони надають ліцензію не на певний вид діяльності, а на визначений 

екологічний об’єкт, а також його експлуатацію визначеним колом 

господарюючих суб’єктів (Німеччина, Данія). 

У межах екологічного регулювання на локальному рівні в країнах 

Європи і світу досить ефективно діє система квот на викиди шкідливих 

речовин (США, Німеччина, частково Канада). Цей метод регулювання 

джерел викидів на певній території з метою збереження або досягнення 

відповідного рівня якості навколишнього середовища отримав назву методу 

«ковпака». Суть його полягає в такому: місцеві органи влади, що 

встановлюють загальні норми шкідливих викидів не для одного, а для всіх 

підприємств разом, шляхом їхнього регулювання здійснюють контроль за 

екологічним станом території загалом [86, с. 303]. Не зважаючи на те, що 

ліцензування – це елемент адміністративно-правового регулювання, воно 

виступає елементом економічного управління в тому випадку, коли ліцензії 

стають товаром, тобто можуть продаватися потенційним 

природокористувачам, наприклад на аукціонах. 
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Одним із лідерів апробації нових ринкових інструментів екологічного 

менеджменту вважається Великобританія, де в 1990 р. вперше було прийнято 

«Екологічний Акт», на засадах якого в 1992 р. впроваджено Стандарт у галузі 

систем екологічного менеджменту BS 7750 (Specification for Environmental 

Management System), підготовлений і даний Британським інститутом 

стандартизації відповідно до запиту Британської конфедерації промисловості 

[139]. За цим стандартом ефективна система екологічного менеджменту 

передбачає: повну екологічну діагностику підприємства щодо дотримання 

чинних екологічних нормативів і відхилень від нормативних значень; 

формулювання цілей, завдань екологічної політики та розробка структури 

екологічного менеджменту; оцінювання впливу підприємства на навколишнє 

природне середовище; визначення проблемних місць у виробничому процесі 

для усунення негативного екологічного впливу; контроль за впровадженням 

заходів екологічного менеджменту з метою досягнення найкращого 

результату з погляду оптимізації витрат і нейтралізації шкоди, завданої 

підприємством довкіллю. 

Для ефективного нормативно-правового регулювання екологічного 

менеджменту необхідно розглядати його як систему, яка функціонує на 

кількох рівнях, тісно взаємопов’язаних та інтегрованих між собою – 

міжнародному, національному та локальному (рис. 1.9) 

На міжнародному рівні регулювання екологічного менеджменту 

здійснюється за допомогою міжнародних стандартів, розроблених 

Міжнародною організацією стандартизації ISO серії 14000. Рішення про 

розробку ISO 14000 стало результатом проведення Уругвайського раунду 

переговорів за Всесвітньою торговельною угодою і зустрічі на вищому рівні 

з питань навколишнього природнього середовища і розвитку в Ріо-де-

Жанейро у 1992 р. Основним предметом ISO 14000 є система екологічного 

менеджменту [193].  
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Рис. 1.9. Рівні нормативно-правового забезпечення системи екологічного менеджменту на різних рівнях управління 

     Джерело: сформовано автором на основі [193]. 
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Міжнародні стандарти екологічного менеджменту спрямовані на 

забезпечення компаній елементами ефективної системи екологічного 

менеджменту – Ecology Management System (EMS), які можна поєднувати з 

іншими елементами загальної системи менеджменту підприємств з метою 

сприяння досягненню цілей екологічної політики. Ці стандарти є 

добровільними й містять чіткі практичні рекомендації. Основні стандарти, 

використовувані для впровадження, підтримки і функціонування СЕМ, 

поділяються на три типи: 

1. Базовий стандарт ISO 14001, відповідно до якого розробляється і 

впроваджується система екологічного менеджменту; 

2. Ряд супроводжуючих стандартів, які дають роз’яснення щодо 

використання основного стандарту і проведення деяких заходів при 

впровадженні і контролі за функціонуванням СЕМ;  

3. Інші стандарти, пов’язані з маркуванням і життєвим циклом. 

Серія стандартів ISO 14000 визначає різноманітні аспекти екологічного 

менеджменту. Вона надає практичні рекомендації для компаній, які прагнуть 

вдосконалити свої екологічні показники і покращити екологічну ситуацію в 

навколишньому середовищі. 

ISO 14001:2004 визначає основні критерії для системи екологічного 

менеджменту, відповідного до нього може бути проведена сертифікація. Він 

не встановлює вимог стосовно того, якими мають бути екологічні показники 

діяльності підприємств, але визначає межі, які будуть спрямовувати компанії 

до ефективного екологічного менеджменту у разі, якщо вони визначатимуть 

екологічну політику. Цей стандарт є загальним та універсальним, оскільки 

може бути використаний будь-яким підприємством незалежно від розміру, 

сфери діяльності й галузі. Методологія впровадження екологічного 

менеджменту в ньому ґрунтується на загальновідомій методології 

вдосконалення бізнес-процесів Plan-Do-Check-Act (PDCA). Відповідно до 

цього необхідно встановлювати цілі та процеси згідно з екологічною 

політикою підприємства, впроваджувати найефективніші процеси, які 
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забезпечують найменші ресурсоємність і шкідливий вплив на довкілля, 

здійснювати постійний моніторинг досягнення цілей, завдань екологічної 

політики, а також дадуть змогу підвищити ефективність системи 

екологічного менеджменту. 

У цілому міжнародні стандарти серії ISO 14000 налічують кілька 

комплексних документів, що регулюють екологічний менеджмент по 

окремих напрямах (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Основні нормативно-правові документи, якими слід керуватися в 

екологічному менеджменті на різних рівнях управління 

Документ Зміст  Характер 
впливу 

1 2 3 
Міжнародний рівень 

ISO 14001  
Системи екологічного менеджменту (EMS). Вимоги 
та рекомендації по застосуванню. Модель системи 
екологічного менеджменту, основні терміни 

Нормування 

ISO 14004  
Системи екологічного менеджменту (EMS). Вказівки 
по принципах, системах, а також засобах 
забезпечення функціонування 

Нормування 

ISO 14010  Посібник з екологічного аудиту. Загальні принципи Аудит 

ISO 14011  Посібник з екологічного аудиту. Процедури аудиту. 
Аудит систем екологічного менеджменту Аудит 

ISO 14012  Посібник з екологічного аудиту. Критерії кваліфікації 
екологічних аудиторів Аудит 

ISO 14014  Посібник з екологічної ефективності. Інструменти 
екологічного контролю і оцінки Нормування 

ISO 14020  Екологічне етикетування. Принципи екологічного 
етикетування продукції Контролінг 

ISO 14031 Посібник з оцінки екологічних показників діяльності 
організації. Стандарти, зорієнтовані на продукцію Контролінг 

ISO 14040 Методологія "оцінки життєвого циклу" Нормування, 
контролінг 

ISO 14050 Екологічний менеджмент. Глосарій (словник) Нормування, 
ліцензування 

ISO 14060 Посібник з обліку екологічних аспектів у стандартах 
на продукцію 

Аудит, 
контролінг 

EMAS:2001, 
OHSAS 

18001:1999, SA 
8001:2001 

Правила впровадження систем екологічного 
менеджменту, основні вимоги, принципи її побудови 
та інструменти реалізації 

Нормування, 
аудит, 

контролінг 
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Продовження табл. 1.2 
1 2 3 

Національний рівень 

ДСТУ ISO 14001:2006, 
ДСТУ ISO 14015:2005, 
ДСТУ ISO 14020:2003, 
ДСТУ ISO 14031:2004, 
ДСТУ ISO 14040:2004, 
ДСТУ ISO 14050:2004 

Відповідні аналоги міжнародних стандартів 
серії ISO, які регулюють аспекти 
екологічного менеджменту (екологічна 
ефективність, екологічний аудит, екологічне 
маркування та етикетування, оцінка 
життєвого циклу продукції, загальні 
принципи регулювання) 

Нормування, 
аудит, 

контролінг 

Земельний, Водний, 
Лісний кодекс, та Кодекс 
України про надра  

Основні правові засади відносин щодо 
використання природних ресурсів (земля, 
вода, ліс, надра) 

Нормування, 
ліцензування 

Закони України: 
"Про охорону 
навколишнього 
природного середовища", 
“Про забезпечення 
санітарного та 
епідемічного 
благополуччя 
населення”, “Про 
використання ядерної 
енергії та радіаційну 
безпеку”, “Про 
пестициди й 
агрохімікати”, “Про 
відходи”, «Про охорону 
атмосферного повітря», 
"Про стандартизацію", 
"Про екологічний аудит"  

Механізм забезпечення екологічної безпеки у 
поводженні з різними джерелами екологічної 
небезпеки, обов'язки підприємств щодо 
мінімізації негативного впливу на довкілля, 
відповідальність за забруднення природних 
об'єктів тощо 

Нормування, 
контролінг, 
ліцензування 

Локальний рівень 

Екологічна політика 
Стратегія та цілі екологічного менеджменту 
на підприємстві, принципи та інструменти 
екологічного менеджменту 

Нормування, 
контролінг 

Звіт "1-відходи" (річна) Екологічна звітність з утворення та 
поводження з відходами 

Контролінг, 
аудит 

Звіт "1-еко" (річна) Витрати на охорону навколишнього 
природного середовища та екологічні платежі 

Контролінг, 
аудит 

Звіт "2-тп" (річна) 
Звіт про охорону атмосферного повітря 
(обсяги викидів, заходи з мінімізації викидів 
та очищення повітря) 

Контролінг, 
аудит 

Джерело: розроблено автором на основі [83, 26, 53, 54] 

На міжнародному рівні розроблено також різні конвенції та екологічні 

угоди, зокрема Хартію міжнародної торгової палати про принципи 

екологічного менеджменту, Кіотський протокол щодо зміни клімату, 
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Рамкову Конвенцію про захист довкілля та сталий розвиток, конвенції про 

використання світових ресурсів (наприклад Монреальський протокол), угоди 

про транскордонне забруднення тощо. 

На національному рівні екологічний менеджмент регулюється 

Державними стандартами та технічними умовами (ДСТУ) [53, 54]. В Україні 

міжнародні стандарти серії ISO 14000  прийняті як національні в 1997 р. У 

зв’язку з цим підприємствам рекомендується дотримувати певних стандартів. 

Так, згідно з ISO 14000:2004 вони можуть розробити, ввести в дію й 

підтримувати в робочому стані процедури, які дадуть змогу ідентифікувати 

можливості виникнення катастроф чи аварійних ситуацій, що можуть 

вплинути на навколишній світ. У свою чергу, не можна ігнорувати аварійні 

ситуації, на які відповідним чином зобов’язані реагувати господарюючі 

суб’єкти, зокрема пом’якшувати наслідки або запобігати негативним 

впливом на навколишнє природне середовище [12, с.104].  

Окрім того, в нашій країні чинні національні нормативно-правові акти 

регулюють господарську діяльність підприємств та організацій щодо 

екологічної політики й охорони довкілля. Основним законодавчим актом, що 

регламентує діяльність з охорони довкілля, є Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища». Він визначає, що державні 

стандарти у сфері охорони навколишнього природного середовища є 

обов’язковими до виконання і визначають поняття і терміни, режим 

використання і охорони природних ресурсів, методи контролю за станом 

навколишнього природного середовища, вимоги до запобігання шкідливому 

впливу внаслідок забруднення довкілля. В Україні нормативно-правове 

забезпечення регулювання охорони навколишнього середовища передбачає і 

регулює використання різних видів природних ресурсів (земля, вода, ліси 

тощо).  

Екологічна політика в Україні ґрунтується на досягненні екологічної 

безпеки, яка передбачає збалансованість розвитку виробництва й уникнення 

погіршення екологічного стану. Це, у свою чергу, досягається за рахунок 
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встановлення нормативів щодо забруднення довкілля залежно від характеру 

виробничих процесів, а також обмеження через ліцензування використання 

природних ресурсів з метою забезпечення їх природного відтворення. На 

державному рівні екологічна політика повинна визначати основні 

інструменти та важелі впливу на стан довкілля – як адміністративні, так і 

ринкові. Нині в Україні екологічний стан регулюється за допомогою 

стандартизації та екологічного нормування. Причому, якщо стандарти є 

чіткими та обов’язковими до виконання, то норми, що встановлюються в 

природоохоронній діяльності, визначають гранично допустимі межі, в яких 

повинно діяти підприємство, здійснюючи вплив на довкілля. Такі норми і 

нормативи повинні сприяти підприємствам розвивати виробничі потужності, 

з урахуванням нормативних значень певних коефіцієнтів впливу на 

навколишнє середовище (наприклад, викиди в атмосферу, видобуток 

корисних копалин, утилізація відходів тощо). 

На локальному рівні екологічна політика стосується безпосередньо  

екологічного менеджменту – визначення його цілей та основних завдань, 

розробка компаніями власних нормативів в екологічному менеджменті та 

підвищення ефективності виробництва з урахуванням екологічної складової. 

З метою підвищення конкурентоспроможності підприємства повинні 

впроваджувати екологічний менеджмент, орієнтуючись не лише на власні 

нормативи, а й на державні, міжнародні стандарти.  

Нині екологічне законодавство ЄС – достатньо складна система 

нормативних актів, правил і норм, що вагомо впливає на діяльність усіх 

європейських країн, а не лише країн-учасниць ЄС. Кількість законодавчих 

актів щодо екологічного захисту в ЄС вражаюча – понад 300 документів 

(найбільш поширені – директиви), які охоплюють регулювання відносини 

суб’єктів господарювання з навколишнім середовищем та всі природні 

ресурси і впливи, зокрема атмосферу, землю, воду, відходи, шуми тощо. Для 

успішного впровадження й розвитку екологічного менеджменту необхідно, 

щоб держава регламентувала і стимулювала розроблення нормативно-
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правових актів, які б максимально втілювали принципи європейських 

директив, при цьому кожна держава повинна мати вільний вибір форм та 

інструментів їх реалізації задля максимального врахування певних власних 

особливостей діяльності. На відміну від директив, регламенти втілюються в 

національні законодавства без змін. Прикладом може бути прийняття 

Регламенту з питань екологічного аудиту. Для країн-кандидатів вступу в ЄС 

із 300 законодавчих актів обов'язковими є 70 директив і 21 постанова. У цих 

документах викладено правові питання, що стосуються: 

- якості атмосферного повітря та води; 

- захисту рослинного і тваринного світу; 

- способів утилізації промислових і побутових відходів; 

- видів контролю за промисловими забрудненнями; 

- рівня шуму машин і механізмів; 

- умов виробництва хімічних і генетично змінених речовин; 

- радіаційного захисту та ядерної безпеки. 

Практичний, переважно іноземний, досвід свідчить про те, що 

впровадження систем екологічного управління надає підприємству ряд 

переваг, зокрема, сприяє: 

- цілеспрямованому зменшенню обсягів матеріальних та 

енергетичних ресурсів, які споживаються, відходів виробництва 

і, відповідно, розмірів платежів за них; 

- зменшенню захворювань та впливу на генофонд; 

- зменшенню ризику відповідальності за забруднення; 

- формуванню довіри населення до підприємства; 

- врегулюванню відносин з громадськістю, місцевою владою та 

підвищенню іміджу підприємства; 

- залученню інвестицій; 

- отриманню переваг порівняно з конкурентами під час участі у 

конкурсах і тендерах; 
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- підвищенню авторитету серед кредитних організацій. 

З 1 січня 1998 p. у зв'язку з рішенням України приєднатися до 

Генеральної Угоди з тарифів і торгівлі (GATT), стати членом Світової 

організацію торгівлі (WTO) та з метою підготовки українських підприємств 

до жорстких правил світової торгівлі Держстандарт України першим серед 

країн СНД підготував для впровадження міжнародні стандарти серії ISO 

14000, які мають статус добровільних. 

Завдання полягає в тому, щоб забезпечити міцне підґрунтя Україні, як 

високорозвиненій, соціальній за своєю сутністю, демократичній правовій 

державі, для інтегрування у світовий економічний процес як країни з 

конкурентноспроможною економікою, здатною вирішувати найскладніші 

завдання розвитку. Забезпечення цієї нової стратегії й буде Європейським 

вибором, рухом до стандартів реальної демократії, інформаційного 

суспільства, соціально орієнтованого ринкового господарства, що базується 

на забезпеченні прав і свобод людини, громадянина країни. Частиною таких 

прав є право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, право на екологічну 

інформацію та її поширення, що закріплено в Конституції України. За роки 

незалежності наша країна сформувала головні засади державної екологічної 

політики. Охорона довкілля дедалі більше набуває пріоритетного напряму і 

стає невід’ємною складовою державного управління. У своїй політиці в 

галузі екології та природних ресурсів вона ґрунтується на необхідності 

забезпечення загальної екологічної безпеки й розвитку міжнародного 

природоохоронного співробітництва в інтересах нинішнього та майбутнього 

поколінь. 

Велику увагу Держспоживстандарт приділяє підтримці та 

стимулюванню підприємств, що розробляють і впроваджують системи 

управління якістю (СУЯ) та системи екологічного управління (СЕУ). 

Потужним стимулом запровадження СУЯ та СЕУ може стати практика 

закупівлі товарів, робіт, послуг підприємств і організацій, які мають 

сертифіковані в УкрСЕПРО системи управління. У сфері екологічного 
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управління 68% міжнародних стандартів серії ISO 14000 впроваджено в 

Україні як національно ідентичні, 6% перебувають на стадії розроблення. 

Роботу над впровадженням 26% міжнародних стандартів серії ISO 14000 

поки що не розпочато [54]. 

Оскільки вимоги ISO 14000 мають багато спільних позицій з ISO 9000 

(стандарти у галузі управління та забезпечення якості), можлива полегшена 

сертифікація підприємств, які мають документ відповідності ISO 9000 

стандартний процес отримання якого триває від 12 до 18 місяців. Планується 

можливість подвійної сертифікації для зменшення загальної вартості, як 

переконують консультаційні фірми, бо сертифікація в межах ISO 9000 – це 

70% роботи з сертифікації в межах ISO 14000. 

В Україні сертифіковано ще небагато СЕУ. Отже, постає необхідність 

розроблення цільової програми, на засадах Концепції державної програми 

підтримки впровадження СЕУ та екологічної сертифікації продукції. Ця 

програма має забезпечити реалізацію конституційних прав громадян України 

на безпечне для життя і здоров'я довкілля та вільний доступ до інформації 

про його стан. 

 

1.3. Оцінювання ефективності екологічного менеджменту у 

забезпеченні конкурентоспроможності підприємств 

 

Ключовим поняттям в будь-якій системі екологічного менеджменту – 

ISO або SEMA, є термін «значимий екологічний аспект». Міжнародний 

стандарт ISO 14001 визначає екологічний аспект як «елемент діяльності 

організації, її продукції чи послуг, який може спричиняти вплив на 

довкілля». При цьому значимим екологічним аспектом вважається такий 

аспект, що впливає чи здатний впливати на довкілля. Екологічні аспекти 

можуть включати викиди в атмосферу та водойми; виробництво відходів та 

їх утилізацію; використання вихідної сировини, води, енергії; шумові 

забруднення, пил та інші видимі забруднення. Нами систематизовано основні 
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значимі екологічні аспекти діяльності кондитерських підприємств (рис. 1.10). 

 
Рис. 1.10. Вагомі екологічні аспекти кондитерських підприємств 
Джерело: сформовано автором на основі [14, c. 5]. 

Для визначення значимих екологічних аспектів діяльності 

підприємства необхідно: 

- виявити всі елементи його діяльності, які певним чином 

впливають на довкілля; 

- виявити ті з них, які можуть мати істотні наслідки для довкілля. 

Екологічні аспекти можна поділити на дві групи – прямого та 

опосередкованого (непрямого) характеру (табл. 1.3). 

До прямих екологічних аспектів належать ті, які підприємство може 

контролювати. До непрямих належать ті, над якими підприємство не має 

повного контролю. Зазвичай більшість підприємств приділяють увагу роботі 

з прямими екологічними аспектами, оскільки законодавство вимагає 

дотримання норм щодо викидів в атмосферу, забруднення надр, утилізації 

відходів тощо. Проте досить часто найважливішими є непрямі екологічні 

аспекти. 

Готова 
продукція  

- Енергія 
- Вода 
- Земля 

Природні ресурси 

- Фінансові 
- Трудові  

Інші 
ресурси 

Сировина 
та 

матеріали 
 

вхід вихід 

- Здоров’я та 
безпека 
- Шум 
- Відходи 

  

значимі екологічні 
аспекти 

- Стічні води 
- Забруднення 
ґрунту 
- Забруднення 
повітря 

  

значимі екологічні 
аспекти 

Підприємство 
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Таблиця 1.3 

Прямі та непрямі екологічні аспекти діяльності підприємств. 

Прямі аспекти Непрямі аспекти 
Викиди в атмосферу та скиди у 
водойми 

Аспекти, що пов'язані з продукцією 
(дизайн, упаковка, транспортування, 
первинне та вторинне використання, 
утилізація) 

Відходи виробництва, їх вторинна 
переробка та утилізація 

Капітальні інвестиції, кредити, 
послуги страхування 

Використання надр і забруднення 
ґрунту 

Вибір і використання послуг 
сторонніх організацій 

Використання природних ресурсів, 
сировини та енергії 

Адміністративні та планові рішення 

Вплив на біологічне різноманіття Асортимент продукції, що 
виробляється 

Використання транспорту Екологічна діяльність 
постачальників 

Ризик виникнення надзвичайних 
ситуацій екологічного характеру 

Екологічна діяльність підрядників 

Джерело: [14].  

Щодо оцінки ефективності екологічної діяльності, то відповідно до 

стандарту ISO 14031 вона здійснюється із використанням показників, 

наведених в табл. 1.4.  

Таблиця 1.4 

Типові показники оцінки екологічної ефективності діяльності підприємств. 

Екологічний аспект Показник 
1 2 

Споживання води Споживання води загальне і по 
структурних підрозділах 

Споживання енергії Споживання енергії за типом енергії 
(тверде паливо, нафта, природний газ, 
тепло, електрика); викиди в атмосферу під 
час споживання енергії (вуглекислий газ, 
оксиди азоту, оксид сірки) 

Використання природних 
ресурсів (вплив на довкілля 
від використання сировини) 

Споживання сировини за типом; 
відновлювані/невідновлювані вхідні 
матеріали; споживання енергії при 
видобутку енергії тощо 
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Продовження табл. 1.4 
1 2 

Вплив на довкілля і здоров’я 
людей при використанні 
хімічних речовин 

Кількість хімічних речовин, які 
використовуються на робочому місці; 
кількість використовуваних небезпечних 
речовин 

Викиди в атмосферу Концентрація летючих органічних 
речовин, твердих пилеподібних частин; 
викиди від виробництва енергії 

Викиди стічних вод Концентрація сполук азоту, фосфору, 
важких металів, токсичність 

Відходи Кількість відходів за типом; кількість 
відходів, які використовуються як 
вторинна сировина; кількість небезпечних 
відходів. 

Джерело: [193].  

В економічній літературі нами виявлено багато методик з оцінки 

конкурентоспроможності підприємств з урахуванням різних ключових 

аспектів діяльності. Для розв’язання задачі багатокритеріальної оптимізації 

діяльності з погляду максимізації загального благополуччя урахуванням 

екологічного аспекту по групах зацікавлених сторін необхідно формалізувати 

модель організаційно-економічного механізму екологізації промислового 

підприємства. Математичне моделювання механізму екологізації 

підприємства передбачає такі етапи: 

1. Встановлення і конкретизація кінцевої та проміжних цілей 

функціонування. Ієрархічна послідовність цілей: задоволення інтересів 

зацікавлених сторін діяльності (кінцева мета), забезпечення екологічної 

конкурентоспроможності підприємства, досягнення її екологічного рівня, 

забезпечення еколого-економічної ефективності (проміжні цілі). 

2. Формалізація цілей. У моделі механізму розглядаються такі 

зацікавлені сторони діяльності підприємства: споживачі, персонал, 

постачальники матеріально-технічної продукції, фінансові кола 

(постачальники капіталу), конкуренти, громадськість, місцеві органи влади, 
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представники засобів масової інформації (ЗМІ). Метою споживача є 

максимізація економічної вигоди від купівлі товару; персоналу − отримання 

прийнятних умов праці з позиції впливу на здоров’я і підвищення 

економічної вигоди; постачальників – стабільність і максимізація прибутків 

від реалізації певних видів сировини, матеріалів, обладнання; фінансових кіл 

– стабільність і максимізація прибутків, конкурентів – довгострокова 

конкурентоспроможність; громадськості − зменшення забруднення 

навколишнього природного середовища, споживання екологічно чистої та 

економічно вигідної продукції, забезпечення відтворення якості 

навколишнього природного середовища; місцевих органів влади – 

збільшення надходжень від податку на прибуток, додержання екологічних 

норм діяльності підприємств; представників ЗМІ − отримання достовірної 

інформації про рівень екологічної безпеки території. Метою діяльності 

підприємства є забезпечення довгострокової еколого-економічної 

ефективності діяльності.  

Для визначення та формалізованого представлення цільової функції 

багатокритеріальної оптимізації нами використано концепцію В. Парето про 

оптимальний розподіл ресурсів і забезпечення вигід у процесі суспільного 

виробництва в конкурентному середовищі та загальне зростання добробуту 

населення.  

На нашу думку, у цій концепції необхідно врахувати вплив діяльності 

підприємства на навколишнє природне середовище для реалізації цілей його 

еколого-економічного розвитку. Тому доцільно доповнити концепцію 

В. Парето основними положеннями теорії А. Пігу про необхідність 

врахування впливу екологічного фактору в господарській діяльності 

підприємства. Ключовим поняттям вказаного вчення є розбіжності між 

вигодами і витратами суб’єктів господарювання та суспільними вигодами і 

витратами.  Зважаючи на те, що екологічний менеджмент потребує значних 

коштів на впровадження у виробничі процеси та діяльність підприємства, 

бажано і доцільно враховувати інтереси всіх заінтересованих сторін щодо 
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основних результатів від його впровадження, зокрема не лише виробника, а й 

персоналу, акціонерів, споживачів, постачальників тощо. Цей підхід можна 

врахувати за допомогою моделі, яка відображатиме залежність від цих 

змінних факторів.  

Цільовою функцією такої моделі задоволення інтересів груп 

зацікавлених сторін діяльності підприємства є наступна [130, c. 78]: 

!(#,%&', %()*,+,, -./*, *0&, 1)+, (2) =

= 	ƒ	678∗ , 7:;<∗ , 7:=>?∗ , 7@A∗ , 7BCD?∗ , 7?E;∗ , 7F>@∗ , 7=G∗ H®max, 
(1.1) 

Хm – частка ринку в довгостроковому періоді та забезпечення 

прибутку;  

Хenv – споживання екологічно чистої продукції, життя в екологічно 

сприятливих умовах; 

Хesaf – забезпечення достовірною інформацією про рівень екологічної 

безпеки; 

Хbc – економічна вигода споживача; 

Хprof – довгостроковий стабільний прибуток постачальників; 

Хfin – прибуток представників фінансових кіл у результаті здійснення 

фінансово-кредитних операцій; 

Хlab – умови праці та економічні вигоди персоналу; 

Хst – збільшення надходжень до бюджету в результаті оподаткування 

прибутків підприємств, які досягли високого рівня еколого-економічної 

процвітання та екологічної безпеки; 

M, ENV, ESAF, BC, PROF, FIN, LAB, ST − інтереси відповідних груп 

зацікавлених сторін. 

Парето-оптимум − це оптимальне рішення підприємства, що у 

формалізованому вигляді є вектором: 
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7∗ = (7L∗ , 7MNO∗ , 7MPQR∗ , 7ST∗ , 7UVWR∗ , 7RXN∗ , 7YQS∗ , 7PZ∗ ), (1.2) 

де Х* − оптимальне рішення із ряду альтернатив; 

7L∗ , 7MNO∗ , 7MPQR∗ , 7ST∗ , 7UVWR∗ , 7RXN∗ , 7YQS∗ , 7PZ∗  – оптимальні значення вигоди 

для споживачів, персоналу, постачальників, представників фінансових кіл, 

конкурентів, громадян, представників ЗМІ, органів влади. 

Для досягнення підприємством балансу між задоволенням своїх 

економічних інтересів та інтересів зацікавлених сторін важливим завданням 

постає забезпечення стійкої еколого-економічної ефективності виробництва. 

Тому проміжними цілями функціонування підприємства є 

конкурентоспроможність з урахуванням екологічного фактора [75, с. 241]: 

[ =\]X ∙ _X ∙ [X` +\
!bcd
!ecd

∙ fd
g

dhi

N

Xhi

 (1.3) 

де αі ─ питома вага і-го товару підприємства в обсязі продажів за 

аналізований період (визначається частками одиниці і = 1,2, ..., n); 

βі ─ показник значущості ринку, на якому представлений товар 

підприємства. Для розвинених країн (США, Японія, країни Євросоюзу, 

Канада) значущість ринку Р.А. Фатхутдінов [160] пропонує брати такою, що 

дорівнює 1, для решти країн ─ 0,7, для внутрішнього ринку ─ 0,5;  

Кіj ─ конкурентоспроможність і-го товару на j-му ринку;  

γ – 1,2, ..., k ─ кількість стратегій відтворення, які повинно розробляти 

підприємство (персонал, основні засоби, екологія, інформація, інновації 

тощо);  

dγ – вагомість γ-ї стратегії відтворення підприємства, що впливає на 

його конкурентоспроможність та життєздатність;  

YREγ – рівень фактичної ефективності γ-ї стратегії відтворення 

підприємства; 

YNEγ – рівень нормативної ефективності γ-ї стратегії відтворення 

підприємства. 
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Розглянувши різні підходи, а також беручи до уваги особливості 

кондитерських підприємств і вагомість екологічного аспекту, пропонуємо 

провести оцінку їхньої конкурентоспроможності з урахуванням екологічного 

фактору наступним чином [176, c. 210]: 

1. Проаналізувати основні результативні показники діяльності 

кондитерських підприємств. 

2. Визначити найвагоміші характеристики та екологічні аспекти 

діяльності кондитерських підприємств. 

3. Зробити порівняльний аналіз та дати оцінку економічних, 

екологічних характеристик господарської діяльності. 

4. Дати комплексну оцінку рівня конкурентоспроможності 

підприємства з урахуванням впливу кожної з характеристик на 

результативний показник. 

5. Провести якісний аналіз отриманих результатів. 

6. Визначити сильні та слабкі характеристики підприємств порівняно з 

конкурентами. 

7. Оцінити вплив усіх характеристик між собою, тобто наскільки 

кожна з них впливає на іншу, з метою ефективного управління 

ними. 

Для того щоб здійснити діагностику конкурентоспроможності по 

окремих екологічних аспектах, необхідно проаналізувати різні показники 

діяльності та взяти за основу для розрахунків комплексну їх оцінку.  

Така оцінка для кондитерських підприємств України може бути 

проведена за наступною схемою (рис. 1.11). 

Для повноцінного аналізу показників конкурентоспроможності 

необхідно враховувати як зовнішні фактори, так і внутрішні. Проте, 

зважаючи на особливості екологічних аспектів кондитерських підприємств, 

зовнішню сторону ми не розглядаємо, оскільки вагомі екологічні аспекти, 

такі як обсяги викидів в атмосферне повітря, відходів виробництва та їх 
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утилізації не можуть бути оцінені, наприклад споживачем, адже він не знає 

як певне підприємство забруднює довкілля.  

 

 

Рис. 1.11. Структурно-логічна схема комплексної оцінки 

конкурентоспроможності кондитерських підприємств України з урахуванням 

екологічного фактора 

Джерело: сформовано автором. 
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Якщо ж взяти відповідні дані, наприклад, державних органів, що 

здійснюють екологічний моніторинг і контроль, то для оцінки вони 

залучають ті самі показники обсягів відходів і викидів, які підприємство 

надає у статистичних екологічних звітах, і які використовуються нами для 

аналізу конкурентоспроможності за допомогою внутрішньої оцінки. Тобто 

внутрішня і зовнішня оцінки збігаються за джерелом та інтерпретацією 

даних, тому враховуємо їх лише один раз, щоб уникнути дублювання. 

Для проведення комплексної оцінки основних гравців ринку необхідно 

виділити групуванням сукупність однотипних об'єктів, зокрема основних 

конкурентів, які будуть основним предметом такої оцінки. Визначаються 

спільні для них властивості, які характеризуватимуть кожний конкретний 

об’єкт. Враховуючи вищенаведене, нами виділено дві групи характеристик 

(показників) діяльності підприємства для аналізу його 

конкурентоспроможності: 

І група: економічні характеристики підприємства – чистий дохід від 

реалізації продукції, собівартість реалізованої продукції, власний капітал та 

сукупні зобов’язання підприємства. 

ІІ група: екологічні характеристики – обсяги викидів в атмосферне 

повітря та обсяги відходів залежно від класу ризику/небезпеки. 

Розрахувавши кількісні показники характеристик (Х), фіксуємо їх у 

матриці натуральних показників – для наочності обираємо табличну форму 

(табл.1.5), яка являє собою таблицю вихідних даних. 

Таблиця 1.5 

Матриця натуральних показників характеристик підприємств-конкурентів 

Підприємства-конкуренти Характеристики 
7i 7j 7k … 7L 

1 7ii 7ij 7ik … 7iL 
2 7ji 7jj 7jk … 7jL 
3 7ki 7kj 7kk … 7kL 
… … … … 7X` … 
n 7Ni 7Nj 7Nk … 7NL 
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Характеристики в табл. 1.5 мають різні одиниці виміру, тому матрицю 

натуральних показників – характеристик необхідно перетворити в матрицю 

відносних (безрозмірних) показників (табл. 1.6) за допомогою формул: 

7X` =
min
inXnN

7X`
7X`
o , (1.4) 

7X` =
7X`

max
inXnN

7X`o  (1.5) 

де  7X` – безрозмірне значення характеристики; 

7X` – абсолютне натуральне значення характеристики; 

min
inXnN

7X`, max
inXnN

7X` – мінімальне або максимальне значення 

характеристики підприємств-конкурентів; 

; – кількість аналізованих об'єктів дослідження (підприємств- 

конкурентів); 

8 – кількість характеристик, які спільні для усіх об'єктів; 

E – порядковий номер об'єкта, що аналізується; 

p – номер характеристики, що є спільною для всіх об'єктів. 

Таким чином, отримуємо матрицю нормалізованих значень 

характеристик конкурентів (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 

Матриця нормалізованих значень характеристик підприємств-конкурентів 

Підприємства-конкуренти Характеристики 
7i 7j 7k … 7L 

1 7ii 1 7ik … 7iL 
2 1 7jj 7jk … 1 
3 7ki 7kj 7kk … 7kL 
… … … … 7X` … 
n 7Ni 7Nj 1 … 7NL 

 

З метою розрахунку внутрішньої вагомості по кожній  характеристиці 

використовуємо формулу, яка дає змогу розрахувати частку кожного об'єкта 

у відповідній характеристиці (*X`): 
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𝐹"# = 	
𝑋"#

∑ 𝑋"#(
")*

+  (1.6) 

 

де 𝑋"# – безрозмірні значення характеристик, що визначаються залежно 

від оптимального значення відповідної характеристики; 

∑ 𝑋"#(
")*  – сума безрозмірних значень характеристик по всіх 

підприємствах для кожної з характеристик [176, c. 210]. 

Розрахунок вагомості кожного підприємства в досліджуваній 

характеристиці проводиться на підставі матриці безрозмірних показників. 

Його результати наведено в табл. 1.7. 

Таблиця 1.7 

Частка кожного підприємства у характеристиках  

конкурентоспроможності підприємств 

Підприємства-конкуренти Характеристики 
𝑋* 𝑋, 𝑋- … 𝑋. 

1 𝐹** 𝐹*, 𝐹*- … 𝐹*. 
2 𝐹,* 𝐹,, 𝐹,- … 𝐹,. 
3 𝐹-* 𝐹-, 𝐹-- … 𝐹-. 
… … … … 𝐹"# … 
n 𝐹(* 𝐹(, 𝐹(- … 𝐹(. 
Всього: 1 1 1 1 1 

 

На підставі частки кожної з характеристик, розрахованої в табл. 1.7, 

визначаємо внутрішню (функціональну) вагомість [176, с. 210]. Для 

розрахунку коефіцієнта внутрішньої вагомості спочатку обчислюємо 

значення ентропії (𝐸#) за формулою: 

 

𝐸# = 	−
1
ln 𝑛

∙7𝐹"# ln 𝐹"#

(

")*

 (1.7) 
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Внутрішня (функціональна) вагомість ù  визначається як: 

ù = 	1 − %̀  (1.8) 

Частка відповідного показника кожного підприємства-конкурента в 

певній характеристиці (коефіцієнт значущості характеристики – Kw) 

обчислюється для кожної характеристики як: 

 

[̀ = 	
ù

∑ ùL
`hi

 (1.9) 

 

Таким чином, можна звести дані у табл. 1.8. 

Таблиця 1.8 

Визначення коефіцієнтів значущості характеристик підприємств-конкурентів 

Характеристики Ентропія Значущість 
7i %i [i 
7j %j [j 
7k %k [k 

… . . .   
7L %L [L 

Разом  1 
 

Враховуючи ряд факторів екологічного менеджменту в 

характеристиках підприємств, конкурентоспроможність яких розглядається, 

запропонована модель дасть можливість визначити значущість таких 

факторів (вплив їх на конкурентоспроможність) та сформувати остаточну 

комплексну оцінку конкурентоспроможності кожного підприємства (,XXNZ), 

що обчислюється за формулою: 

 

,XXNZ = 	\7X` ∙
L

`hi

[̀  (1.10) 
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де [̀   – розраховані показники значущості кожної характеристики; 

7X`  – безрозмірні нормовані значення характеристик. 

Результатом розрахунків є результативна матриця (табл. 1.9), яка 

відображає рівень конкурентоспроможності всіх підприємств, що діють на 

ринку. Вона показує, наскільки віддалений кожний продавець від ідеального 

(найкращого по всіх показниках серед конкурентів) і середнього продавця на 

ринку. 

Таблиця 1.9 

Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств-конкурентів 

Конкуренти 

Нормалізовані значення  
параметрів 

конкурентоспроможності 
підприємств 

Рівень конкурентоспроможності 

7i 7j 7k … 7L по відношенню 
до ідеалу 

по відношенню 
до середнього 
значення на 
ринку 

1 7ii 1 7ik … 7iL ,iXNZ 
,iXNZ

,XNZ
o  

2 1 7jj 7jk … 1 ,jXNZ 
,jXNZ

,XNZ
o  

3 7ki 7kj 7kk … 7kL ,kXNZ 
,kXNZ

,XNZ
o  

… … … … 7X` … … … 

n 7Ni 7Nj 1 … 7NL ,NXNZ 
,NXNZ

,XNZ
o  

Значущість [i [j [k … [L – – 
Середнє значення 
конкурентоспроможності (,XNZ) 

∑ ,NXNZN
Xhi
;   

Далі визначається загальний комплексний показник 

конкурентоспроможності кондитерських підприємств, формується структура 

вагомості факторів та будується багатокутник конкурентоспроможності з 

урахуванням усіх факторів та їх значущості для кожного підприємства. 
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У цій роботі ми досліджуємо ефективність екологічного менеджменту 

підприємств та його вплив на фінансові результати, які змінюються в часі. 

Інформаційною базою дослідження є набір часових даних окремих 

підприємств кондитерської галузі. Такі показники формують тривимірну 

таблицю (показник – наприклад, чистий прибуток; час; підприємство). 

Панельні дані являють собою простежені в часі просторові 

мікроекономічні вибірки, тобто вони складаються зі спостережень одних і 

тих самих економічних одиниць, які здійснюються в послідовні періоди часу. 

Панельні дані мають три виміри: ознака — об'єкт — час. Їх використання дає 

ряд істотних переваг в оцінці параметрів регресійних залежностей, оскільки 

вони дають змогу проводити як аналіз часових рядів, так і аналіз 

просторових вибірок. За допомогою подібних даних вивчають 

мікроекономічні закономірності, а також оцінюють результативність 

державних програм у сфері соціальної політики [147, с. 280]. 

Панельні дані або панель утворюється таким чином. Припустимо, що 

ми маємо N одиниць спостереження (E = 1,&xxxxx). При цьому для кожної 

одиниці (осіб, домогосподарств, фірм, галузей промисловості, країн тощо) ми 

спостерігаємо набір показників з T (t=1, 2xxxxx) періодів часу. Через yXZ 

позначатимо значення залежної змінної для i-ї в момент часу t. Набір значень 

K незалежних змінних, не включаючи константу, позначимо через zXZ
/ . 

Лінійну модель можна записати у такому вигляді 

yXZ = ]X + zXZ
/ _ + |XZ (1.11) 

де β – вектор параметрів, які характеризують граничний ефект 

незалежних змінних на залежну.  

Це означає, що ефекти від зміни «Х» однакові для всіх одиниць в усіх 

спостереженнях. Але середні змінні можуть змінюватися від одиниці до 

одиниці. Отже, ]X відображає дію факторів, які є специфічними від одиниці 

до одиниці, але не змінюються протягом часу. У стандартному випадку 

припускають, що |XZ незалежні й однаково нормально розподілені з нульовим 
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середнім і дисперсією }~j. Якщо ]X трактуються як фіксовані невідомі 

параметри, модель називається моделлю з фіксованими ефектами. Моделі з 

панельними даними дозволяють аналізувати зміни на індивідуальному рівні. 

Дослідження показали, що у більшості випадків оцінювання за панельними 

даними ефективніше порівнянно з ситуацією, коли доступний такий самий 

обсяг даних, але дані утворюються в результаті вибору різних одиниць у 

кожний період часу. Моделі з панельними даними є стійкішими до 

пропущених змінних, похибок вимірювання й ендогенних змінних серед 

регресорів [72].  

Для внутрішньогалузевого економічного аналізу ефективно 

користуватись панельними регресіями з фіксованими ефектами. Такі моделі 

дозволяють виділити середні галузеві закономірності та індивідуальні 

особливості підприємства. 

Модель з фіксованими ефектами є моделлю з лінійної регресії, в якій 

константи змінюються від одиниці до одиниці: 

 

yXZ = ]X + zXZ
/ _ + |XZ	,		 |XZ~E. E. f. (0, }~j). 

Припустимо також, що всі zXZ  незалежні від усіх |XZ. Цю модель можна 

записати в рамках стандартної моделі регресії з використанням фіктивної 

змінної для кожної одиниці та в моделі 

yXZ = ∑ ]`fX`e
`hi + zXZ

/ _ + |XZ , 

де fX` = 1 для i=j і fX` = 0 в протилежному випадку. 

Отже, модель можливо оцінити звичайним методом найменших 

квадратів, однак тоді вона міститиме велику кількість невідомих параметрів. 

Можна вчинити простіше – показати, що ті ж самі оцінки β можна знайти з 

регресії з використанням даних у формі відхилень від середніх. Спочатку 

зауважимо, що 

yÇÉ = ]X + zÇxxxx_ + |ÇÉ  ,  yÇÉ =
i
Ñ
∑ yXZÑ
Xhi , 
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решта середніх утворюються аналогічно [72]. Далі запишемо 

yXZ − yÇÉ = 6zXZ − zÇxxxxH
Ö
_ + (|XZ − |ÇÉ) . 

 

МНК-оцінка β, знайдена за цією моделлю з перетвореними даними, 

називається оцінкою з фіксованими ефектами. Позначимо її через _Üác. 

Оцінки ]X знаходяться так: 

]àX = yxX − zÖÉ X_Üác	, E = 1, … ,&. 

Оцінки є незміщеними в припущенні, що #zXZ|XZ = 0, для всіх E та t. 

У регресійному аналізі прийнято припускати, що всі фактори, які діють 

на залежну змінну, але які не входять до рівняння, явно моделюються за 

допомогою збурень. У нашому випадку це веде до припущення, що ]X є 
випадковими факторами, незалежними й однаково розділеними відносно 

одиниць спостережень. Таким чином, модель можна записати у вигляді 

yXZ = ä + 	]X + zXZ
/ _ + |XZ ,  |XZ~E. E. f. (0, }~j); 	]X~E. E. f. (0, }åj) , 

При цьому ]X+|XZ інтерпретується як похибка, яка складається з двох 

компонентів: 

1) компоненту, специфічного для кожної одиниці спостережень, який не 

змінюється в часі; 

2) залишкового компоненту, який припускаємо як некорельований в часі. 

Таким чином, кореляція збурень у часі виникає завдяки ефектам 	]X, 
пов’язаними з одиницями спостережень. Отже, залишилося записати 

структуру цієї кореляції й застосувати узагальнений метод найменших 

квадратів. З погляду обмежень найпростішою процедурою є така. Слід 

знайти оцінки звичайного методу найменших квадратів у моделі за 

перетвореними даними: 

yXZ − çyÇÉ = ä(1 − ç) + (zXZ − çzÇÉ) + éXZ ,  ç = 1 −Ψi/j ,  Ψ = êëí

êëíìêîí
 . 

На практиці }~j і }åj невідомі, тому їх потрібно оцінювати. 
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Оцінка }~j знаходиться з моделі із фіксованими ефектами. Оцінка }åj 

знаходиться за формулою 

}åjï = i
e
∑ :Xj −

i
Ñ
}~je

Xhi  , 

де :X – залишки звичайного методу найменших квадратів у моделі 

yXZ = ä + 	]X + zXZ
/ _ + |XZ, E = 1, &. 

Оцінки, одержані за допомогою описаного варіанта узагальненого 

методу найменших квадратів, називаються оцінками з випадковими 

ефектами й позначаються _Übc	(random effects estimator) [72]. 

Загалом, моделі з фіксованими ефектами слід надавати перевагу в тому 

разі, якщо вибрані одиниці спостережень складають всю або значну частину 

невеликої популяції (країни, великі компанії, галузі). У таких випадках 

наголос часто робиться на відмінностях між одиницями спостережень. Якщо 

сукупність одиниць спостережень утворюється як вибірка з великої популяції 

і наголос робиться на граничних ефектах пояснюючих змінних, то перевагу 

слід надати моделі з випадковими ефектами. 

Найповніше розуміння ситуації з екологічним менеджментом на 

підприємстві можливе лише за комплексного використання всіх груп 

показників. Це дасть змогу отримати деталізованішу інформацію про значимі 

екологічні аспекти, потенційні можливості зростання рівня екологічної 

ефективності та забезпечення вищої конкурентоспроможності підприємства. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Екологічний менеджмент є порівняно новим поняттям для 

вітчизняної економічної науки. Активне його використання на вітчизняних 

теренах почалося з активізацією глобалізаційних процесів та приєднанням 

України до учасників реалізації цілей сталого розвитку. У роботі досліджено 

історичний розвиток екологічного менеджменту та виділено основні його 

етапи – початковий (властива відсутність законодавчо регламентованих норм 

та нормативів екологічної безпеки), перехідний (почали прийматися 
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нормативно-правові акти з регламентації екологічної безпеки виробництв) та 

сучасний (пов’язаний з прийняттям рішення про розробку і впровадження 

міжнародного стандарту ISO 14000, причому система екологічного 

менеджменту набуває пріоритетності).  

2. На основі систематизації підходів до визначення категорії 

екологічного менеджменту запропоновано його трактування як частини 

загальної системи менеджменту, спрямованої на формування й реалізацію 

екологічної політики підприємства для підвищення екологічної, економічної 

і соціальної ефективності господарської діяльності з метою досягнення 

сталого розвитку. Сталий розвиток розглядається як першооснова, яка 

визначає основну мету впровадження екологічного менеджменту, і лише 

потім досягнення конкурентоспроможності підприємства, зокрема й 

екологічної. 

3. Аргументовано проведено паралель та визначено взаємозв’язок між 

категоріями «екологічний менеджмент» та «конкурентоспроможність», між 

цілями екологічного менеджменту та конкурентоспроможності, досягнення 

яких сприяє одержанню екологічного та економічного ефектів і, як наслідок, 

підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства загалом. 

4. У контексті впровадження екологічного менеджменту та його 

впливу на конкурентоспроможність підприємства досліджено і 

систематизовано принципи екологічного менеджменту. Зокрема виокремлено 

принципи екологічного менеджменту у вітчизняних наукових колах і зведено 

шляхом узагальнення їх у три групи – загальні, економічні та екологічні 

відповідно, а також принципи екологічного менеджменту відповідно до 

зарубіжного досвіду – принцип “платить забруднювач”, користувач, 

обережність, субсидіарність, справедливість.  

5. На основі аналізу складових екологічного менеджменту відповідно 

до міжнародних стандартів, що висуваються до систем екологічного 

менеджменту, систематизовано існуючий інструментарій та розроблено 

модель екологічного менеджменту кондитерських підприємств України для 
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досягнення екологічності виробництва, соціальної відповідальності та 

позитивного іміджу завдяки дотриманню принципів соціальної 

відповідальності й досягненню цілей сталого розвитку. 

6. Ґрунтуючись на основних положеннях концепції сталого розвитку, 

а також основних цілях, визначених нею, обґрунтовано три складові 

екологічного менеджменту, що сприяють сталому виробництву, споживанню 

та рівню життя – економічна, екологічна та соціальна складові. 

Аргументовано, що ефективне їх поєднання сприяє отриманню 

кондитерськими підприємствами додаткових конкурентних переваг і сприяє 

зростанню екологічної конкурентоспроможності в сучасних умовах розвитку 

економічних систем. Обґрунтовано, що держава повинна забезпечити сталий 

розвиток шляхом реалізації контролю за суб’єктами господарювання, 

спрямованого на мінімізацію й усунення негативного впливу на довкілля та 

досягнення соціального ефекту. Відповідно, це можливо за рахунок 

нормативно-правового забезпечення на всіх рівнях управління (міжнародний, 

національний, локальний).  

7. У контексті впровадження системи екологічного менеджменту та 

підвищення конкурентоспроможності підприємства систематизовано 

існуючий методичний інструментарій оцінювання впливу екологічних 

аспектів на конкурентоспроможність підприємств. Охарактеризовано основні 

методичні підходи до оцінювання ефективності екологічного менеджменту 

та аналізу впливу екологічних факторів на екологічну 

конкурентоспроможність кондитерських підприємств. За результатами 

дослідження аргументовано модель оцінювання впливу екологічного 

менеджменту на конкурентоспроможність підприємств на принципах сталого 

розвитку, в якій враховано сукупність економічних та екологічних 

характеристик. Також запропоновано модель оцінювання 

конкурентоспроможності підприємств з урахуванням екологічного фактору. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [36 –

38; 40 – 45]. 
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РОЗДІЛ 2. 

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА 

КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

2.1. Тенденції розвитку та екологічні наслідки діяльності 

кондитерських підприємств України 

 

Кондитерська галузь – одна з найрозвиненіших у харчовій 

промисловості України. Поточні обсяги виробництва дають змогу не тільки 

забезпечувати потреби внутрішнього ринку, а й створювати значний 

експортний потенціал (продукція галузі експортується у більш як 50 країн 

світу). Підприємства кондитерської галузі є активними споживачами 

вітчизняної сільськогосподарської продукції (сировини) – борошна, цукру, 

молока тощо, а їх асортимент охоплює практично всі групи кондитерських 

виробів [7]. 

Пропонований споживачам різноманітний асортимент кондитерської 

продукції налічує близько 1000 найменувань, завдяки чому скорочується 

загальний імпорт солодощів. Ціни на кондитерські вироби в Україні постійно 

зростають у зв’язку зі збільшенням виробничих витрат. 

Основними чинниками, що впливають на виробничу потужність 

кондитерського сектора, є чисельність населення, ціни на сировину й 

енергоресурси, рівень заробітної плати в галузі тощо. Для повноцінного й 

системного розуміння тенденцій формування ринку кондитерських виробів 

доцільно здійснювати ґрунтовний аналіз всіх визначальних ринкових 

чинників без урахування політичних факторів.  

Одним із них є чисельність населення країни, яка постійно 

зменшується, що безпосередньо впливає на потенціал українського 

внутрішнього ринку. Дані табл. 2.1 відображають зв’язок між загальною 

чисельністю населення і обсягом споживанням кондитерських товарів.  
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Таблиця 2.1 

Динаміка чисельності населення та споживання кондитерських виробів 

Рік Чисельність 
населення, млн 

осіб 

Обсяг 
внутрішнього 
споживання 
кондитерських 
виробів, тис.т 

Темп 
приросту/ 
зменшення 
чисельності 
населення, % 

Темп 
приросту/ 
зменшення 
обсягів 

споживання 
кондитерських 
виробів, % 

2012 45663,6 726,7 - - 
2013 45553,0 689,4 99,76 94,87 
2014 45426,2 659,7 99,72 95,69 
2015 42929,3 650,5 94,50 98,61 
2016 42760,5 610,4 99,61 93,83 

Джерело: [47]. 

Поступове зниження чисельності населення України спостерігається 

починаючи з 2006 р. Чітко простежується спад обсягів внутрішнього 

споживання та зменшення внутрішнього споживання досліджуваної галузі на 

особу в рік. Це є прямим доказом впливу демографічної ситуації в країні на 

рівень споживання населенням кондитерської продукції. 

Основне споживання кондитерських виробів середнього та дорогого 

цінового сегменту припадає на міста, що пов’язано з вищим рівнем 

купівельної спроможності населення, що живе в них. На основі 

маркетингових і логістичних даних встановлено, що найбільшими 

споживачами кондитерської продукції є міста з населенням понад 100 тис. 

жителів, де проживає близько 40 % населення України. 

Види діяльності в кондитерській галузі визначаються Класифікацією 

видів економічної діяльності (ДК 009:2010), затвердженої Наказом 

Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р.[48]: 

1. КВЕД 10.71 – виробництво хліба та хлібобулочних виробів; 

виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок 

нетривалого зберігання. 
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2. КВЕД 10.72 – виробництво сухарів і сухого печива; виробництво 

борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання. 

3. КВЕД 10.82 – виробництво какао, шоколаду та цукрових 

кондитерських виробів. 

Продукція кондитерської галузі умовно поділяється на борошняні, 

шоколадні та цукрові кондитерські вироби. Класифікація видів продукції цієї 

галузі здійснюється відповідно до Номенклатури продукції промисловості, 

затвердженої наказом Державної служби статистики України від 17 грудня 

2012 р. №520, [48] (додаток А). 

Для формування показників зовнішньої торгівлі кондитерськими 

виробами використовується Український класифікатор товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). Відповідно виділено основні 

види кондитерської продукції: 

1. Код УКТЗЕД 1704 – кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад), без вмісту какао. 

2. Код УКТЗЕД 1806 – шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао. 

3. Код УКТЗЕД 1905 – хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао. 

Аналіз стану і перспектив розвитку кондитерського ринку в Україні 

свідчить, що основним джерелом формування пропозиції на ринку є 

продукція вітчизняного виробництва, яка становить близько 95% в 

загальному обсязі. Вітчизняний ринок кондитерських виробів є 

висококонцентрованим, на якому працює близько 800 компаній. Певну 

частину українського виробництва, а також кондитерського ринку, 

контролюють іноземні кондитерські компанії, які інвестують у розвиток 

місцевих підприємств (додаток Б). 

На вітчизняному ринку присутні кілька великих світових концернів, а 

саме: Nestle (АТ «Львівська кондитерська фірма Світоч»), Kraft foods (АТ 

«Крафт Фудз Україна»), Western NIS Enterprise Fund (АТ «АВК»), Sigma 
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Bleyzer (АТ «Полтавакондитер»), Trilini International (АT КФ «Харків’янка»). 

Деякі іноземні інвестори будують на території України свої виробництва, 

наприклад, німецька шоколадна фабрика Rainford у Дніпрі. Безпосереднє 

виробництво продукції в Україні вигідніше, ніж виробництво у Німеччині та 

експорт кондитерських виробів, оскільки собівартість виготовленої продукції 

значно нижча, ніж на аналогічних заводах у Європі. Передусім це пов’язано з  

наявністю дешевої робочої сили і порівняно дешевших ресурсів – 

матеріальних, земельних, енергетичних тощо.  Решта фабрик належать 

переважно колективам підприємств і українським інвесторам (додаток В). 

Структуру ринку кондитерських виробів за основними виробниками у 

2016 р. наведено на рис. 2.1.  

 
Рис. 2.1. Структура ринку кондитерських виробів в Україні у 2016 р., % 

Джерело: [47]. 

На українському ринку кондитерських виробів якість продукції 

утримується на високому рівні, що можна простежити на прикладі корпорації 

«Roshen». Лідери вітчизняного ринку постійно входять до ТОП-100 

кондитерських компаній світу, а критерієм відбору до рейтингу є річний 

дохід від реалізації продукції.  

Українська кондитерська галузь залежна від експорту, тому 

запровадження торговельних обмежень з боку країн Митного союзу 

Корпорація 
"Рошен"; 28,70%

"Кондитерська фабрика 
"А.В.К." 

м.Дніпропетровськ"; 7,60%

"Виробниче об'єднання 
"КОНТI"; 4,30%

"Бісквіт-
шоколад"; 7,90%

"ЖЛ"; 2,10%

"Монделіс"; 3,10%

"Світоч"; 2,90%
"Полтавакондитер"; 2,60%

Інші; 40,80%
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негативно впливає на її динаміку та зумовлює пошук нових ринків збуту. 

Вітчизняні виробники також зазнають впливу політичних ризиків (в серпні 

2013 р. було введено заборону на ввезення продукції корпорації «Roshen» на 

територію Росії). З іншого боку, кондитерський ринок Євросоюзу досить 

насичений, що потребує від українських виробників розширення власного 

асортименту, а також відповідності якості продукції європейським 

стандартам, щоб вона для конкурувала з європейською продукцією не тільки 

на зовнішньому, але й на внутрішньому ринку. 

Кондитерська корпорація «Roshen» - головний безперечний лідер 

ринку, офіс якої розташований у м. Києві. Вона існує з 1996 р., а її продукцію 

можна купити в США, Канаді, ОАЕ, Китаї, Японії, Алжирі, Ізраїлі, країнах 

ЄС та СНД. Як зазначалося, Корпорація постійно входить у ТОП-100 

кондитерських компаній світу. В 2016 р. у цьому рейтингу вона посіла 22 

місце. Річний обсяг виробництва продукції Roshen досягає 450 тис. т [120].  

У рейтинг ТОП-100 кондитерських компаній світу (додаток Е табл. Е.1) 

від Candy Industry ввійшли три українські виробники: кондитерська 

корпорація «Roshen», виробниче об’єднання «Конті» та кондитерська 

компанія «АВК» (22, 38 та 62 місця відповідно) – табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Українські кондитерські компанії, які увійшли у ТОП-100 кондитерських 

компаній світу за підсумками 2016 р. 

№ у 
рейтингу Компанія 

Кількість 
фабрик, 
од. 

Кількість 
працівників, 

осіб 

Чисті 
продажі, 
млрд дол. 
США 

22 Корпорація «Roshen» 8 10 000 800 

38 ВО «КОНТI» 5 8097 473 

62 Компанія «АВК» 3 2300 269 

Джерело: [192]. 
 

Виробниче об'єднання «КОНТI» входить також у трійку лідерів 

українського ринку кондитерських виробів. У загальному обсязі виробництва 
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кондитерських виробів в Україні частка цього об’єднання становить 14%. 

Щомісяця на фабриках цієї групи виробляється 17 тис. т продукції. Щорічно 

компанія експортує майже 30% виробленої продукції.  

Компанія «АВК» на ринку України є лідером у категорії виробників 

шоколадних цукерок. Вона експортує продукцію у більше ніж 20 країн світу, 

серед яких Німеччина, Великобританія, Латвія та Ізраїль. У категорії 

шоколадних цукерок відомі такі торгові марки, як «Парижель», 

«Королівський шедевр», «Доміор», «Королівський шарм», «Креамо», 

«Трюфель оригінальний», «Шоколадна ніч», «Гулівер» та ін. До складу 

«АВК» входять три кондитерські фабрики, розташовані в Донецьку, Дніпрі 

та Луганську. Через військові дії роботу Донецької та Луганської фабрик 

зупинено [118]. 

Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - харківське підприємство, одне з 

найбільших виробників кондитерської продукції в Україні. Корпорація 

посідає четверте місце в країні за обсягами виробництва і реалізації 

продукції, яку постачає продукцію у більш як 20 країн світу з часткою 

експорту близько 30%. Корпорація експортує продукцію в Казахстан, 

Киргизстан, Грузію, Азербайджан, Молдову, Латвію, Литву, Монголію, 

США, Канаду, Ізраїль, Німеччину. 

Житомирська кондитерська фабрика «Житомирські ласощі» (ТДВ 

«ЖЛ») входить до п’ятірки лідерів кондитерського ринку України. Продукція 

компанії успішно експортується в Німеччину, Ізраїль, Росію, Молдову, США, 

Естонію, Латвію, Азербайджан та ін. Вона розрахована на споживачів із 

середнім рівнем доходу. Виробничі потужності цієї кондитерської фабрики - 

80 тис. т продукції в рік  [117]. 

Компанія «Nestle» належить до найбільших компаній світу у сфері 

виробництва продуктів харчування. На українському кондитерському ринку 

вона представлена Львівською кондитерською фабрикою «Світоч». 

Тростянецька фабрика ПрАТ «Монделіс Україна» (до 2014 р. під 

назвою «Крафт Фудз Україна») є українським підприємством, що належить 
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до групи компаній швейцарського гіганта «Mondelez International» - однієї з 

найбільших у світі компанії-виробника шоколадної продукції, печива та 

цукерок, а також другого за позицією у світі виробника жувальної гумки. 

ПАТ «Полтавкондитер» має виробничі потужності більше 200 т 

кондитерських виробів на добу. Експортує свою продукцію в Естонію та 

Грузію. 

ПрАТ «КФ «Лагода» займає 6,5% українського ринку за обсягом 

виробництва вафлів і печива. Асортимент налічує 140 видів, в тому числі 

«Артек», «До чаю», «Браво», «Тет», «Чорний принц» та ін. 

ПрАТ «Одесакондитер» випускає понад 300 найменувань 

кондитерських виробів, зокрема цукерки «Одеські», «Біла акація», 

«Рушничок», «Тарас Бульба», «Садок вишневий», «Метеорит», та ін. 

Дві третини українського ринку та три чверті експорту контролюють 

корпорація «Roshen», ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м.Дніпро, 

ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI», ПАТ «Львівська кондитерська 

фабрика «Свiточ» (Nestle), Тростянецька фабрика ПрАТ «Монделіс Україна», 

корпорація «Бісквіт-Шоколад», ТДВ «ЖЛ», ПАТ «Полтавкондитер». 

Щороку Україна близько третини кондитерської продукції експортує за 

кордон. У структурі експорту 96 % припадає на країни колишнього 

Радянського Союзу: 57 % – Росія, 12,5 % – Казахстан, від 5,5 до 3 % –

Азербайджан, Грузія, Туркменістан, Киргизія, Білорусь, Молдова, 

Таджикистан, Узбекистан (країни перелічено в порядку зменшення частки 

експорту)- додаток Е [7].  

Найбільша частка припадає на великі підприємства-експортери, яких 

налічується 15, серед середніх лише – 5, а малих – лише одне підприємство 

експортує свою продукцію за кордон. Частка експортованої продукції різна. 

Так, понад 50 % підприємств експортують до 30 % виробленої продукції, 

майже  40 % – від 30 до 70 %. Кілька підприємств експортують понад 70 % 

виробленої продукції.  
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Головною перевагою вітчизняних виробників на зовнішньому ринку 

найчастіше є невисока ціна на вироби. Наприклад, українська карамель на 

російському ринку конкурентна за рахунок нижчої вартості навіть за умови 

введення Росією мита на ввезення цукристих кондитерських виробів з 

України. Крім того, перевагами українських виробників на зовнішніх ринках 

є також висока якість продукції, оновлений її асортимент, врахування попиту 

та поліпшення дизайну кондитерських виробів. 

На шляху нарощування експортного потенціалу в українських 

виробників існують певні бар’єри. Найбільшою перепоною для експорту є 

високий рівень конкуренції на ринках імпортерів, насамперед в СНД. 

Порівняно з ринком СНД і Канади, Ринок Європи оцінюється як менш 

конкурентний. Крім того, перешкодою можуть бути складність і висока 

вартість експортних процедур, низький попит на продукцію, вироблену 

підприємством, відсутність міжнародного сертифікату якості, невисокий 

рівень конкурентоспроможності продукції в сегменті ціни або якості, а також 

складність пошуку партнерів. 

Зважаючи на високий рівень концентрації, можна зробити висновок 

про те, що конкурентоспроможність необхідно підвищувати насамперед за 

рахунок зниження собівартості продукції.  

Розглянемо структуру операційних витрат основних гравців на ринку 

кондитерських виробів (додаток Е, табл. 2.3). 

Найбільшу частку у витратах підприємств займають матеріальні 

витрати. Однак у підприємств корпорації «Roshen» вони суттєво менші, хоча 

ще попереднього року була значно більша частка матеріальних витрат. 

Суттєве їх скорочення пов’язане із інвестиціями у нове виробниче 

обладнання, що дозволило значно зменшити витрати ресурсів, в тому числі 

матеріальних. Це також дало можливість суттєво підвищити заробітну плату 

працівникам за рахунок зростання продуктивності праці. Тому в цій 

корпорації найбільша частка витрат на оплату праці у загальній структурі 

витрат. 
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Таблиця 2.3 

Динаміка обсягу і складу операційних витрат кондитерських 

підприємств України у 2013-2016 рр., млн грн 

 Показник 2013 2014 2015 2016 

те
мп

 
пр
ир
ос
ту

 
20

16
/2

01
3,

%
 

 A 1 2 3 4 5 
ПрАТ "Виробниче об'єднання "КОНТI" 

  Матеріальні витрати 1790 1366 669 843 -52,9 
  Витрати на оплату праці 297 231 106 91 -69,3 
  Відрахування на соціальні заходи 85 62 29 17 -80,2 
  Амортизація 135 212 163 83 -38,3 
  Інші операційні витрати 445 362 316 81 -81,8 

ПрАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." м.Дніпропетровськ" 
  Матеріальні витрати 61 68 162 123 102,3 
  Витрати на оплату праці 76 66 88 133 74,6 
  Відрахування на соціальні заходи 28 24 33 29 4,8 
  Амортизація 19 18 17 21 8,4 
  Інші операційні витрати 36 36 60 122 241,4 

ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Roshen" 
  Матеріальні витрати 182 105 108 93 -49,0 
  Витрати на оплату праці 161 124 117 106 -34,4 
  Відрахування на соціальні заходи 58 47 25 23 -61,1 
  Амортизація 51 42 45 41 -19,6 
  Інші операційні витрати 37 22 37 20 -46,0 

ПрАТ "Вінницька кондитерська фабрика" 
  Матеріальні витрати 36 38 58 187 419,7 
  Витрати на оплату праці 143 156 230 243 70,3 
  Відрахування на соціальні заходи 51 56 55 51 0,6 
  Амортизація 123 147 183 232 88,6 
  Інші операційні витрати 165 259 204 49 -70,3 

ПрАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика " Roshen " 
  Матеріальні витрати 31 36 54 56 81,9 
  Витрати на оплату праці 46 51 74 73 57,6 
  Відрахування на соціальні заходи 17 18 18 16 -5,9 
  Амортизація 12 16 20 31 155,6 
  Інші операційні витрати 6 8 12 11 81,0 
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Продовження табл. 2.3 

 A 1 2 3 4 5 
ПАТ "Львівська кондитерська фабрика "Свiточ" 

  Матеріальні витрати 788 1126 1736 1799 128,4 
  Витрати на оплату праці 41 46 49 62 53,3 
  Відрахування на соціальні заходи 15 16 17 13 -14,9 
  Амортизація 33 34 35 35 8,7 
  Інші операційні витрати 82 50 65 66 -18,8 

ПрАТ "Монделiс Україна" 
  Матеріальні витрати 2259 2579 2148 2679 18,6 
  Витрати на оплату праці 214 214 230 226 5,8 
  Відрахування на соціальні заходи 51 50 52 34 -33,8 
  Амортизація 70 74 85 84 20,2 
  Інші операційні витрати 1045 1261 1268 914 -12,5 

Джерело: Дані фінансової звітності підприємств. 

 

Друге місце за невеликим розміром витрат на сировину посідає ПрАТ 

«Виробниче об'єднання «КОНТI» – трохи  більше половини в загальній 

структурі. 

Важливо проаналізувати динаміку таких показників, як  чистий дохід 

від реалізації, собівартість реалізованої продукції та чистий прибуток лідерів 

кондитерського ринку (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Динаміка основних фінансових показників діяльності кондитерських 

підприємств України в 2012-2016 рр., млн грн 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 
Темп 

приросту 
2016/2012,% 

A 1 2 3 4 5 6 
ПрАТ "Виробниче об'єднання "КОНТI" 

Чистий дохід від реалізації 
продукції 3393 3554 2616 1500 1004 -70,4 

Собівартість реалізованої 
продукції 2386 2401 1725 1082 759 -68,2 

Чистий прибуток  (збиток) 268 580 712 65 -431 -260,7 
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Продовження табл. 2.4 
A 1 2 3 4 5 6 

ПрАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." м.Дніпропетровськ" 
Чистий дохід від реалізації 
продукції 388 338 311 434 823 111,8 

Собівартість реалізованої 
продукції 353 306 288 413 754 113,2 

Чистий прибуток  (збиток) 5,5 1,7 -4,41 -0,58 0,2 -96,3 
ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Roshen" 

Чистий дохід від реалізації 
продукції 672 488 294 251 232 -65,4 

Собівартість реалізованої 
продукції 626 434 256 216 204 -67,4 

Чистий прибуток  (збиток) 3,8 17,2 34,8 11 3,9 3,3 
ПрАТ "Вінницька кондитерська фабрика" 

Чистий дохід від реалізації 
продукції 510 641 675 703 751 47,1 

Собівартість реалізованої 
продукції 381 431 481 639 691 81,1 

Чистий прибуток  (збиток) 68 142 286 52 3 -95,6 
ПрАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Roshen" 

Чистий дохід від реалізації 
продукції 190 157 120 180 184 -3,2 

Собівартість реалізованої 
продукції 174 141 113 161 168 -3,6 

Чистий прибуток  (збиток) 0,93 -2,76 -5,4 2,23 -0,7 -175,5 
ПАТ "Львівська кондитерська фабрика "Свiточ" 

Чистий дохід від реалізації 
продукції 989 979 1353 2318 2274 130,0 

Собівартість реалізованої 
продукції 915 911 1252 1877 1941 113,1 

Чистий прибуток  (збиток) 41 28 0,02 271 235 735,6 
ПрАТ "Монделiс Україна" 

Чистий дохід від реалізації 
продукції 4402 4910 5368 4623 4003 -9,1 

Собівартість реалізованої 
продукції 2681 3086 3583 3170 3055 13,9 

Чистий прибуток  (збиток) 452 513 275 169 99 -78,1 
Джерело: Дані фінансової звітності підприємств. 

За даними табл. 2.4 порівняно з 2012 р. приріст показників чистого 

доходу від реалізації продукції мали тільки АВК Дніпропетровськ, Вінницька 

кондитерська фабрика Roshen та Львівська фабрика Світоч. Це пов’язано з 
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активним збільшенням обсягів виробництва та виходом на нові ринки збуту, 

зокрема спрямуванням значної частки продукції на зовнішні ринки. По всіх 

інших підприємствах спостерігається суттєве зменшення чистого доходу від 

реалізації продукції - від 9 до 30%. Таке зниження аналізованого показника 

спричинено втратою ринків збуту - як зовнішніх (російські ринки, доступ до 

яких було обмежено), так і внутрішніх (пов’язаних з початком ведення 

військових дій, на окупованих територіях).  

Варто зазначити, що собівартість знижується лише при зменшенні 

чистого доходу від реалізації, що характеризує взаємозв’язок обсягів 

виробництва та продажу. По інших підприємствах собівартість навпаки, 

відчутно підвищувалася. Така ситуація з постійним коливанням обсягів збуту 

позначилися і на фінансових результатах галузі, про що свідчать 

вищенаведені дані. Ситуація, що склалася, спонукає до впровадження 

новітніх технологій з меншою ресурсоємністю, а також екологізації 

виробництва та дослідження безпеки виробничих процесів. 

В Україні питання екологічної безпеки набувають дедалі більшої 

актуальності. Екологічно чистою в Україні є лише 6% її території, середня 

щільність викидів в атмосферу становить близько 11 т на 1 кв. м, а в деяких 

регіонах значення цього показника у десятки разів перевищує середнє по 

країні. Витрати свіжої води в країні на одиницю виробленої продукції значно 

вищі порівняно з розвиненими країнами Європи, зокрема, з Францією – у 2,5 

рази, Великобританією та Швецією – 4,2, Німеччиною – у 4,3 рази. Щорічні 

обсяги утворення відходів перевищують 400 млн т (майже 10 т з розрахунку 

на одного жителя), 99% з них надходять від економічної діяльності 

підприємств та організацій. Із загального обсягу утворених відходів щороку 

утилізується лише близько 34% [148, с.3].  Динаміку викидів забруднюючих 

речовин в Україні у 2008–2016 рр. показано на рис. 2.2.   
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Рис. 2.2. Динаміка обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря в Україні у 2007–2016 рр., тис т. 

Джерело: сформовано автором на основі [47].  

Критичну ситуацію у сфері природозбереження підтверджують і 

міжнародні рейтинги. Так, фахівці Єльського університету щороку 

визначають індекс якості довкілля (Environmental Performance Index), що 

характеризує ефективність збереження екосистем, на основі 22 індикаторів, 

розподілених за десятьма категоріями. Вони характеризують як якість 

навколишнього середовища, так і життєздатність екосистем. За рівнем цього 

показника Україна займала 95 позицію серед 178 країн світу. Для порівняння, 

Угорщина посіла 28-ме, Польща – 30-те, Білорусь – 36 місце [202].  

Загальна структура викидів забруднюючих речовин в Україні 

характеризує постійну тенденцію до їх зменшення, хоча і досить повільними 

темпами (додаток Г). Проте це свідчить не про підвищення екологічної 

відповідальності підприємств, а про неможливість вести статистичне 

спостереження у зоні проведення АТО та зниження інвестиційної активності 

підприємств України. Так, у 2016 р. обсяги викидів забруднюючих речовин 

зменшилися на 32% порівняно з попереднім роком. У 2015 р. порівняно з 
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2014-м зменшення викидів становило 15% (додаток Г). Найбільше зниження 

спостережено за такими видами: викиди неметанових летких органічних 

сполук - на 16% в 2015 р. та ще на 77% у 2016 р.; викиди по металах та їх 

сполуках - на 52%, тобто вдвічі у 2015 р. та ще на 26% у 2016 р.; викиди 

оксиду вуглецю – відповідно на 14 та 59%. Найменше зниження викидів 

припадало на метан до 10%. За всіма іншими складовими відбулося 

зниження в середньому на 15 –25% (рис. 2.3).  

 
Рис. 2.3. Динаміка обсягу викидів в атмосферне повітря в Україні по 

елементах, 2007–2016рр. 
Джерело: сформовано автором на основі [47].  
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Причин низького рівня екологічної відповідальності вітчизняних 

підприємств досить багато: невиважена державна політика у сфері 

екологічної безпеки, недостатня фінансова стійкість підприємств для 

запровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій, сучасного 

обладнання, реалізації інноваційних проектів, недосконалість системи 

менеджменту, монополізація окремих галузей виробництва і, відповідно, 

слабка мотивація до підвищення якості продукції, зменшення витрат, 

підвищення репутації тощо. 

Атмосферне повітря найбільше забруднюється діоксидом вуглецю, 

переважно стаціонарними джерелами – промисловими виробничими 

об’єктами (додаток Д). Другий за обсягами забруднювачем – переробна 

промисловість, на яку припадає 30,4% викидів. Зокрема, частка металургії в 

загальному обсязі викидів по країні становить 25,1%. У свою чергу, на 

добувну промисловість припадає 17,5% від загальних викидів в атмосферу. 

На харчову промисловість припадає 1,2% від загального обсягу викидів 

(додаток Д, табл. Д3).  

Слід наголосити, що важливими аспектами екологічного менеджменту 

підприємств, окрім зменшення впливу на довкілля, є мінімізація витрат 

сировини і матеріалів у виробничому процесі, а також зниження собівартості 

завдяки оптимізації екологічних витрат. Необхідно відзначити, що 

найбільший вплив на досягнення екологічних цілей у вітчизняній 

кондитерській галузі має висока собівартість продукції галузі через дорогі 

енергоресурси та какао-боби, які імпортуються в Україну. Для оцінки 

ефективності екологічної діяльності в підприємствах використовують типові 

показники, наведені в табл. 1.4. Зважаючи на те, що в контексті сталого 

розвитку для досягнення конкурентних переваг кондитерським 

підприємствам необхідно дбати про власний соціально відповідальний імідж 

і водночас підвищувати свої конкурентні переваги за рахунок екологізації 

виробництва, варто розглянути вплив екологічних аспектів на їх діяльність. З 

урахуванням особливостей діяльності кондитерських підприємств, 
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проаналізувавши їхню діяльність, можна побачити, що найвагоміші 

екологічні аспекти для них – це викиди в атмосферне повітря та відходи 

виробництва. Стосовно викидів в атмосферне повітря кондитерськими 

підприємствами України аналіз здійснено за двома типами викидів – 

діоксиду вуглецю та найбільш небезпечних викидів інших сполук. За період 

2014-2016 рр. стан щодо викидів небезпечних речовин в атмосферне повітря 

характеризують дані табл. 2.5 і 2.6. 

За табличними даними, кондитерські підприємства викидають в 

атмосферне повітря багато викидів різноманітних сполук. Радар викидів по 

забруднювальних речовинах по кожному виду наведено на рис. 2.4. 

 
Рис. 2.4. Радар викидів в атмосферне повітря в Україні основних 

забруднювальних речовин, 2016 р. 

Джерело: сформовано автором на основі статистичної звітності.
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Таблиця.2.5 
Обсяг викидів забруднювальних речовин і парникових газів в атмосферне повітря за видами основними кондитерськими 

підприємствами України у 2014-2016 рр., т  

Вид речовин 

Обсяг викидів 

ПрАТ "Виробниче 
об'єднання "КОНТI" 

ПрАТ "Вінницька 
кондитерська 
фабрика" 

ПрАТ "Кременчуцька 
кондитерська фабрика 

"Рошен" 

ПрАТ "Київська 
кондитерська фабрика 

"Рошен" 

ПрАТ "Кондитерська 
фабрика "А.В.К." 
м. Дніпропетровськ" 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Метали та їх 
сполуки 0,005 0,001 0,001 0,043 0,038 0,039 0,005 0,005 0,005 0,003 0,002 0,002 0,004 0,004 0,004 

Мікро 
частинки та 
волокна 

1,11 1,44 1,45 8,76 8,31 8,14 0,34 0,34 0,36 1,35 1,27 1,35 16,07 14,96 21,64 

Сполуки 
азоту 6,07 5,92 4,59 7,44 14,17 13,54 10,94 11,05 11,88 13,53 13,50 12,86 10,27 10,19 11,90 

Діоксид та 
інші сполуки 
сірки 

0,000 0,000 0,000 0,014 0,015 0,014 0,012 0,017 0,017 0,047 0,043 0,040 0,073 0,073 0,074 

Оксид 
вуглецю 1,80 1,82 1,24 25,02 28,76 28,33 2,11 2,14 2,23 3,99 3,80 3,49 1,92 1,92 1,93 

Вуглецю 
діоксид 6303 6379 5108 14982 14357 13511 6722 6791 7296 11076 10721 10100 5744 5723 6476 

Неметанові 
леткі 
органічні 
сполуки  

2,22 0,12 0,67 0,68 0,68 0,69 0,34 0,34 0,34 0,06 0,05 0,06 0,51 0,47 0,26 

Метан 0,10 0,11 0,09 4,25 4,31 4,29 0,14 0,14 0,15 0,20 0,19 0,18 0,10 0,10 0,15 
Фреони  0,26 0,09 0,01 0,16 0,26 0,35 1,05 1,05 1,06 0,06 0,06 0,06 0,17 0,16 0,62 

Джерело: сформовано автором на основі [47].  
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Таблиця. 2.6  

Темп зростання викидів забруднювальних речовин і парникових газів в атмосферне повітря за видами основними 

кондитерськими підприємствами України у 2014-2016 рр., %  

Вид речовин 

Темп зростання викидів 

ПрАТ "Виробниче 
об'єднання "КОНТI" 

ПрАТ "Вінницька 
кондитерська 
фабрика" 

ПрАТ "Кременчуцька 
кондитерська фабрика 

"Рошен" 

ПрАТ "Київська 
кондитерська фабрика 

"Рошен" 

ПрАТ "Кондитерська 
фабрика "А.В.К." 
м. Дніпропетровськ" 

2015 до 
2014 

2016 до 
2015 

2015 до 
2014 

2016 до 
2015 

2015 до 
2014 

2016 до 
2015 

2015 до 
2014 

2016 до 
2015 

2015 до 
2014 

2016 до 
2015 

Метали та їх 
сполуки -400,0 0,0 -13,2 2,6 0,0 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 

Мікро 
частинки та 
волокна 

22,8 0,4 -5,3 -2,2 -0,3 6,3 -6,5 6,1 -7,4 30,9 

Сполуки 
азоту -2,6 -28,9 47,5 -4,7 1,0 7,0 -0,2 -5,0 -0,9 14,4 

Діоксид та 
інші сполуки 
сірки 

0,0 0,0 6,7 -7,1 29,4 0,0 -9,3 -7,5 0,0 1,4 

Оксид 
вуглецю 1,2 -47,5 13,0 -1,5 1,4 4,0 -5,1 -8,8 0,1 0,3 

Вуглецю 
діоксид 1,2 -24,9 -4,4 -6,3 1,0 6,9 -3,3 -6,2 -0,4 11,6 

Неметанові 
леткі 
органічні 
сполуки  

-1762,2 82,3 -0,9 2,0 0,0 0,3 -5,6 5,3 -9,2 -79,2 

Метан 2,8 -24,4 1,4 -0,3 0,0 5,3 -3,7 -3,8 -1,0 35,8 
Фреони  -193,3 -790,0 38,8 25,5 0,0 1,0 0,0 0,0 -6,1 73,6 
Джерело: сформовано автором на основі [47].  



91 
 

 

Однак, зважаючи на особливості технології та виробничі процеси 

різного типу, а також їх тривалість, з метою аналізу потрібно привести 

показники у зіставний вигляд. Для цього згрупуємо викиди в повітря 

наступним чином – 1. Викиди діоксиду вуглецю, 2. Викиди забруднювальних 

речовин, окрім діоксиду вуглецю. Дані щодо сумарних викидів наведено в 

табл. 2.7. 

Таблиця. 2.7  

Динаміка обсягу викидів забруднювальних речовин досліджуваними 

кондитерськими підприємствами в атмосферне повітря в Україні за групами 

речовин у 2012-2016 рр., т  

Рік 
Найменування 
забруднювальної 

речовини 

П
рА
Т 

"В
ир
об
ни
че

 
об

'єд
на
нн
я 

"К
О
Н
ТІ

" 

П
рА
Т 

"В
ін
ни
ць
ка

 
ко
нд
ит
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сь
ка

 
фа
бр
ик
а"

 

П
рА
Т 
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уц
ьк
а 
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ер
сь
ка

 ф
аб
ри
ка

 
"Р
О
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ЕН

" 

П
рА
Т 

"К
иї
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ьк
а 

ко
нд
ит
ер
сь
ка

 ф
аб
ри
ка

 
"Р
О
Ш
ЕН

" 

П
рА
Т 

"К
он
ди
те
рс
ьк
а 

фа
бр
ик
а 

"А
.В

.К
."

  
м.

 Д
ні
пр
оп
ет
ро
вс
ьк

" 

2012 
Всього забруднювальних 
речовин* 18,7 50,9 19,0 30,1 62,1 

Вуглецю діоксид 10687,3 14101,8 6721,9 14581,1 8032,5 

2013 
Всього забруднювальних 
речовин* 12,7 49,6 15,0 25,0 37,1 

Вуглецю діоксид 10662,0 16316,6 6721,9 13750,2 7194,3 

2014 
Всього забруднювальних 
речовин* 11,6 46,4 14,9 19,2 29,1 

Вуглецю діоксид 6302,8 14981,6 6721,9 11075,5 5744,4 

2015 
Всього забруднювальних 
речовин* 9,5 56,6 15,1 18,9 27,9 

Вуглецю діоксид 6379,2 14356,9 6791,4 10721,3 5722,9 

2016 
Всього забруднювальних 
речовин* 8,0 55,4 16,1 18,0 36,6 

Вуглецю діоксид 5107,6 13511,5 7295,8 10100,0 6476,4 
2016 
до 

2012, 
% 

Всього забруднювальних 
речовин* 43,1 108,8 84,6 60,0 58,9 

Вуглецю діоксид 47,8 95,8 108,5 69,3 80,6 
*Крім вуглецю діоксиду 
Джерело: Розроблено автором за даними статистичної звітності підприємств. 
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Найбільше викидів за всіма сполуками здійснювала ПрАТ «Вінницька 

кондитерська фабрика», яка має максимальні значення по шести сполукам, 

що більше половини з усіх, що зафіксовано  по інших підприємствах. Також 

максимальні значення по більшості сполук характерні для ПрАТ 

«Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпро та ПрАТ «Кременчуцька 

кондитерська фабрика «РОШЕН». Найменшу кількість сполук викидає ПрАТ 

«Київська кондитерська фабрика «РОШЕН». 

Для детальнішого й наочнішого аналізу тенденцій змін обсягу викидів 

по підприємствах розглянемо їх динаміку за останні роки (рис. 2.5).  

 

 
Рис. 2.5. Динаміка обсягу викидів вуглецю діоксиду в атмосферне повітря 

основними кондитерськими підприємствами в Україні у 2012-2016 рр., т 

Джерело: сформовано автором на основі статистичної звітності. 

 

За даними рис 2.5 найбільше викидів діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря здійснює ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика», на другому місці 
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ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН», третє місце посідає ПрАТ 

«Виробниче об’єднання «КОНТІ». Найменші викиди діоксиду вуглецю 

мають ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «РОШЕН» та ПрАТ 

«Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпро. За динамікою показників 

викидів діоксиду вуглецю за останні роки чітко простежується, що лідером у 

зменшенні викидів є ПрАТ «Виробниче об’єднання «КОНТІ», яке з 2012 до 

2016 р. скоротило викиди більш як удвічі. Інші підприємства також 

демонструють зменшення обсягу викидів, окрім ПрАТ «Кременчуцька 

кондитерська фабрика «РОШЕН». Наочно простежується незадовільна 

ситуація з викидами в ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика», де в 2013 р. 

обсяг викидів відчутно зріс порівняно з 2012 р. Надалі обсяги викидів 

діоксиду вуглецю зменшувалися, що пов’язано з впровадженням 

екологічного менеджменту та здійсненням природоохоронних заходів. 

За показниками викидів у повітря інших забруднювальних речовин 

окрім діоксиду вуглецю, найбільших обсяг припадає на ПрАТ «Вінницька 

кондитерська фабрика» (рис. 2.6).  Друге місце за кількістю викидів 

забруднювальних речовин в повітря, окрім діоксиду вуглецю, посідає ПрАТ 

«Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ. Однак, незважаючи на 

великі обсяги викидів, це підприємство має найкращі результати щодо їх 

зменшення: за 2012-2015 рр. на 45%. Проте в 2016 р. спостерігається їх 

незначне зростання. 

Третє місце належить ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 

«РОШЕН», з тенденцією до зменшення викидів. За даними на рис. 2.6, можна 

зробити висновок, що всі кондитерські підприємства показують тенденцію до 

зменшення вказаних викидів у повітря, окрім ПрАТ «Вінницька 

кондитерська фабрика», яка їх поступово зменшувала, а в 2015 р. – стрімко 

збільшила. Це пов’язано із запуском нових технологічних виробничих 

процесів, унаслідок яких здійснюються додаткові викиди через розширення 

виробництва. 
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Рис. 2.6. Динаміка обсягу викидів в атмосферне повітря  

забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) основними 

кондитерськими підприємствами в Україні, 2012-2016 рр., т 

Джерело: сформовано автором за даними статистичної звітності. 

 

Проаналізуємо другий за вагомістю фактор екологічного 

менеджменту кондитерських підприємств – відходи виробництва, утворені 

внаслідок виробничих процесів. Відповідно до державних стандартів, 

відходи класифікують за різними ознаками. Кожному типу присвоюється код 

класифікації, визначений Державним класифікатором. Сумарний обсяг 

відходів кондитерських підприємств наведено в додатку З. 

 Для зіставності даних, з метою аналізу тенденцій у досліджуваних 

підприємствах згрупуємо відходи за класами небезпеки на надзвичайно та 

високо небезпечні, мало та помірно небезпечні. Об’єднаємо всі типи відходів 

за класами у визначені нами групи (табл. 2.8). 
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Таблиця 2.8  
Динаміка обсягу відходів основних кондитерських підприємств України у 

2012-2016 рр., т 

Рік Клас небезпеки відходів 

П
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м.
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" 

2012 

Надзвичайно та високо 
небезпечні 11,4 3,9 0,7 5,5 2,8 

Мало та помірно 
небезпечні 2420,4 2402,9 530,6 8983,3 1231,8 

2013 

Надзвичайно та високо 
небезпечні 22,7 4,3 1,1 2,5 1,0 

Мало та помірно 
небезпечні 6933,9 2202,1 463,6 10211,1 1197,4 

2014 

Надзвичайно та високо 
небезпечні 0,9 3,0 0,9 1,2 0,2 

Мало та помірно 
небезпечні 715,1 2202,1 461,8 3644,4 377,8 

2015 

Надзвичайно та високо 
небезпечні 1,7 3,7 4,6 0,7 0,2 

Мало та помірно 
небезпечні 753,2 1889,7 619,4 2828,8 657,9 

2016 

Надзвичайно та високо 
небезпечні 4,2 3,7 2,3 1,1 0,3 

Мало та помірно 
небезпечні 799,8 2036,4 696,1 2579,9 649,4 

2016 
до 

2012, 
% 

Надзвичайно та високо 
небезпечні 36,8 94,1 325,0 19,2 11,8 

Мало та помірно 
небезпечні 33,0 84,7 131,2 28,7 52,7 

Джерело: сформовано автором за даними статистичної звітності. 

Для наочного зображення побудуємо діаграму динаміки обсягу 

відходів основних кондитерських підприємств України у 2012-2016 рр. 

(рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Динаміка обсягу надзвичайно та високо небезпечних відходів 

основних кондитерських підприємств України у 2012-2016 рр., т 

Джерело: сформовано автором за даними статистичної звітності. 

 

У 2012-2016 рр. найбільший обсяг надзвичайно та високо небезпечних 

відходів був у ПрАТ «Виробниче об’єднання «КОНТІ». Так, у 2013 р. їх 

утворилося вдвічі більше, ніж у 2012 р., проте в 2014 ро. їх обсяг відчутно 

скоротився – орієнтовно на 80%. Особливістю діяльності цього підприємства 

також є те, що відходів у нього в рази більше, порівняно з іншими 

підприємствами.  

Друге місце за обсягами відходів посіло ПрАТ «Вінницька 

кондитерська фабрика», далі ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 

«РОШЕН». За винятком ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика», всі 
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підприємства демонструють поступове зменшення таких відходів. Як 

бачимо, найкраща тенденція у групі надзвичайно та високо небезпечних 

відходів простежується в діяльності ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» 

м. Дніпропетровськ. За три роки вона зменшила свої відходи на 90%, і звела 

їх практично до нуля. Винятком є ПрАТ «Кременчуцька кондитерська 

фабрика «РОШЕН», яка з 2014 р. відчутно збільшила обсяг відходів високо 

небезпечної групи. Проаналізуємо динаміку мало та помірно небезпечних 

відходів (рис. 2.8). 

 
Рис 2.8. Динаміка обсягу мало та помірно небезпечних відходів основних 

кондитерських підприємств України у 2012-2016 рр., т  

Джерело: сформовано автором за даними статистичної звітності. 

 

У групі підприємств, де найбільше викидається в повітря мало та 

помірно небезпечних відходів, перебуває ПрАТ «Київська кондитерська 

фабрика «РОШЕН», у якої їх на порядок більше від інших підприємств. На 
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другому місці зі схожою тенденцією, як і по високо небезпечних відходах, 

залишається ПрАТ «Виробниче об’єднання «КОНТІ», яке спочатку різко 

збільшило обсяги відходів, а потім зменшило майже до нуля. Стосовно цієї 

групи відходів відмітною рисою є постійне зменшення їхніх обсягів по всіх 

підприємствах починаючи з 2013 р. Така тенденція зумовлена активним 

впровадженням екологічного менеджменту в підприємствах, а також 

заходами щодо державного регулювання охорони довкілля. 

Таким чином, на основі аналізу екологічних аспектів діяльності 

підприємств кондитерської галузі виокремлено найвагоміші екологічні 

фактори – викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря та відходи 

виробництва. Встановлено, що обсяги викидів і відходів відіграють вагому 

роль в екологічній діяльності підприємства. Тому оцінювати ефективність 

екологічного менеджменту та конкурентоспроможності кондитерських 

підприємств необхідно з урахуванням цих екологічних факторів. Наступним 

кроком в оцінюванні екологічного менеджменту та впливу екологічних 

аспектів на конкурентоспроможність підприємств є визначення вагомості 

кожного екологічного аспекту та економічних показників у загальному 

результуючому показникові конкурентоспроможності, що буде проведено 

нами. 

 

2.2. Оцінювання впливу екологічного менеджменту на 

конкурентоспроможність  підприємств  кондитерської  галузі 

 

Про рівень конкурентоспроможності кондитерських продуктів можна 

робити висновок за реакцією ринку, що характеризується смаками 

споживачів та ефективністю каналів розподілу. Для визначення необхідних 

умов для конкуренції використовується індекс Хірфендаля-Хіршмана. 

Коефіцієнт Херфіндаля-Хіршмана (HHI) визначається як сума квадратів 

часток (Yi) усіх фірм, які діють на ринку (n):  
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	, (2.1) 

 

де #$% – частка підприємства на ринку, %. При цьому загальний ∑ #$%'
$() =

100%. 

Коефіцієнт Херфіндаля-Хіршмана може набувати значень від 0 (при 

деконцентрації ринку та його поділу між великою кількістю дрібних фірм) до 

1 (за монополії одного підприємства). Якщо розраховувати ринкові частки у 

процентах, то максимальне значення HHI може досягати 10 000. 

Перевагами застосування цього коефіцієнта є:  

1) розрахунок ринкових часток усіх фірм, які функціонують на 

досліджуваному ринку;  

2) здатність чутливо реагувати на перерозподіл ринкових часток між 

фірмами, що діють на ринку. 

З огляду на це HHI використовують для поділу об’єднань фірм 

(утворених на основі злиття або поглинання) та ринків на три великі групи 

залежно від значення коефіцієнта: 

1. HHI < 1000. Ринок оцінюється як неконцентрований, а злиття, як 

правило, відбувається безперешкодно. 

2. 1800 < HHI < 1000. Ринок розглядається як помірно 

концентрований, проте рівень коефіцієнта, вищий від 1400, може 

свідчити про необхідність додаткової перевірки доцільності 

злиття з боку Департаменту юстиції США. У будь-якому разі 

такий рівень коефіцієнта (1400) розцінюється як 

попереджувальний сигнал. 

3. HHI > 1800. Ринок вважається висококонцентрованим 

[162, с. 97]. 

Ринок вважається нормальним для конкуренції, коли HHI < 1000, та не 

перевищує 1800. Дуже часто для аналізу використовується також коефіцієнт 
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концентрації, який обчислюється як сума ринкових часток для найбільших 

компаній із загальної кількості компаній, що належать до одного товарного 

ринку. Про вплив найбільшого підприємства на ринок можна робити 

висновки тоді, коли обсяг його продажів становить, принаймні, 20% 

місткості ринку. Найвагоміша перевага коефіцієнта концентрації полягає в 

тому, що він дає змогу не тільки порівняти рівні концентрації різних галузей 

і ринків, але й проаналізувати їх динаміку та встановити, за рахунок 

ринкових часток яких підприємств [162, с. 97]. Отже, для проведення аналізу 

конкуренції на кондитерському ринку за допомогою коефіцієнта Хірфендаля-

Хіршмана визначимо частки ринку підприємств, які є основними гравцями за 

останні роки (2013-2016). Результати розрахунків наведено у табл. 2.9. 

Таблиця 2.9. 

Коефіцієнт Хірфендаля-Хіршмана по кондитерських підприємствах 

України у 2013-2016 рр.  

Підприємства 
Частка ринку, % Квадрат часток 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 
Корпорація «Рошен» 28,1 23,3 29,6 28,7 789,6 542,9 876,2 823,7 
ПрАТ "Виробниче 
об'єднання "КОНТI" 13,3 11,7 6,1 4,3 176,9 136,9 37,2 18,5 

ПрАТ "Кондитерська 
фабрика "А.В.К." 
м.Дніпропетровськ" 

12,1 11,7 6,0 7,6 146,4 136,9 36,0 57,8 

Корпорація «Бісквіт - 
Шоколад» 7,5 6,1 7,6 7,9 56,3 37,2 57,8 62,4 

ПАТ "Львівська 
кондитерська фабрика 
"Свiточ" 

2,8 2,7 3,0 2,9 7,8 7,3 9,0 8,4 

ТДВ "ЖЛ" 4,6 4,6 4,7 2,1 21,2 21,2 22,1 4,4 
Коефіцієнт Херфіндаля-Хіршмана 1198,2 882,3 1038,2 975,2 

Джерело: сформовано автором за данними статистичної звітності. 
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Результати аналізу свідчать, що досліджуваний ринок упродовж 

тривалого часу був відкритим і вільним для конкуренції, тому будь-яке 

підприємство могло без перешкод стати його гравцем. Проте, починаючи з 

2013 р. спостерігається поступова олігополізація ринку. Як бачимо, дві 

компанії займають більше ніж 40%, а три компанії займають понад 50% 

ринку. Однак, в 2015 р. ситуація різко змінюється і на ринку з’являється 

основний монополіст – корпорація «Roshen», яка охоплює майже 30% ринку. 

Для кондитерських підприємств на вітчизняному ринку недостатньо 

перспектив стосовно нарощування реалізації платоспроможності населення, 

через часту відмову його від солодощів або перехід на дешевший сегмент 

виробів, що спричиняє неможливість конкурувати з великими гравцями 

ринку. Тому необхідний пошук шляхів збільшення частки зовнішніх ринків, 

які є обнадійливою перспективою для українських підприємств, хоча на 

світових ринках панує висока конкуренція.  

Для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних кондитерських 

підприємств на зовнішніх ринках потрібно, по-перше, приділити увагу 

ключовим факторам, важливість яких вони недооцінюють. За результатами 

проведеного дослідження, для вітчизняних кондитерських підприємств це 

можливо, насамперед, за рахунок зменшення витрат виробництва, оскільки 

інаявна висока собівартість. У першу чергу важливо приділити увагу 

скороченню витрат виробничих ресурсів, зокрема, матеріалів, енергії тощо.  

По-друге, в контексті світових тенденцій сталого розвитку варто 

враховувати те, що дедалі більше споживачів віддають перевагу екологічно 

дружнім продуктам, а також компаніям, які піклуються про свій позитивний 

імідж. Світові лідери давно переорієнтувалися на екологічно чисті види 

виробництва. Екологічний фактор відіграє дуже важливу роль у забезпеченні 

конкурентоспроможності вітчизняних кондитерських підприємств. Окрім 

того, що екологізація виробництва веде до зменшення негативного впливу на 

довкілля, вона також надає суттєві економічні вигоди, серед яких зменшення 

екологічних витрат, екологічних платежів і штрафів. Це, в свою чергу, 
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позначається на собівартості продукції. Таким чином, підприємства 

отримують конкурентні переваги через набуття позитивного іміджу у 

сприйнятті споживачів та світової спільноти. Отже, для пошуку шляхів 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, у першу 

чергу на світових ринках, необхідно дослідити конкурентоспроможність 

кондитерських підприємств з урахуванням екологічного фактору. 

Проаналізуємо конкурентоспроможність кондитерських підприємств з 

урахуванням екологічного фактору за 2012-2016 рр. Для аналізу 

конкурентоспроможності визначальними є п’ять основних підприємств 

галузі, які охоплюють більшу частку ринку: 

– ПрАТ «Виробниче об’єднання «КОНТІ»; 

– ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика»;  

– ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «РОШЕН»;  

– ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН»;  

– ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ». 

Екологічні аспекти для кондитерських підприємств обрано нами за 

показниками обсягу викидів у атмосферне повітря та обсягу відходів.  

Оскільки відповідно до екологічних аспектів є різні види викидів та 

відходів, згрупуємо їх за основними параметрами вагомості. Так, викиди в 

атмосферне повітря згрупуємо за двома напрямами: 

1) викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин (крім 

вуглецю діоксиду), 

2) викиди в атмосферне повітря вуглецю діоксиду. 

Проведемо також групування відходів за класом небезпеки у дві групи: 

1) надзвичайно та високо небезпечні відходи, 

2) мало та помірно небезпечні відходи. 

Для цього сформуємо матрицю натуральних показників по обраних 

підприємствах за вказаний період (табл. 2.10). 
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Таблиця 2.10 

Матриця натуральних економічних та екологічних показників кондитерських 

підприємств України, 2012-2016 рр. 
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підприємства Рік 
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A B X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
ПрАТ "Виробниче 
об'єднання 
"КОНТІ" 

2012 3393051 2386096 1292069 1743141 18,650 10687,281 11,424 2420,432 

2013 3554186 2401123 1289884 2313420 12,706 10661,976 22,749 6933,858 

2014 2616316 1724679 1299591 2349338 11,572 6302,779 0,859 715,089 

2015 1499564 1082008 1367093 1540716 9,501 6379,237 1,711 753,193 

2016 1004319 758955 935210 1488461 8,044 5107,619 4,199 799,755 

ПрАТ "Вінницька 
кондитерська 
фабрика" 

2012 510499 381344 676271 1553523 50,924 14101,760 3,931 2402,899 

2013 640956 431343 1618254 1692557 49,624 16316,582 4,332 2202,139 

2014 674533 481103 1933947 1611916 46,364 14981,573 2,989 2202,082 

2015 703359 638549 4004574 141571 56,570 14356,858 3,660 1889,671 

2016 750998 690713 4007545 327512 55,391 13511,479 3,701 2036,391 
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Продовження табл. 2.10 
A B X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

ПрАТ 
"Кременчуцька 
кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 

2012 189882 174142 92905 132088 19,005 6721,870 0,700 530,599 

2013 157180 140838 90147 111911 14,962 6721,870 1,067 463,558 

2014 119851 112568 84744 91618 14,945 6721,870 0,866 461,817 

2015 179736 160679 86977 223242 15,090 6791,382 4,594 619,412 

2016 183734 167877 86277 344286 16,076 7295,796 2,275 696,076 

ПрАТ "Київська 
кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 

2012 671554 625603 197695 294590 30,072 14581,060 5,517 8983,323 

2013 497620 455952 484597 332837 25,04 13750,2 2,51 10211,107 

2014 294354 256178 519413 264851 19,233 11075,500 1,200 3644,440 

2015 250516 215823 530434 174646 18,913 10721,300 0,700 2828,840 

2016 232312 204239 535175 123842 18,040 10100,000 1,060 2579,922 

ПрАТ 
"Кондитерська 
фабрика"А.В.К." 
м. Дніпропетровськ" 

2012 388392 353456 156275 84642 62,104 8032,495 2,760 1231,797 

2013 338352 305798 185478 50072 37,091 7194,321 1,029 1197,401 

2014 310722 287564 182949 152576 29,127 5744,380 0,160 377,801 

2015 434188 413277 183597 13477 27,877 5722,943 0,150 657,897 

2016 822581 753641 184541 332704 36,582 6476,442 0,327 649,399 

Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 

Проаналізуємо конкурентоспроможність кондитерських підприємств з 

урахуванням екологічного фактору починаючи з 2012 р. Зважаючи на те, що 

показники мають різні одиниці виміру, здійснимо розрахунки для отримання 

співрозмірних значень, які наведено в матриці нормалізованих значень (табл. 

2.11).  
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Таблиця 2.11 

Матриця нормалізованих економічних та екологічних показників 

кондитерських підприємств, 2012 – 2016 рр. 

Назва 
підприємства Рік 

Чи
ст
ий

 д
ох
ід
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ід
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еа
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ї п
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іо
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о 
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о 
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зп
еч
ни
х 
ві
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У
тв
ор
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ос
я 
ма
ло

 т
а 
по
мі
рн
о 

 
не
бе
зп
еч
ни
х 
ві
дх
од
ів

 

A B X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
ПрАТ "Виробниче 
об'єднання 
"КОНТІ" 

2012 1,00 0,07 1,00 0,05 1,00 0,63 0,06 0,22 

2013 1,00 0,06 0,80 0,02 1,00 0,63 0,05 0,07 

2014 1,00 0,07 0,67 0,04 1,00 0,91 0,19 0,53 

2015 1,00 0,15 0,34 0,01 1,00 0,90 0,09 0,82 

2016 1,00 0,22 0,23 0,08 1,00 1,00 0,08 0,81 

ПрАТ "Вінницька 
кондитерська 
фабрика" 

2012 0,15 0,46 0,52 0,05 0,37 0,48 0,18 0,22 

2013 0,18 0,33 1,00 0,03 0,26 0,41 0,24 0,21 

2014 0,26 0,23 1,00 0,06 0,25 0,38 0,05 0,17 

2015 0,47 0,25 1,00 0,10 0,17 0,40 0,04 0,33 

2016 0,75 0,24 1,00 0,38 0,15 0,38 0,09 0,32 

ПрАТ 
"Кременчуцька 
кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 

2012 0,06 1,00 0,07 0,64 0,98 1,00 1,00 1,00 

2013 0,04 1,00 0,06 0,45 0,85 1,00 0,96 1,00 

2014 0,05 1,00 0,04 1,00 0,77 0,85 0,18 0,82 

2015 0,12 1,00 0,02 0,06 0,63 0,84 0,03 1,00 

2016 0,18 1,00 0,02 0,36 0,50 0,70 0,14 0,93 
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Продовження табл. 2.11 
A B X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

ПрАТ "Київська 
кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 

2012 0,20 0,28 0,15 0,29 0,62 0,46 0,13 0,06 

2013 0,14 0,31 0,30 0,15 0,51 0,49 0,41 0,05 

2014 0,11 0,44 0,27 0,35 0,60 0,52 0,13 0,10 

2015 0,17 0,74 0,13 0,08 0,50 0,53 0,21 0,22 

2016 0,23 0,82 0,13 1,00 0,45 0,51 0,31 0,25 

ПрАТ 
"Кондитерська 
фабрика "А.В.К." 
м. Дніпропетровськ" 

2012 0,11 0,49 0,12 1,00 0,30 0,84 0,25 0,43 

2013 0,10 0,46 0,11 1,00 0,34 0,93 1,00 0,39 

2014 0,12 0,39 0,09 0,60 0,40 1,00 1,00 1,00 

2015 0,29 0,39 0,05 1,00 0,34 1,00 1,00 0,94 

2016 0,82 0,22 0,05 0,37 0,22 0,79 1,00 1,00 

Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 

Визначимо частку кожного підприємства у характеристиках 

конкурентоспроможності (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Частка кондитерських підприємств України у характеристиках 

конкурентоспроможності у 2012-2016 рр. 

Назва 
підприємства Рік 
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A B X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
ПрАТ "Виробниче 
об'єднання 
"КОНТІ" 

2012 0,66 0,03 0,53 0,02 0,31 0,18 0,04 0,11 
2013 0,69 0,03 0,35 0,01 0,34 0,18 0,02 0,04 
2014 0,65 0,03 0,32 0,02 0,33 0,25 0,12 0,20 
2015 0,49 0,06 0,22 0,01 0,38 0,24 0,06 0,25 
2016 0,34 0,09 0,16 0,04 0,43 0,30 0,05 0,24 
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Продовження табл. 2.12 
A B X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

ПрАТ "Вінницька 
кондитерська 
фабрика" 

2012 0,10 0,20 0,28 0,03 0,11 0,14 0,11 0,11 
2013 0,12 0,15 0,44 0,02 0,09 0,12 0,09 0,12 
2014 0,17 0,11 0,48 0,03 0,08 0,10 0,03 0,07 
2015 0,23 0,10 0,65 0,08 0,06 0,11 0,03 0,10 
2016 0,25 0,10 0,70 0,17 0,06 0,11 0,05 0,10 

ПрАТ 
"Кременчуцька 
кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 

2012 0,04 0,43 0,04 0,32 0,30 0,29 0,62 0,52 
2013 0,03 0,46 0,02 0,27 0,29 0,29 0,36 0,58 
2014 0,03 0,47 0,02 0,49 0,26 0,23 0,12 0,31 
2015 0,06 0,39 0,01 0,05 0,24 0,23 0,02 0,30 
2016 0,06 0,40 0,02 0,16 0,22 0,21 0,09 0,28 

ПрАТ "Київська 
кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 

2012 0,13 0,12 0,08 0,14 0,19 0,14 0,08 0,03 
2013 0,10 0,14 0,13 0,09 0,17 0,14 0,15 0,03 
2014 0,07 0,21 0,13 0,17 0,20 0,14 0,09 0,04 
2015 0,08 0,29 0,09 0,06 0,19 0,15 0,16 0,07 
2016 0,08 0,33 0,09 0,46 0,19 0,15 0,19 0,08 

ПрАТ 
"Кондитерська 
фабрика "А.В.К." 
м. Дніпропетровськ" 

2012 0,08 0,21 0,06 0,49 0,09 0,25 0,16 0,22 
2013 0,07 0,21 0,05 0,61 0,12 0,27 0,38 0,23 
2014 0,08 0,18 0,05 0,29 0,13 0,27 0,64 0,38 
2015 0,14 0,15 0,03 0,81 0,13 0,27 0,73 0,28 
2016 0,27 0,09 0,03 0,17 0,10 0,23 0,62 0,30 

Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 

 

Проаналізуємо динаміку конкурентоспроможності кондитерських 

підприємств України з урахуванням екологічного фактору в 2012-2016 рр. У 

2012 р. виходячи з частки кожного підприємства у характеристиках 

конкурентоспроможності визначаємо ентропію, внутрішню вагомість та 

коефіцієнти значущості характеристик конкурентоспроможності (табл. 2.13). 

Результатом аналізу є матриця комплексної оцінки рівня 

конкурентоспроможності підприємств з урахуванням значущості 

характеристик його діяльності. результати діагностики 

конкурентоспроможності кондитерських підприємств на основі фінансової та 

статистичної звітності за 2012 р. показано в табл. 2.13. 
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Таблиця 2.13 

Матриця комплексної оцінки рівня конкурентоспроможності 

кондитерських підприємств України, 2012 р. 

Назва підприємства 

Нормалізовані значення характеристик 
Рівень 
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У
тв
ор
ил
ос
я 
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рн
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еч
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ві
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П
о 
ві
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ош
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еа
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П
о 
ві
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ош
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ню
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ре
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ач
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ПрАТ "Виробниче 
об'єднання "КОНТІ" 1,00 0,07 1,00 0,05 1,00 0,63 0,06 0,22 0,48 1,24 

ПрАТ "Вінницька 
кондитерська 
фабрика" 

0,15 0,46 0,52 0,05 0,37 0,48 0,18 0,22 0,25 0,66 

ПрАТ "Кременчуцька 
кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 

0,06 1,00 0,07 0,64 0,98 1,00 1,00 1,00 0,59 1,55 

ПрАТ "Київська 
кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 

0,20 0,28 0,15 0,29 0,62 0,46 0,13 0,06 0,20 0,54 

ПрАТ "Кондитерська 
фабрика"А.В.К."  
м.Дніпропетровськ" 

0,11 0,49 0,12 1,00 0,30 0,84 0,25 0,43 0,39 1,02 

Ентропія 
характеристики (.$) 0,67 0,86 0,74 0,73 0,93 0,97 0,72 0,79 - - 

Функціональна 
вагомість 
характеристики (/$) 

0,33 0,14 0,26 0,27 0,07 0,03 0,28 0,21 - - 

Значущість 
характеристики (0$) 0,21 0,09 0,16 0,17 0,04 0,02 0,18 0,13 - - 

*Крім вуглецю діоксиду 
Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 

На основі розрахунків нами проведено розподіл вагомості факторів 

конкурентоспроможності (рис 2.9).  



109 
 

 

 
Рис. 2.9. Вагомість характеристик у комплексній оцінці 

конкурентоспроможності кондитерських підприємств України, 2012 р. 

Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 

Як бачимо, найбільшу частку в рівні конкурентоспроможності 

підприємств у 2012 р. займали чистий дохід від реалізації (21%) та обсяги 

відходів (31%). Сукупно ці фактори визначають максимальний вплив на 

конкурентоспроможність, що свідчить про суттєву роль екологічного 

фактору (відходів) на оцінку загальної конкурентоспроможності 

підприємства, навіть більшу, ніж чистий дохід від реалізації (на 50%). 

Сумарний вплив викидів у атмосферне повітря становить 6%, який можна 

розглядати як низький порівняно з обсягами відходів. Для графічного 
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18%

Утворилося мало 
та помірно 
небезпечних 
відходів

13%
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зображення отриманих результатів побудуємо радар 

конкурентоспроможності (рис. 2.10). 

 
Рис 2.10. Радар конкурентоспроможності кондитерських підприємств 

України, 2012 р. 

Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 
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На основі оцінки конкурентоспроможності кондитерських підприємств 

(табл. 2.13, рис. 2.10), з урахуванням екологічного фактору найвищої 

конкурентоспроможності у 2012 р. досягло ПрАТ «Кременчуцька 

кондитерська фабрика «РОШЕН», оскільки забезпечило найнижчі показники 

викидів в атмосферне повітря та відходів виробництва.  

ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «РОШЕН» має також 

кращі показники собівартості продукції порівняно з іншими підприємствами. 

Друге місце в рейтингу за екологічними показниками відходів, викидів в 

атмосферне повітря та собівартості продукції посіло ПрАТ «Кондитерська 

фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ. Інші кондитерські фабрики значно 

програвали за цими показниками. ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 

«РОШЕН» також мала непогані показники викидів в атмосферне повітря, 

проте поступалася за параметрами відходів. 

Проаналізуємо конкурентоспроможність підприємств з урахуванням 

екологічного фактору за 2013 р. За часткою кожного підприємства в 

характеристиках конкурентоспроможності у 2013 р. визначаємо ентропію, 

внутрішню вагомість характеристик та коефіцієнти значущості 

конкурентоспроможності (табл. 2.14).  

Результатом проведеного аналізу є матриця комплексної оцінки рівня 

конкурентоспроможності підприємств з урахуванням значущості 

характеристик його діяльності.  

Здійснивши діагностику конкурентоспроможності кондитерських 

підприємств на основі фінансової та статистичної звітності в аналізованому 

році отримано результати, наведені в табл. 2.14.  

За проведеними розрахунками розподіл вагомості факторів 

конкурентоспроможності підприємств подано на рис. 2.11. 
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Таблиця 2.14 

Матриця комплексної оцінки рівня конкурентоспроможності 

кондитерських підприємств України, 2013р. 

Назва підприємства 

Нормалізовані значення характеристик 
Рівень 

конкуренто-
спроможності 

Чи
ст
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 д
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ід
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я 
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не
бе
зп
еч
ни
х 
ві
дх
од
ів

 

П
о 
ві
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ош
ен
ню

 д
о 
ід
еа
лу

 

П
о 
ві
дн
ош
ен
ню

 д
о 
се
ре
дн
ьо
го

 
зн
ач
ен
ня

 

ПрАТ "Виробниче 
об'єднання "КОНТІ" 1,00 0,06 0,80 0,02 1,00 0,63 0,05 0,07 0,40 1,02 

ПрАТ "Вінницька 
кондитерська 
фабрика" 

0,18 0,33 1,00 0,03 0,26 0,41 0,24 0,21 0,29 0,74 

ПрАТ "Кременчуцька 
кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 

0,04 1,00 0,06 0,45 0,85 1,00 0,96 1,00 0,54 1,39 

ПрАТ "Київська 
кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 

0,14 0,31 0,30 0,15 0,51 0,49 0,41 0,05 0,22 0,55 

ПрАТ "Кондитерська 
фабрика"А.В.К."  
м.Дніпропетровськ" 

0,10 0,46 0,11 1,00 0,34 0,93 1,00 0,39 0,51 1,29 

Ентропія 
характеристики (.$) 0,64 0,84 0,77 0,62 0,93 0,96 0,81 0,70 - - 

Функціональна 
вагомість 
характеристики (/$) 

0,36 0,16 0,23 0,38 0,07 0,04 0,19 0,30 - - 

Значущість 
характеристики (0$) 0,21 0,09 0,13 0,22 0,04 0,02 0,11 0,17 - - 

*Крім вуглецю діоксиду 
Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 

За даними рис.2.11, найбільшу частку в оцінці 

конкурентоспроможності підприємств у 2013 р. займали вже сукупні 
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зобов’язання (22%) та відходи (28%), а не чистий дохід від реалізації, як у 

попередньому році. 

 
Рис. 2.11. Вагомість характеристик у комплексній оцінці 

конкурентоспроможності кондитерських підприємств України, 2013 р. 

Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 

Сумарно ці фактори визначають максимальний вплив на 

конкурентоспроможність, що свідчить про суттєву роль екологічного 

фактору (відходів) на оцінку загальної конкурентоспроможності 

підприємства, навіть більшу, ніж сукупні зобов’язання (на 6%). Тимчасом, 

порівняно з 2012  р. вже значно більше впливали на загальну ситуацію 

сукупні зобов’язання, що пояснюється закупівлею очисного технологічного 

обладнання. Сумарний вплив викидів у атмосферне повітря був такий самий, 

як і в попередньому році (6%), що дуже мало порівняно з обсягами відходів. 

Для наочного графічного зображення отриманих результатів побудуємо для 

аналізованих об'єктів радар конкурентоспроможності (рис. 2.12). 
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Рис 2.12. Радар конкурентоспроможності кондитерських підприємств 

України, 2013 р. 

Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 

За результатами оцінювання конкурентоспроможності кондитерських 

підприємств (табл. 2.14, рис. 2.12) можна переконливо стрверджувати, що з 

урахуванням екологічного фактору найбільш конкурентоспроможним у 
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2013 р. було ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «РОШЕН», з 

найкращими показниками викидів у атмосферне повітря та відходів 

виробництва. ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «РОШЕН» також 

мала найкращі показники собівартості продукції порівняно з іншими 

підприємствами. На другому місці за екологічними показниками відходів і 

викидів в атмосферне повітря, собівартості по рейтингу перебуває ПрАТ 

«Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ». Три інші 

кондитерські фабрики значно поступалися за цими показниками. Третє місце 

за оцінкою конкурентоспроможності з екологічним фактором посіло ПрАТ 

«Виробниче об'єднання «КОНТІ», яке потіснило на одну позицію ПрАТ 

«Київська кондитерська фабрика «РОШЕН», що мала кращі показники за 

результатами 2012 р. завдяки мінімальним викидам в атмосферне повітря, 

причому ситуація з викидами на підприємстві значно гірша. 

Проаналізуємо конкурентоспроможність підприємств з урахуванням 

екологічного фактору в 2014 р. За часткою кожного підприємства в 

характеристиках конкурентоспроможності у 2014 р. визначаємо ентропію, 

внутрішню вагомість характеристик та коефіцієнти значущості 

характеристик конкурентоспроможності (табл. 2.15). 

Результатом аналізу є матриця комплексної оцінки рівня 

конкурентоспроможності підприємств з урахуванням значущості 

характеристик його діяльності.  

На підставі діагностики конкурентоспроможності кондитерських 

підприємств на основі фінансової та статистичної звітності у 2014 р. 

отримано результати, які наведено в табл. 2.15.  

За проведеними розрахунками можна бачити розподіл вагомості 

факторів конкурентоспроможності (рис. 2.13). 
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Таблиця 2.15 

Матриця комплексної оцінки рівня конкурентоспроможності 

кондитерських підприємств України, 2014 р. 

Назва підприємства 

Нормалізовані значення характеристик 
Рівень 
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ПрАТ "Виробниче 
об'єднання 
"КОНТІ" 

1,00 0,07 0,67 0,04 1,00 0,91 0,19 0,53 0,48 1,21 

ПрАТ "Вінницька 
кондитерська 
фабрика" 

0,26 0,23 1,00 0,06 0,25 0,38 0,05 0,17 0,29 0,74 

ПрАТ 
"Кременчуцька 
кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 

0,05 1,00 0,04 1,00 0,77 0,85 0,18 0,82 0,46 1,15 

ПрАТ "Київська 
кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 

0,11 0,44 0,27 0,35 0,60 0,52 0,13 0,10 0,24 0,61 

ПрАТ 
"Кондитерська 
фабрика"А.В.К."  
м.Дніпропетровськ" 

0,12 0,39 0,09 0,60 0,40 1,00 1,00 1,00 0,51 1,29 

Ентропія 
характеристики (.$) 0,67 0,83 0,75 0,74 0,94 0,96 0,69 0,85 - - 

Функціональна 
вагомість 
характеристики (/$) 

0,33 0,17 0,25 0,26 0,06 0,04 0,31 0,15 - - 

Значущість 
характеристики (0$) 0,21 0,11 0,16 0,17 0,04 0,02 0,19 0,10 - - 

*Крім вуглецю діоксиду 
Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 
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Рис. 2.13. Вагомість характеристик у комплексній оцінці 

конкурентоспроможності кондитерських підприємств України, 2014 р. 

Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 

Відповідно, найбільшу частку в оцінці конкурентоспроможності 

підприємств у 2015 р. займали відходи (29%), чистий дохід від реалізації 

(21%) та сукупні зобов’язання (17%). Сумарно ці фактори визначають 

максимальний вплив на конкурентоспроможність на рівні 70%, що свідчить 

про збереження тенденції попереднього року, зокрема щодо ролі 

екологічного фактору (відходів) в оцінці загальної конкурентоспроможності 

підприємства, що вдвічі перевищили показник 2013 р. Тим часом, порівняно 

з 2013  р. відчутніший вплив мали власний капітал (на 5% більше від 

попереднього року), а також чистий дохід від реалізації. Викиди в 

атмосферне повітря сумарно були такі самі, як і в попередньму році (6%). 

Цей вплив стабільно зберігається впродовж трьох років поспіль, що свідчить 

про постійність обсягів викидів у атмосферне повітря кондитерськими 
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підприємствами. Для графічного зображення отриманих результатів 

побудуємо для оцінюваних об'єктів радар конкурентоспроможності 

(рис. 2.14). 

Рис. 2.14. Радар конкурентоспроможності кондитерських підприємств 

України, 2014 р. 

Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 
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На основі оцінки конкурентоспроможності кондитерських підприємств 

(табл. 2.15, рис. 2.14) видно, що з урахуванням екологічного фактору 

найвищу конкурентоспроможність у 2014 р. забезпечило ПрАТ 

«Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ», на другому місці –

ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТІ» і на третьому – ПрАТ 

«Кременчуцька кондитерська фабрика «РОШЕН». ПрАТ «Кондитерська 

фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ» має найнижчі показники за обсягами 

викидів в атмосферне повітря та відходів виробництва. На такому ж рівні 

знаходиться ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТІ», проте з відходами у 

нього ситуація набагато складніша. Однак підприємство змогло вийти на 

друге місце ще й за рахунок чистого доходу від реалізації, оскільки за 

вагомістю впливу на конкурентоспроможність воно має частку 21%, що 

лише на 8% менше від показника відходів. На третьому місці опинилося 

ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «РОШЕН», яка мала найкращі 

показники собівартості продукції та сукупних зобов’язань порівняно з 

іншими підприємствами. Проте з відходами ситуація значно гірша, особливо 

з надзвичайно та високо небезпечними. Значно гірші показники мають ПрАТ 

«Вінницька кондитерська фабрика» та ПрАТ «Київська кондитерська 

фабрика «РОШЕН». У них найбільше відходів як високо так і помірно 

небезпечних, а також надзвичайно великі за обсягом викиди в атмосферне 

повітря. ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ» мала 

кращі показники за рахунок значного зменшення обсягів відходів та 

впровадження екологічного менеджменту, починаючи з 2013 р.  

Проаналізуємо конкурентоспроможність з урахуванням екологічного 

фактору у 2015 р. За часткою кожного підприємства в характеристиках 

конкурентоспроможності визначаємо ентропію, внутрішню вагомість 

характеристик та коефіцієнти значущості характеристик 

конкурентоспроможності (табл. 2.16). Результатом оцінки є матриця 

комплексної оцінки рівня конкурентоспроможності кондитерських 

підприємств з урахуванням значущості характеристик діяльності.  
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Таблиця 2.16 

Матриця комплексної оцінки рівня конкурентоспроможності 

кондитерських підприємств України, 2015р. 

Назва підприємства 

Нормалізовані значення характеристик 
Рівень 
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спроможності 
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A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПрАТ "Виробниче 
об'єднання "КОНТІ" 1,00 0,15 0,34 0,01 1,00 0,90 0,09 0,82 0,29 0,87 

ПрАТ "Вінницька 
кондитерська 
фабрика" 

0,47 0,25 1,00 0,10 0,17 0,40 0,04 0,33 0,33 0,98 

ПрАТ 
"Кременчуцька 
кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 

0,12 1,00 0,02 0,06 0,63 0,84 0,03 1,00 0,20 0,58 

ПрАТ "Київська 
кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 

0,17 0,74 0,13 0,08 0,50 0,53 0,21 0,22 0,21 0,61 

ПрАТ 
"Кондитерська 
фабрика "А.В.К."  
м. Дніпропетровськ" 

0,29 0,39 0,05 1,00 0,34 1,00 1,00 0,94 0,67 1,97 

Ентропія 
характеристики (.$) 0,83 0,88 0,62 0,45 0,91 0,97 0,55 0,92 - - 

Функціональна 
вагомість 
характеристики (/$) 

0,17 0,12 0,38 0,55 0,09 0,03 0,45 0,08 - - 

Значущість 
характеристики (0$) 0,09 0,07 0,20 0,29 0,05 0,02 0,24 0,04 - - 

*Крім вуглецю діоксиду 
Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 
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За результатами розрахунків здійснено розподіл вагомості факторів 

конкурентоспроможності (рис 2.15). 

 

 
Рис. 2.15. Вагомість характеристик у комплексній оцінці 

конкурентоспроможності кондитерських підприємств України, 2015 р. 

Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 

Нами виявлено, що найбільшу частку в оцінці 

конкурентоспроможності підприємств у 2015 р. займали відходи (28%), 

сукупні зобов’язання (29%) та, на відміну від попередніх років, вже не 

чистий дохід від реалізації, а власний капітал підприємства (20%). Сумарно 

ці фактори визначають максимальний вплив на конкурентоспроможність на 

рівні 77%, що свідчить про збереження тенденції попереднього року, зокрема 

щодо суттєвої ролі екологічного фактору (відходів) в оцінці загальної 

конкурентоспроможності підприємства. 
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Порівняно з 2014 р. значно більший вплив на загальну ситуацію мав 

власний капітал, ніж чистий дохід від реалізації. Викиди в атмосферне 

повітря вплинули, як і попереднього року, в середньому на 6%. Це значення 

стабільно зберігається впродовж чотирьох років поспіль, що свідчить про 

постійність обсягів викидів в атмосферне повітря кондитерськими 

підприємствами. Збільшення вагомості фактору власного капіталу в оцінці 

загальної конкурентоспроможності пояснюється тим, що впровадження 

екологічного менеджменту вимагає значних коштів.  

Саме можливість впровадження його власними силами при зменшенні 

чистого доходу від реалізації вплинула суттєвіше. Слід відзначити, що у 

2015 р. посилився також вплив надзвичайно та високо небезпечних відходів, 

завдяки зростанню ролі екологічного менеджменту й підвищенню 

екологічної безпеки виробництва.  

Для графічного відображення отриманих результатів побудуємо для 

оцінюваних об'єктів радар конкурентоспроможності (рис. 2.16). 

Аналіз свідчить, що за показниками обсягу викидів в атмосферу на 

такому ж рівні знаходиться показники ПрАТ «Виробниче об'єднання 

«КОНТІ», хоча з відходами ситуація складніша. Якщо взяти до уваги ще й 

показники викидів та вплив інших факторів, то друге місце в рейтингу 

загальної конкурентоспроможності посіла Вінницька кондитерська фабрика. 

Це можна пояснити тим, що в 2015 р. у неї найкращі показники за 

показником власного капіталу, який на 20% впливає на узагальнюючий 

показник конкурентоспроможності.  

На третє місце вийшло ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика 

«РОШЕН», яка має найкращі показники собівартості продукції порівняно з 

іншими підприємствами, а також найменші обсяги викидів в атмосферне 

повітря. 
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Рис 2.16. Радар конкурентоспроможності кондитерських підприємств 

України, 2015 р. 

Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 
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тенденція поліпшилася і свідчить про їх зменшення. Значно гірші показники 

має ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН», де великі обсяги 

відходів, викидів, а також гірший показник обсягу власного капіталу.  

Як бачимо, ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. 

Дніпропетровськ» мала найкращі показники стосовно екологічного фактору і 

забезпечила зменшення відходів за рахунок впровадження екологічного 

менеджменту, починаючи з 2013 р.  

Проаналізуємо конкурентоспроможність з урахуванням екологічного 

фактору в 2016 р. За часткою кожного підприємства у характеристиках 

конкурентоспроможності визначимо ентропію, внутрішню вагомість 

характеристик та коефіцієнти значущості характеристик 

конкурентоспроможності (табл. 2.17). 

Таблиця 2.17 

Матриця комплексної оцінки рівня конкурентоспроможності 

кондитерських підприємств України, 2016р. 

Назва підприємства 
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ПрАТ "Виробниче 
об'єднання "КОНТІ" 1,00 0,22 0,23 0,08 1,00 1,00 0,08 0,81 0,37 0,91 

ПрАТ "Вінницька 
кондитерська 
фабрика" 

0,75 0,24 1,00 0,38 0,15 0,38 0,09 0,32 0,50 1,23 

ПрАТ 
"Кременчуцька 
кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 

0,18 1,00 0,02 0,36 0,50 0,70 0,14 0,93 0,31 0,77 
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Продовження табл. 2.17 
ПрАТ "Київська 
кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 

0,23 0,82 0,13 1,00 0,45 0,51 0,31 0,25 0,39 0,96 

ПрАТ 
"Кондитерська 
фабрика "А.В.К."  
м. Дніпропетровськ" 

0,82 0,22 0,05 0,37 0,22 0,79 1,00 1,00 0,46 1,14 

Ентропія 
характеристики (.$) 0,89 0,86 0,58 0,86 0,88 0,97 0,70 0,92 - - 

Функціональна 
вагомість 
характеристики (/$) 

0,11 0,14 0,42 0,14 0,12 0,03 0,30 0,08 - - 

Значущість 
характеристики (0$) 0,08 0,10 0,31 0,11 0,09 0,02 0,22 0,06 - - 

*Крім вуглецю діоксиду 
Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 

Результатом оцінки є матриця комплексної оцінки рівня 

конкурентоспроможності кондитерських підприємств з урахуванням 

значущості характеристик діяльності. Діагностика конкурентоспроможності 

підприємств на основі фінансової та статистичної звітності за 2016 р. дала 

результати, наведені в табл. 2.17. 

За результатами розрахунків видно розподіл вагомості факторів 

конкурентоспроможності (рис 2.17). Отже, найбільшу частку в оцінці 

конкурентоспроможності підприємств у 2016 р. займали власний капітал 

(31%), надзвичайно та високо небезпечні відходи  (22%). Сумарно ці фактори 

визначають вплив на конкурентоспроможність на рівні трохи більше 50%, 

що свідчить про збереження тенденції попереднього року, зокрема і щодо 

суттєвої ролі екологічного фактору (відходів) в оцінці 

конкурентоспроможності підприємства. Порівняно з 2015 р. меншою мірою 

на загальну ситуацію вплинули сукупні зобов’язання. Вплив викидів в 

атмосферне повітря збільшився порівняно з попереднім роком на 5%.  
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Рис. 2.17. Вагомість характеристик у комплексній оцінці 

конкурентоспроможності кондитерських підприємств України, 2016 р. 

Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 

Це значення стабільно зберігається впродовж чотирьох років поспіль, 

що свідчить про постійність обсягів викидів в атмосферне повітря 

кондитерськими підприємствами. Тому його зростання у 2016 р. свідчить, що 

їх вплив достатній для посилення уваги до екологічних заходів, спрямованих 

на їх зниження. Збільшення вагомості фактору власного капіталу в оцінці 

загальної конкурентоспроможності пояснюється тим, що впровадження 

екологічного менеджменту вимагає значних коштів. Саме можливість 

впровадження його власними силами при зниженні чистого доходу від 

реалізації вплинула суттєвіше. Слід відзначити, що у 2016 р. посилився також 

вплив надзвичайно та високо небезпечних відходів завдяки зростанню ролі 

екологічного менеджменту й підвищенню екологічної безпеки виробництва. 

Чистий дохід від 
реалізації 
продукції 

(товарів, робіт, 
послуг)

8%

Собівартість 
реалізованої 
продукції 

(товарів, робіт, 
послуг)

10%

Власний капітал
31%

Сукупні 
зобов’язання

11%

Викинуто в 
атмосферне 
повітря 

забруднювальних 
речовин (крім 
вуглецю 
діоксиду)

9%

Викинуто в 
атмосферне 

повітря вуглецю 
діоксиду

3%

Утворилося 
надзвичайно та 

високо 
небезпечних 
відходів

22%

Утворилося мало 
та помірно 
небезпечних 
відходів

6%



127 
 

 

Для графічного відображення отриманих результатів побудуємо для 

оцінюваних об'єктів радар конкурентоспроможності (рис. 2.18). 

 
Рис. 2.18. Радар конкурентоспроможності кондитерських підприємств 

України, 2016 р. 

Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 
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Оцінка конкурентоспроможності кондитерських підприємств 

(табл. 2.17, рис. 2.18) показала, що з урахуванням екологічного фактору 

найвищою вона була у 2016 р. в ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. 

Дніпропетровськ». На другому місці перебувало ПрАТ «Виробниче 

об'єднання «КОНТІ», на третьому – ПрАТ «Кременчуцька кондитерська 

фабрика «РОШЕН». ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» 

м. Дніпропетровськ» мала найкращі показники за всіма параметрами викидів 

в атмосферне повітря та відходів виробництва. На такому ж рівні за 

показниками обсягу викидів в атмосферу знаходиться ПрАТ «Виробниче 

об'єднання «КОНТІ», хоча з відходами ситуація складніша. Якщо взяти до 

уваги ще й показники викидів та інших факторів, то на друге місце в 

рейтингу загальної конкурентоспроможності вийшла Вінницька 

кондитерська фабрика. Це пояснюється тим, що в 2016 р. у неї були 

найкращими показники за параметром надзвичайно та високо небезпечним 

відходам, який на 22% впливає на узагальнюючий показник 

конкурентоспроможності. На третьому місці опинилося ПрАТ 

«Кременчуцька кондитерська фабрика «РОШЕН» з найкращими 

показниками собівартості продукції порівняно з іншими підприємствами, а 

також найменшими викидами в атмосферне повітря. Проте з відходами 

ситуація гірша, особливо з надзвичайно та високо небезпечними. З помірно 

небезпечними відходами тенденція поліпшилася і свідчить про їх 

скорочення. Набагато гірші у ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 

«РОШЕН», яка має великі обсяги відходів і викидів, а також гірші показники 

власного капіталу. Визначені на підставі аналізу конкурентоспроможності 

кондитерських підприємств з урахуванням екологічного фактору показники 

рівня конкурентоспроможності зведено в табл. 2.18. Результати комплексної 

оцінки конкурентоспроможності кондитерських підприємств України за 

період 2012-2016 рр., відображено в динаміці на рис. 2.19. 
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Таблиця 2.18 

Рівень конкурентоспроможності кондитерських підприємств України з 

урахуванням екологічного фактору, 2012-2016 рр. 

Назва підприємства 
Рівень конкурентоспроможності по відношенню до: 

ідеалу середнього 
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

ПрАТ "Виробниче 
об'єднання "КОНТІ" 0,48 0,40 0,48 0,29 0,37 1,24 1,02 1,21 0,87 0,91 

ПрАТ "Вінницька 
кондитерська фабрика" 0,25 0,29 0,29 0,33 0,50 0,66 0,74 0,74 0,98 1,23 

ПрАТ "Кременчуцька 
кондитерська фабрика 
"РОШЕН" 

0,59 0,54 0,46 0,20 0,31 1,55 1,39 1,15 0,58 0,77 

ПрАТ "Київська 
кондитерська фабрика 
"РОШЕН" 

0,20 0,22 0,24 0,21 0,39 0,54 0,55 0,61 0,61 0,96 

ПрАТ "Кондитерська 
фабрика "А.В.К." м. 
Дніпропетровськ" 

0,39 0,51 0,51 0,67 0,46 1,02 1,29 1,29 1,97 1,14 

Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 
звітності підприємств. 

 
Рис. 2.19. Динаміка рівня конкурентоспроможності кондитерських 

підприємств України з урахуванням екологічного фактора, 2012-2016 рр. 
Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової 

звітності підприємств. 
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За аналізований період показники конкурентоспроможності 

кондитерських підприємств відчутно коливалися. Порівняно з 2012 р. 

показники конкурентоспроможності ПрАТ «Кременчуцька кондитерська 

фабрика «РОШЕН» та ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТІ» у 2016 р. 

показали тенденцію до зниження. Конкурентоспроможність ПрАТ 

«Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ» порівняно з 

показниками конкурентів, навпаки, має тенденцію до зростання, окрім 

2016р., коли відбулося її зниження. За розрахунком комплексного показника 

конкурентоспроможності підприємств, на кондитерському ринку України з 

урахуванням екологічного фактору склалася неоднозначна ситуація. У 2012-

2013 рр. Перше місце посіло ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика 

«Рошен», проте в 2014 р. його випередили два підприємства – ПрАТ 

«Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ» та ПрАТ «Виробниче 

об'єднання "КОНТІ». 

Так, починаючи від 2012 р. ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» 

має стабільно зростаючий показник порівняно з іншими підприємствами. 

Загальною тенденцією для кондитерських підприємств є постійні зміни 

(зростання/зниження) комплексного показника конкурентоспроможності. Це 

спричинено зниженням сукупної частки ринку досліджуваних підприємств. 

Також це пояснюється кризовим періодом для підприємств кондитерської 

галузі та зростанням таких вагомих, зважаючи на екологічні аспекти 

показників, таких як викиди в атмосферне повітря та відходи виробництва.  

Аналіз значущості характеристик показав, що з 2012 р. помітно 

знижується вплив показника чистого доходу від реалізації продукції на 

конкурентоспроможність підприємства, але зростає вплив обсягу відходів. 

Це зумовлено тим, що із впровадженням екологічного менеджменту 

показник конкурентоспроможності став менш залежним від обсягу продажу, 

що спричиняє поступове зниження конкурентоспроможності.  

ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН» мало найнижчий 

комплексний показник конкурентоспроможності порівняно з іншими до 2016 
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р. Однак за досліджуваний період  цей показник має тенденцію до 

збільшення, що пов’язано з впровадженням екологічного менеджменту і 

відповідно зменшенням негативного впливу на довкілля через викиди 

речовин в атмосферу та відходи. У результаті, в 2016 р. підприємство посіло 

третє місце за показником конкурентоспроможності з урахуванням 

екологічних факторів, порівняно з останнім місцем у 2012 р. 

Відповідно до оцінки конкурентоспроможності досліджуваних 

кондитерських підприємств простежується тенденція до зниження частки 

ринку кожного із них. У першу чергу це викликано тим, що підприємства 

почали впроваджувати екологічний менеджмент, витрати зросли, що 

позначалося на підвищенні собівартості та зростанні ціни на продукцію. 

Проте це розглядається як короткостроковий ефект, оскільки саме завдяки 

орієнтації на концепцію сталого розвитку кондитерські підприємства 

отримають додаткові конкурентні переваги на ринку і збільшать обсяги 

реалізації виробленої продукції на галузевому ринку. 

За результатами оцінювання конкурентоспроможності кондитерських 

підприємств у 2012-2016 рр. виявлено стійку тенденцію щодо впливу на неї 

обсягу викидів в атмосферне повітря. Вагомість впливу викидів в атмосферне 

повітря на загальний показник конкурентоспроможності становить 6-12% у 

загальному результаті. Водночас відходи виробництва досягають 29% 

вагомості, що є визначальним для комплексного показника 

конкурентоспроможності. Оскільки викиди в атмосферне повітря стабільні й 

незалежні від зміни інших показників, то це означає, що впровадження 

екологічного менеджменту на кондитерських підприємствах не вплине на 

загальний обсяг викидів, оскільки він або вже досяг допустимого рівня, або ж 

є сталим незалежно від різних виробничих процесів. Таким чином, надалі 

вважаємо за доцільне абстрагуватися від впливу викидів в атмосферне 

повітря на загальну конкурентоспроможність з урахуванням екологічного 

фактору, та глибше дослідити вплив як мало та помірно небезпечних, так і 

високо небезпечних відходів у кондитерських підприємствах. 
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2.3. Ефективність екологічного менеджменту підприємств 

кондитерської галузі  

 

Впровадження та функціонування екологічного менеджменту на 

підприємствах кондитерської промисловості передбачає екологізацію всіх 

складових процесів виробництва. Нами шляхом моделювання досліджено 

безпосередній вплив екологічного менеджменту, зокрема регулювання 

екологічних аспектів, а саме відходів, на зменшення собівартості, збільшення 

прибутку та підвищення конкурентоспроможності та зростання частки 

підприємства на ринку. Для побудови моделі панельних даних нами залучено 

показники діяльності трьох основних підприємств кондитерської галузі: 

корпорація «Рошен» (2 заводи), ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI» та 

ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м.Дніпропетровськ. Період даних 11 

років, з 2006 по 2016 роки. Тобто, такі дані утворюють панель з 4-ма 

просторовими значеннями в 11 часових періодів. 

Таблиця 2.19 

Панель фінансових результатів 

П
ід
пр
иє
мс
тв
о 

Рі
к  

Чи
ст
ий

 
пр
иб
ут
ок

 

Чи
ст
ий

 д
ох
ід

 
ві
д 
ре
ал
із
ац
ії 

В
ал
ов
і в
ит
ра
ти

 

Ре
нт
аб
ел
ьн
іс
ть

 
ак
ці
он
ер
но
го

 
ка
пі
та
лу

, %
 

Ре
нт
аб
ел
ьн
іс
ть

 
по
зи
ко
во
го

 
ка
пі
та
лу

, %
 

О
бо
ро
тн
іс
ть

 
ак
ти
ві
в,

 %
 

A 1 2 3 4 5 6 7 

П
рА
Т 

«К
иї
вс
ьк
а 
ко
нд
ит
ер
сь
ка

 
фа
бр
ик
а 

«Р
ош
ен

»  

2006 50,4 208615 163847 3,11 3,04 0,7 
2007 211,6 323523,2 263650,1 -6,64 -6,48 -1 
2008 1915 574986 490302 3,75 3,73 0,57 
2009 1351 474837 395669 0,69 0,69 0,26 
2010 2743 619126 518743 0,43 0,42 0,15 
2011 4778 1015620 868313 3,63 3,54 1,2 
2012 3792 759670 625603 4,45 4,22 1,75 
2013 17223 497620 433543 9,42 9,12 4,11 
2014 34816 294354 256178 2,84 2,58 1,88 
2015 11021 250516 215823 2,41 2,23 1,81 
2016 3919 232312 204239 0,74 2,63 0,57 
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Продовження табл. 2.29 
A 1 2 3 4 5 6 7 

П
рА
Т 

«К
ре
ме
нч
уц
ьк
а 

ко
нд
ит
ер
сь
ка

 ф
аб
ри
ка

 «
Ро
ш
ен

»  2006 480,4 70871,4 52869,9 0,19 0,18 0,02 
2007 81 88583 65418 5,22 4,79 0,37 
2008 -319 108465 80502 -1,07 -1 -0,09 
2009 538 128489 95103 11,65 10,6 0,94 
2010 1169 125094 90514 14,21 12,5 1,45 
2011 4762 241611 195748 20,08 18,65 1,96 
2012 927 189882 174142 0,1 0,09 0,04 
2013 -2758 157180 140838 0,55 0,48 0,24 
2014 -5403 119851 112568 -10,23 -9,18 -4,92 
2015 2233 179736 160679 3,15 2,88 0,88 
2016 -700 183734 167877 -0,81 -0,25 -0,19 

П
рА
Т 

«В
ир
об
ни
че

 о
б'
єд
на
нн
я 

«К
О
Н
ТI

» 

2006 34527,7 1176060 626771 26,4 18,83 6,33 
2007 34133,5 1449817,5 838436,1 19,46 16,35 3,68 
2008 -194161 2044914 1235526 31,89 16,59 6 
2009 352188 2559654 1633319 17,7 17,75 5,4 
2010 116916 3337416 2235137 7,41 9,55 2,79 
2011 58362 3915487 2652313 8,44 9,31 3,15 
2012 268343 3752732 2386096 26 17,41 10,87 
2013 580345 3554186 2401123 54,44 34,24 19,49 
2014 711684 2616316 1724679 60,34 67,87 21,49 
2015 64514 1499564 1082008 -3,72 7,33 -1,75 
2016 -431141 1004319 758955 -37,47 -28,46 -16,18 

П
рА
Т 

«К
он
ди
те
рс
ьк
а 
фа
бр
ик
а 

«А
.В

.К
.»

 м
.Д
ні
пр
оп
ет
ро
вс
ьк

 2006 1172 138033 121105 1,92 9,78 1,57 
2007 3663 202938 182763 5,76 14,02 3,97 
2008 18023 271220 249259 18,31 38,71 12,19 
2009 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
2010 -3534 283919 264301 -2,54 -4,5 -1,61 
2011 -1313 346868 323922 -0,9 -1,79 -0,59 
2012 5502 388392 353456 3,59 7,21 2,35 
2013 1704 338352 305798 1 2,45 0,71 
2014 -4410 310722 287564 -2,39 -4,35 -1,54 
2015 -578 434188 413277 -0,32 -0,29 -0,15 
2016 202 822581 753641 0,11 0,07 0,04 

Джерело: Розроблено автором за даними фінансової звітності 
підприємств.  

Графічний та регресійний аналіз виконаємо у статистичному пакеті 

Gretl, де 1 – ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»; 2 – ПрАТ 

«Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»; 3 – ПрАТ «Виробниче 
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об'єднання «КОНТI»; 4 – ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» 

м. Дніпропетровськ (додаток Ж). 

Таблиця 2.20 

Дані для розрахунку ефективності системи екоменеджменту  

досліджуваних підприємств 

П
ід
пр
иє
мс
тв
о 

Рі
к 

В
ід
хо
ди

-
77

10
.3

.1
.2

6  

В
ід
хо
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60
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77
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.1
.0
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В
ід
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ди

 -
77

10
.3

.1
.0
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Ек
ол
ог
іч
ні

 
ви
тр
ат
и 

За
га
ль
ні

 
ви
ки
ди

 

A 1 2 3 4 5 6 7 

П
рА
Т 

«К
иї
вс
ьк
а 

ко
нд
ит
ер
сь
ка

 
фа
бр
ик
а 

«Р
ош
ен

» 2012 1,2 3,155 267,877 1373,68 194000 30,072 

2013 1,2 1,16 245,3 1174,04 266253 25,04 

2014 1,2 0 224,667 517,7 175600 19,233 

2015 0,7 0 98,82 372,31 340000 18,913 

2016 1,06 0 217,469 183,71 320700 18,04 

П
рА
Т 

«К
ре
ме
нч
уц
ьк
а 

ко
нд
ит
ер
сь
ка

 
фа
бр
ик
а 

«Р
ош
ен

»  2012 0,278 0,068 70,06 190,25 42000 19,005 

2013 0,37 0,297 43 131,73 47000 14,962 

2014 0,39 0,096 35,466 144,07 34000 14,945 

2015 0,001 4,043 27,124 183,44 33900 15,09 

2016 0,423 1,612 23,31 180,892 43200 16,076 

П
рА
Т 

«В
ир
об
ни
че

 
об

'єд
на
нн
я 

«К
О
Н
ТI

» 

2012 0,947 2,12 107,6 637,81 158985 18,65 

2013 1,154 1,308 137,275 909,14 83305 12,706 

2014 0,128 0,056 19,17 199,48 77000 11,572 

2015 0,115 0,08 12,121 214,72 92400 9,501 

2016 0,098 2,5 5,283 218,124 149700 8,044 

П
рА
Т 

«К
он
ди
те
рс
ьк
а 

фа
бр
ик
а 

«А
.В

.К
.»

 
м.
Д
ні
пр
оп
ет
ро
вс
ьк

 2012 0,9 1,86 299,993 2,42 30092 62,104 

2013 1,029 0 191,658 0 68570 37,091 

2014 0,16 0 160,584 0 28000 29,127 

2015 0,15 0 47,736 0 38500 27,877 

2016 0,327 0 13,147 0 29900 36,582 

Джерело: Розроблено автором за даними статистичної звітності 
підприємств 
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За даними аналізу помітно відносну статичність ПрАТ «Київська 

кондитерська фабрика «Рошен» і наближення 0, що може свідчити про 

наявність податкової оптимізації на підприємстві. У свою чергу стабільну 

тенденцію до зростання прибутку демонструє ПрАТ «Виробниче об'єднання 

«КОНТI» до 2015-го року, а найбільша волатильність у ПрАТ «Кондитерська 

фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ. Такі особливості пов’язані з 

постійними коливаннями обсягів продажу на зовнішніх ринках збуту через 

певні кризові явища та обмеження виходу на них вітчизняних кондитерських 

підприємств. У період з 2006 по 2012 р.  виручка всіх підприємств має чітку 

тенденцію до зростання, а починаючи з 2013 року спостережено стрімке 

падіння. Найбільшу виручку отримав за весь час ПрАТ «Виробниче 

об'єднання «КОНТI», на другому місці за ним іде ПрАТ «Кондитерська 

фабрика «А.В.К.» м.Дніпропетровськ. Такий стан пов’язаний з тим, що ці 

підприємства в структурі продажів займають більшу частину внутрішнього 

ринку порівняно з іншими досліджуваними підприємствами, які виявились 

заручниками обставин зовнішньої торговельної політики і втратили зовнішні 

ринки через введення певних обмежень. Компанія ПрАТ «Кондитерська 

фабрика «А.В.К.» м.Дніпропетровськ незначними темпами, але стійко 

зростає. В період з 2006 по 2011 собівартість всіх підприємств має чітку 

тенденцію до зростання, починаючи з 2012 року собівартість виробництва 

почала знижуватися. Можна зробити висновок, що ПрАТ «Виробниче 

об'єднання «КОНТI» є лідером галузі, що підтверджують дані виручки та 

собівартості, які в рази вищі порівняно з показниками інших досліджуваних 

підприємств. Але стрімкий спад показників ПрАТ «Виробниче об'єднання 

«КОНТI» та стійкий розвиток ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» 

м.Дніпропетровськ можуть змінити ситуацію на ринку. 

Рентабельність власного капіталу підприємств переважно коливається 

в межах [0;30]. Найвищим рівнем відзначається ПрАТ «Виробниче 

об'єднання «КОНТI», що, вірогідно свідчить про ефективний фінансовий 

менеджмент. Рентабельність залученого капіталу підприємств переважно 
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коливається в межах [0;20]. Пік значень ПрАТ «Виробниче об'єднання 

«КОНТI» в 2014 р. можна пояснити відтоком запозичень при збереженні 

прибутковості: ймовірно це короткостроковий ефект. Рентабельність активів 

підприємств переважно коливається в межах [0;10]. За даними  рис. Ж.7, Ж.8, 

Ж.9 і Ж.10 (додаток Ж) можна дійти висновку, що всі підприємства протягом 

2012-2016 рр. демонструють стійку тенденцію до зменшення накопичення 

відходів. 

За загальною динамікою спостерігається постійне скорочення 

накопичення відходів групи 7710.3.1.26 по всіх підприємствах. Особливо 

відчутно їх зменшили ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI» та ПрАТ 

«Кондитерська фабрика «А.В.К.» м.Дніпропетровськ. Водночас в інших 

досліджуваних підприємствах також простежується аналогічна тенденція. З 

усієї групи підприємств слід вирізнити за накопиченням відходів групи 

6000.2.9.04 найбільше по галузі їх було в ПрАТ «Кременчуцька кондитерська 

фабрика «Рошен», яке вирізняється постійним збільшенням обсягу даної групи 

відходів до 2015 р. і лише в 2016 р. показники почали знижуватися. Проте, по 

інших кондитерських підприємствах спостерігається тенденція щодо 

зменшення накопичення відходів групи 6000.2.9.04, окрім ПрАТ «Виробниче 

об'єднання «КОНТI», яке в 2016 р. також їх збільшило. Для всіх підприємств 

притаманна тенденція зниження накопичення відходів групи 7710.3.1.08 вдвічі 

- втричі порівняно з 2012 р. Отже, всі підприємства протягом 2012-2016 рр. 

демонструють стійку тенденцію до зменшення накопичення відходів. 

Аналіз динаміки екологічних витрат підприємств  кондитерської галузі 

свідчить про те, що більшість з них обмежують такі витрати, але в ПрАТ 

«Київська кондитерська фабрика «Рошен» простежується тенденція до їх 

зростання зі значним відривом від конкурентів. За нашими переконаннями, 

зменшення обсягів викидів досліджуваними  підприємствами є наслідком 

державного контролю. Якщо підтверджується наявність причинно-наслідкового 

зв’язку між екологічним менеджментом та фінансовим результатом, то 

формалізуємо його у панельній регресії з фіксованими ефектами. 
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Таблиця 2.21 
Коефіцієнти кореляції, на базі спостережень 1:07  - 4:11 

(пропущені дані проігноровано) 
5% критичне значення (двостороннє) = 0,5 для n = 38 

 
Чистий 
прибу-
ток 

 Чистий 
дохід від 
реалізації 

 Валові 
витрати 

Рентабель- 
ність 

акціонерног
о капіталу 

(%) 

Рентабель- 
ність 

позикового 
капіталу 

(%) 

Оборот
ність 
активів 

(%) 

Відходи-
7710.3.1.

26 

Відходи -
6000.2.9.

04 

Відходи -
7710.3.1.

08 

Відходи -
7710.3.1.0

1 
Екологічні 
витрати 

Загальні 
викиди 

 

1.0 0.5564 0.553 0.7875 0.7754 0.8395 0.1604 -0.1480 -0.0116 0.2215 -0.0871 -0.1552  Чистий прибуток  
1.0000 0.996 0.5401 0.4466 0.5190 0.1542 0.1525 -0.1192 0.3443 0.0054 -0.2702  Чистий дохід від 

реалізації   
1.000 0.5082 0.4240 0.5009 0.1546 0.1485 -0.1142 0.3512 -0.0035 -0.2434  Валові витрати    

1.0000 0.9171 0.9453 0.2588 -0.0542 0.0899 0.3161 -0.0182 -0.0884 Рентабельність 
акціонерного 
капіталу (%)     

1.0000 0.9318 0.1340 -0.1045 0.0277 0.2161 -0.0200 -0.0977 Рентабельність 
позикового 
капіталу (%) 

     1.0000 0.3130 -0.0608 0.1444 0.3280 0.0165 -0.0361 Оборотність 
активів (%) 

      1.0000 0.0594 0.8249 0.6441 0.5532 0.3069 Відходи-
7710.3.1.26 

      
 

1.0000 0.0933 0.4064 -0.0136 0.0106 Відходи -
6000.2.9.04 

      
  

1.0000 0.4571 0.4074 0.5997 Відходи -
7710.3.1.08 

      
   

1.0000 0.5107 -0.1405 Відходи -
7710.3.1.01 

          1.0000 -0.1842 Екологічні 
витрати 

           
1.0000 Загальні викиди 

Джерело: Розроблено автором за даними статистичної та фінансової звітності підприємств. 
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Проведемо аналіз розрахованої нами моделі панельної регресії: 
Модель 1: Фіксовані ефекти, використано 20 спостережень 

Включено 4 крос--секційні категорії 
Довжина часового ряду = 5 

Залежна змінна: Чистий_прибуток 
 

 Коефіцієнт Станд. 
Помилка 

t-відношення p-значення  

Константа 23645.5 10391.1 2.2756 0.0391 ** 
Рентабельність_в
ласного_капіталу 

10546.2 421.955 24.9936 <0.0001 *** 

Відходи_групи_6
000.2.9.04 

−22666.7 6734.66 −3.3657 0.0046 *** 

 
Середнє зал-ї змінної  63061.75  Стд.Відх. зал-ї змінної  232556.4 
Сума квадратів 
помилок 

 1.69e+10  Стд. Пом. регресії  34753.20 

LSDV R-квадрат  0.983545  Внутр. R-squared  0.979407 
LSDV F(10, 2)  167.3574  P-значення(F)  5.69e-12 
Лог-правдоподібності −233.9326  Критерій Акайка  479.8651 
Критерій Шварца  485.8395  Ханан-Квін  481.0314 
ро −0.218156  Дурбін-Ватсон  2.135657 

 
Об’єднаний тест названих регресорів - 
 Тестова статистика:  F(2, 14) = 332.915 
 з p-значенням = P(F(2, 14) > 332.915) = 1.5707e-012 
 
Тест на різні константи груп - 
 Нульова гіпотеза: Групи з спільною константою 
 Тестова статистика:  F(3, 14) = 3.417 
 з p-значенням = P(F(3, 14) > 3.417) = 0.0471426 
 

Побудована модель показує наявність стійкої залежності між 

показником фінансового результату діяльності підприємства (чистий 

прибуток) галузі та рентабельністю власного капіталу і нагромадженими 

відходами групи 6000.2.9.04. Статистичний показник зв’язку R-

squared=0.979407->1, що свідчить про стійкий та надійний зв’язок у моделі. 

Модель є адекватною, оскільки загальне P-value(F)= 0.00000000000569<0.05. 

Тест на внутрішньогрупову різницю свідчить про статистичну 

відмінність між окремими підприємствами кондитерської галузі з 

ймовірністю 95%. Тобто вибір фіксованих ефектів зроблено обґрунтовано. 

Отже, якість моделі підтверджує наявність спільних галузевих 

тенденцій розвитку. Так, при зростанні рентабельності власного капіталу на  
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1 грн чистий прибуток в середньому по галузі збільшиться на 10546.2 тис. 

грн (коефіцієнт в моделі біля фактору Рентабельність_власного_капіталу) з 

ймовірністю 99% (1- p-value=0.9999, p-value коефіцієнта 

Рентабельність_власного_капіталу = 0.0001). Це пояснюється вищою 

економічною ефективністю фінансового менеджменту. 

У разі збільшення нагромадження відходів 6000.2.9.04 (батареї 

свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) на 1 т чистий прибуток скоротиться на  

22666.7 грн. Такий факт свідчить про можливість підприємств галузі 

інтенсифікувати зусилля щодо утилізації відпрацьованих джерел живлення, 

що позитивно позначиться на фінансових результатах підприємства. 

При цьому індивідуальні відмінності компаній представлені 

фіксованими ефектами відповідно до Моделі 1 (табл. 2.22). 

Таблиця 2.22 

Фіксовані ефекти моделі 1 

Підприємство Фіксований 
ефект 

ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» -8173.85 
ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 41856.53 
ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI» 56180.50 
ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» 
м.Дніпропетровськ 4718.63 

 
Тобто, за рівних умов ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 

отримає на 8173,85 тис. грн менше прибутку ніж у середньому по галузі, за 

рахунок немодельних факторів, наприклад, це середовище ринку збуту, 

вертикальна інтеграція і т.д. У свою чергу, за рівних усіх факторів ПрАТ 

«Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» отримає на 41856,53 тис. грн 

прибутку більше ніж у середньому по галузі; ПрАТ «Виробниче об'єднання 

«КОНТI» на 56180,50 тис. грн більше і ПрАТ «Кондитерська фабрика 

«А.В.К.» м. Дніпропетровськ на 4718,63 тис. грн більше. 

Проведемо аналіз розрахованої нами другої моделі панельної регресії: 
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Модель 2: Фіксовані ефекти, використано 20 спостережень 

Включено 4 крос--секційні категорії 
Довжина часового ряду = 5 
Залежна змінна: Дохід 

 
 Коефіцієнт Станд. 

помилка 
t-відношення p-значення  

Константа −177752 32941.6 −5.3960 0.0001 *** 
Собівартість 1.6355 0.0478394 34.1872 <0.0001 *** 
Відходи_групи_
7710.3.1.08 

539.285 230.026 2.3445 0.0356 ** 

Відходи_групи_
7710.3.1.01 

−190.513 66.3178 −2.8727 0.0131 ** 

 
Середнє зал-ї змінної  879310.3  Стд.Відх. зал-ї змінної   1118041 
Сума квадратів 
помилок 

 4.74e+10  Стд. Пом. регресії  60388.93 

LSDV R-квадрат  0.998004  Внутр. R-squared  0.992485 
LSDV F(10, 2)  1083.266  P-значення(F)  8.98e-17 
Лог-правдоподібності −244.2422  Критерій Акайка  502.4843 
Критерій Шварца  509.4544  Ханан-Квін  503.8450 
ро −0.436267  Дурбін-Ватсон  2.026535 

 
 

Об’єднаний тест названих регресорів - 
 Тестова статистика: F(3, 13) = 572.328 
 з p-значенням = P(F(3, 13) > 572.328) = 4.72817e-014 
 
Тест на різні константи груп - 
 Нульова гіпотеза: Групи з спільною константою 
 Тестова статистика:  F(3, 13) = 7.33086 
 з p-значенням = P(F(3, 13) > 7.33086) = 0.00400821 
 

Індивідуальні відмінності компаній відповідно до Моделі 2 

представлені фіксованими ефектами (табл. 2.23): 

Таблиця 2.23 

Фіксовані ефекти моделі 2 

Підприємство Фіксований 
ефект 

ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» -136457.8 
ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» -71063.8 
ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI» -194110.3 
ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м.Дніпропетровськ -309376.8 

Побудована модель 2 відображає наявність нестійкої залежності між 

показником фінансового результату діяльності підприємства (виручка від 
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реалізації продукції) галузі та собівартістю виробництва й нагромадженими 

відходами. Статистичний показник зв’язку R-squared=0.998004->1, що 

свідчить про якісний зв’язок у моделі. Модель є адекватною, оскільки 

загальне P-value(F)= 8.98e-17<0.05. Вибір більш надійної моделі має 

ґрунтуватися на пошуку мінімального значення статистики Ханан-Квін. У 

моделі 1 (Чистий прибуток) – 481.0314, а в моделі 2 (Дохід) –  503.8450. 

Отже, моделювати фінансові результати кондитерської галузі варто за 

моделлю 1. Такі не певні результати моделі 2 зумовлені різкими коливаннями 

виручки за 2013-2015 рр. внаслідок зміни зовнішньої кон’юнктури. 

При підвищенні собівартості на 1 грн виручка в середньому по галузі 

збільшиться на 1,64 грн. з ймовірністю 99%, що можна пояснити 

розширенням виробництв. 

Стосовно нагромадження та утилізації відходів різних груп, то їхня 

динаміка по підприємствах представлена в додатку Ж. За даними додатка Ж 

(рис. Ж.9) група відходів 7710.3.1.08 різниться від усіх інших груп стабільно 

високою динамікою і спадом упродовж кількох періодів і потім знову 

зростанням стійкими темпами. Саме ця група відходів є найвагомішою для 

кондитерських підприємств порівняно з іншими через її особливу динаміку. 

При збідьшенні нагромадження відходів 7710.3.1.08 (Брухт чорних 

металів дрібний інший) на 1 т, дохід підприємства галузі зросте на 

539,29 грн. Це виділяє дану групу відходів з-поміж інших та свідчить про 

пов’язаність із розширенням виробничих процесів високомаржевих 

продуктів та збільшенням попиту на брухт. Така пов’язаність з прибутком 

демонструє фінансовий запас галузі для наповнення фондів з метою 

ефективної утилізації таких відходів. Крім того, така залежність може 

свідчити про неприйнятну традицію українського бізнесу власні активи 

здавати на металевий брухт.  

У разі збільшення нагромадження відходів 7710.3.1.01 (макулатура 

паперова та картонна) на 1 т чистий прибуток зменшиться на 190,51 грн. 

Такий факт свідчить про можливість підприємств галузі інтенсифікувати 
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зусилля щодо утилізації макулатури, що позитивно позначиться на 

фінансових результатах підприємства.  

Враховуючи обмеження моделі виручки, надалі будемо 

використовувати модель чистого прибутку. Підсумуємо модель фінансових 

результатів наступним: 
 Модель 1: Фіксовані ефекти, використано 20 спостережень 

Включено 4 крос-секційні категорії 
Довжина часового ряду = 5 
Залежна змінна: Чистий_прибуток 

 Коефіцієнт Станд. 
Помилка 

t-відношення p-значення  

Константа 23645.5 10391.1 2.2756 0.0391 ** 
Рентабельність_в
ласного_капіталу 

10546.2 421.955 24.9936 <0.0001 *** 

Відходи_групи_6
000.2.9.04 

−22666.7 6734.66 −3.3657 0.0046 *** 

 
Середнє зал-ї змінної  63061.75  Стд.Відх. зал-ї змінної  232556.4 
Сума квадратів 
помилок 

 1.69e+10  Стд. Пом. регресії  34753.20 

LSDV R-квадрат  0.983545  Внутр. R-squared  0.979407 
LSDV F(10, 2)  167.3574  P-значення(F)  5.69e-12 
Лог-правдоподібності −233.9326  Критерій Акайка  479.8651 
Критерій Шварца  485.8395  Ханан-Квін  481.0314 
ро −0.218156  Дурбін-Ватсон  2.135657 

 
 

Об’єднаний тест названих регресорів - 
 Тестова статистика:  F(2, 14) = 332.915 
 з p-значенням = P(F(2, 14) > 332.915) = 1.5707e-012 
 
Тест на різні константи груп - 
 Нульова гіпотеза: Групи з спільною константою 
 Тестова статистика:  F(3, 14) = 3.417 
 з p-значенням = P(F(3, 14) > 3.417) = 0.0471426 

Така модель підсумовує залежність: 
 

Прибуток = 23645.5 + 10546.2 ∗ Рентабельність	власного	капіталу
− 22666.7 ∗ Відходи	групи_6000.2.9.04 

 
Модель є статистично стійкою, надійною та адекватною. Це доводить 

статистично й економічно наявність функціональної залежності між 

екологічним менеджментом та фінансовими результатами діяльності.  
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При використанні у виробництві та утилізації додаткової тонни 

відходів групи 6000.2.9.04, прибуток підприємства зменшиться на 

22666,7 грн. У середньому по галузі виручка у 238,12 рази перевищує чистий 

прибуток. Тобто при зменшенні прибутку на 22666,7 грн виручка знизиться в 

середньому по галузі на 5397394,6 грн.  

На підставі даних табл. 2.19 можна зробити такі висновки: для 

корпорації «Рошен» виручка зменшиться на 25,75% (5397394.6 грн=206007$, 

206007$/800000=25,75%), для ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI» – на 

43,45% та для ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м.Дніпропетровськ – 

на 76,27%. Тобто в середньому на 48,49% по галузі. 

Тепер, моделюючи дані табл. 2.20 і 2.9, за обчисленому вище 

зменшення виручки корпорації «Рошен» на 206007$, загальна їх частка ринку 

знизиться на 7,42% (593993$/1335993$-800000$/1542000$), при зменшенні 

виручки ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI» на 206007$ частка ринку – 

на 10,69%, для ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м.Дніпропетровськ – 

на 12,73%. В середньому по галузі – на 10,28%.   

При значеннях часток ринку 2016 року (табл. 2.9) квадрат частки 

корпорацїї «Рошен» зменшиться на 464,34 (35^2–(35–7.42)^2=464,34). У свою 

чергу квадрати часток інших компаній збільшаться на 221,79. Тобто 

загальний ефект індексу Хірфендаля-Хіршмана становитиме –242.551. 

При аналогічному зростанні частки ПрАТ «Виробниче об'єднання 

«КОНТI» індекс Хірфендаля-Хіршмана зросте на 1008.9, зменшення частки 

ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м.Дніпропетровськ– зростання 

індексу Хірфендаля-Хіршмана на 1397.98. 

Отже, збільшення відходів групи 6000.2.9.04 на 1 т має доведений 

статистичний та економічний ефект на індекс Хірфендаля-Хіршмана, в 

межах [–242.55; +1397.98]. У 2016 р. індекс Хірфендаля-Хіршмана обчислено 

на рівні 2144 (табл. 2.9), тобто відносний ефект індексу дорівнюватиме  

[–11.31%; +65.2%]. Тобто показано вплив екологічного менеджменту на 

конкурентноспроможність підприємств кондитерської галузі та ринку 
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загалом, який є дуже відчутним. Такий зв’язок екологічного менеджменту та 

конкурентноспроможності відображено структурною моделлю (рис 2.20). 

 
Рис. 2.20. Структурна схема оцінювання зв’язку екологічного 

менеджменту із конкурентоспроможністю підприємств кондитерської галузі 
Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Отже, ефективний екологічний менеджмент є статистично-

вимірювальною конкурентною перевагою кондитерської компанії ринку 

України. Для демонстрації наявності логічної та статистичної залежності між 

наявністю екологічного обліку, менеджментом та фінансовими результатами 

підприємства створимо додаткову змінну (рис. 2.21). Бінарна змінна 

показуватиме приналежність періоду ведення екологічного менеджменту 

(після 2012 року включно). 

 
Рис. 2.21. Динаміка змінної наявності екологічного менеджменту на 

підприємстві 
Джерело: Розроблено автором самостійно. 
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Побудуємо панельну регресію між чистим прибутком та 

рентабельністю власного капіталу додавши змінну наявності екологічного 

менеджменту. 

 
Модель 3: Фіксовані ефекти, використано 43 спостережень 

Включено 4 крос-секційні категорії 
Довжина часового ряду: мінімум 10, максимум 11 

Залежна змінна: Чистий_прибуток 
 

 Коефіцієнт Станд. 
помилка 

t-відношення p-значення  

Константа −51625.2 24131.8 −2.1393 0.0391 ** 
Рентабельність_в
ласного_капіталу 

8593.4 1165.47 7.3734 <0.0001 *** 

Екологічний_мен
еджмент_після_2
012 

65623.9 32665.6 2.0090 0.0519 * 

 
Середнє зал-ї змінної  39510.99  Стд.Відх. зал-ї змінної  170542.3 
Сума квадратів 
помилок 

 4.19e+11  Стд. Пом. регресії  106394.8 

LSDV R-квадрат  0.657130  Внутр. R-squared  0.603584 
LSDV F(10, 2)  14.18255  P-значення(F)  9.19e-08 
Лог-правдоподібності −555.5045  Критерій Акайка  1123.009 
Критерій Шварца  1133.576  Ханан-Квін  1126.906 
ро  0.042043  Дурбін-Ватсон  1.807019 

 
Об’єднаний тест названих регресорів - 
 Тестова статистика: F(2, 37) = 28.1681 
 з p-значенням = P(F(2, 37) > 28.1681) = 3.67957e-008 
 
Тест на різні константи груп - 
 Нульова гіпотеза: Групи з спільною константою 
 Тестова статистика: F(3, 37) = 0.0773218 
 з p-значенням = P(F(3, 37) > 0.0773218) = 0.971866 
 
 

Змінна наявності екологічного менеджменту є значущою, що показує 

вплив на Чистий прибуток з ймовірністю 94%. У середньому по галузі 

введення екологічного менеджменту підприємству генерує 65623,9 тис. грн. 

прибутку, що може стати орієнтиром для державних програм підтримки 

та стимуляції. 

Проведемо аналіз побудованої моделі рентабельності залученого 

капіталу: 
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Модель 4: Фіксовані ефекти, використано 43 спостережень 
Включено 4 крос-секційні категорії 

Довжина часового ряду: мінімум 10, максимум 11 
Залежна змінна: Рентабельність_залученого_капіталу 

 
 Коефіцієнт Станд. 

Помилка 
t-відношення p-значення  

Константа 7.29188 1.89934 3.8392 0.0005 *** 
Екологічний_мен
еджмент_після_2
012 

−5.47375 2.80559 −1.9510 0.0587 * 

Чистий_прибуток 6.44297e-05 8.92074e-06 7.2225 <0.0001 *** 
 

Середнє зал-ї змінної  7.291628  Стд.Відх. зал-ї змінної  14.53373 
Сума квадратів 
помилок 

 3045.304  Стд. Пом. регресії  9.072238 

LSDV R-квадрат  0.656737  Внутр. R-squared  0.588865 
LSDV F(10, 2)  14.15780  P-значення(F)  9.38e-08 
Лог-правдоподібності −152.6077  Критерій Акайка  317.2154 
Критерій Шварца  327.7826  Ханан-Квін  321.1123 
ро  0.089721  Дурбін-Ватсон  1.687736 

 
 

Об’єднаний тест названих регресорів - 
 Тестова статистика:  F(2, 37) = 26.4973 
 з p-значенням = P(F(2, 37) > 26.4973) = 7.22302e-008 
 
Тест на різні константи груп - 
 Нульова гіпотеза: Групи з спільною константою 
 Тестова статистика: F(3, 37) = 0.829431 
 з p-значенням = P(F(3, 37) > 0.829431) = 0.486196 
 

Також отримаємо підтвердження вагомості екологічного менеджменту 

для діяльності підприємства. При введенні такого менеджменту 

рентабельність знизилася на 5,47 % у середньому по галузі, оскільки 

співвідношення прибутку до витрат змінилося через значне збільшення 

витрат, пов’язаних із впровадженням екологічного менеджменту. 

Вимоги екологічного менеджменту доводиться покривати власним 

капіталом, але це генерує додатковий прибуток в силу жорсткішої 

ефективності. Таким чином, всі понесені витрати з часом будуть 

компенсовані, а якість виробництва зросте. Звідси основними ініціаторами 

ефективного екологічного менеджменту повинні бути акціонери, за активної 

підтримки держави в початковий період. 
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Фіксовані ефекти рентабельності по підприємствах відповідно до 

Моделі 4 представлені фіксованими ефектами (табл. 2.24). 

Таблиця 2.24 

Фіксовані ефекти моделі 4 

Підприємство. Фіксований 
ефект 

ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 4.34701 
ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 6.09488 
ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI» 10.12069 
ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» 
м.Дніпропетровськ 8.73624 

 

З урахуванням з даних табл. 2.23 при введенні екологічного 

менеджменту рентабельність залученого капіталу ПрАТ «Київська 

кондитерська фабрика «Рошен» зменшиться на − 5.47375 у.о. (галузевий 

приріст) + 4.34701= −1.1274;  ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика 

«Рошен» зросте на 0.62113; ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI» на 

4.64694; ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ зросте 

на 3.26249. Тобто ефект для ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI» та ПрАТ 

«Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ є відчутнішим. 

 

Висновки по розділу 2 
 
1. На основі аналізу кон’юнктури та тенденцій розвитку ринку 

кондитерської продукції України визначено основні тенденції обсягів 

виробництва, споживання експорту кондитерських виробів, основних 

учасників ринку, структуру виробництва кондитерської продукції. 

Розглянуто основні економічні показники діяльності кондитерських 

підприємств, зокрема, чистий дохід від реалізації, собівартість виробництва, 

структуру витрат кондитерських підприємств, а також витрати на охорону 

навколишнього природного середовища.  Найбільшу частку у витратах 

досліджуваних підприємств займають матеріальні витрати. 
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2. В результаті аналізу динаміки викидів забруднюючих речовин за 

видами в атмосферне повітря провідними кондитерськими підприємствами в 

Україні за 2012-2016 рр., визначено структуру і темпи зростання основних 

елементів в загальному обсязі викидів по окремих групах. Найбільше викидів 

діоксиду вуглецю в атмосферне повітря здійснює ПрАТ «Вінницька 

кондитерська фабрика», на другому місці − ПрАТ «Київська кондитерська 

фабрика «РОШЕН», на третьому − ПрАТ «Виробниче об’єднання «КОНТІ». 

Найменший обсяг викидів діоксиду вуглецю у ПрАТ «Кременчуцька 

кондитерська фабрика «РОШЕН» та ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» 

м. Дніпропетровськ. За обсягами викидів у повітря інших забруднювальних 

речовин, окрім діоксиду вуглецю, тримає ПрАТ «Вінницька кондитерська 

фабрика».   

3. Запропоновано підхід щодо оцінювання впливу екологічних 

факторів на конкурентоспроможність кондитерських підприємств через 

визначення значимих (вагомих) екологічних аспектів, визначальних для 

кондитерських підприємств. Серед вагомих екологічних аспектів визначено 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та відходи 

виробництва. Таким чином, проаналізувавши екологічні аспекти діяльності 

кондитерських підприємств, встановлено, що обсяги викидів і відходів 

відіграють вагому роль в екологічній діяльності підприємства. Тому оцінка 

ефективності екологічного менеджменту та конкурентоспроможності 

кондитерських підприємств має здійснюватися з урахуванням цих 

екологічних факторів. Проаналізовано конкурентоспроможність 

кондитерських підприємств з урахуванням екологічного фактору за 2012-

2016 рр., сукупність економічних і екологічних характеристик обрано за 

вагомістю впливу окремих з них в кожному році періоду оцінки.  За 

допомогою побудови радарів конкурентоспроможності проведено 

оцінювання впливу екологічного менеджменту на конкурентоспроможність 

кондитерських підприємств. 
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4. Шляхом моделювання досліджено безпосередній вплив 

екологічного менеджменту, зокрема регулювання екологічних аспектів таких 

як відходи, на зниження собівартості, збільшення прибутку, зростання 

конкурентоспроможності та частки підприємства на ринку. Здійснено 

графічний та регресійний аналіз ефективності системи екоменеджменту, який 

дав змогу визначити вплив екологічної складової на збільшення прибутків та 

рентабельності підприємств, а також вплив цих характеристик на зміну 

частки ринку та конкурентоспроможності. За накопиченням відходів групи 

6000.2.9.04 найвищий показник по галузі мало ПрАТ «Кременчуцька 

кондитерська фабрика «Рошен», яке вирізняється постійним зростанням 

обсягу даної групи відходів до 2015 р., лише в 2016 р. обсяги зниження 

накопичення їх почали знижуватися. Проте, по інших кондитерських 

підприємствах спостерігається тенденція до зменшення накопичення відходів 

групи 6000.2.9.04, окрім ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI», яке в 2016 

р. також їх збільшило. Для всіх підприємств притаманна тенденція до 

зниження накопичення відходів групи 7710.3.1.08 вдвічі − втричі порівняно з 

2012 р. Отже, всі підприємства протягом 2012-2016 рр. забезпечили стійку 

тенденцію до зменшення накопичення відходів. Якість моделі підтверджує 

наявність спільних галузевих тенденцій розвитку. Збільшення відходів групи 

6000.2.9.04 на 1 т має доведений статистичний та економічний ефект на 

індекс Хірфендаля-Хіршмана − в межах [–242.55; +1397.98]. За результатами 

моделювання підтверджено вагомість екологічного менеджменту для 

діяльності підприємства. При введенні такого менеджменту рентабельність 

знизилася на 5,47 % у середньому по галузі. Вимоги екологічного 

менеджменту доводиться покривати власним капіталом, але це генерує 

додатковий прибуток в силу жорсткішої ефективності. Таким чином, усі 

понесені витрати з часом будуть компенсовані, а якість виробництва 

підвищиться. 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях автора [34; 

35; 39; 40; 43; 46; 187]. 
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РОЗДІЛ 3. 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

3.1. Удосконалення державного та інституційного регулювання 

екологічного менеджменту 

 

У сучасних умовах вітчизняним кондитерським підприємствам досить 

складно конкурувати з кращими світовими виробниками кондитерської 

продукції, особливо в контексті досягнення цілей сталого розвитку. По-

перше, українські підприємства несуть значно більші витрати виробництва 

через високу ресурсоємність технологічних процесів. По-друге, в контексті 

глобалізаційних процесів і світових тенденцій екологічності виробництва та 

продукції, для переорієнтації на які необхідні значні фінансові ресурси з 

метою впровадження екологічного менеджменту, що для вітчизняних 

підприємств проблематично через відсутність доступних джерел 

фінансування. Зважаючи на те, що Україна долучилася до програми сталого 

розвитку, держава має надавати належну допомогу підприємствам у 

здійсненні необхідних заходів для досягнення цілей сталого розвитку. На 

сьогодні основні кроки в цьому напрямі вже реалізовані стосовно 

запровадження міжнародних стандартів екологічності виробництва, про що 

йшлося в першому розділі дисертації. Проте слід і далі проваджувати дієві 

заходи для переходу на екологічно безпечні виробництва, зменшення 

антропогенного впливу на довкілля та досягнення соціального ефекту. Саме 

тому на державу покладено відповідальність у питаннях регулювання цих 

процесів на макро- та мікрорівні.  

Результати дослідження переконують, що в Україні необхідно 

вдосконалювати нормативно-правове регулювання екологічного 
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менеджменту, оскільки підприємства не завжди діють відповідно до цілей 

сталого розвитку. Ще з радянського минулого менеджери звикли долати 

наслідки в результаті їх настання. У сучасних умовах необхідно діяти в 

напрямі досягнення стратегічних цілей, зосередивши увагу на прогнозуванні 

результатів певних дій та усунення їх причин з метою зменшення 

негативного впливу на природне середовище.  

У впровадженні системи екологічного менеджменту на підприємствах 

ефект посилюється за умови дотримання превентивного підходу 

(попередження забруднення). Він визначає пріоритетність охорони довкілля 

щодо причин негативного впливу, а не усунення його наслідків. Таким 

чином, раціональніше, дешевше й ефективніше усувати причини впливу, а не 

мінімізувати наслідки дії. При цьому доцільно удосконалювати виробничі 

процеси за допомогою таких заходів: 

- переорієнтація на випуск екологічної продукції; 

- використання якісних сировини і матеріалів; 

- зміна управлінських підходів та організації виробництва; 

- використання ресурсо- та енергозберігаючих технологій; 

- утилізація та вторинна переробка відходів тощо. 

Попередження забруднення набагато ефективніше, ніж нейтралізація 

негативних впливів на довкілля, стан здоров’я людей і безпеку праці. В 

результаті використання попереджувального підходу значно зменшуються 

суми платежів екологічного характеру (за забруднення, природоохоронні 

штрафи). У цілому впровадження систем екологічного менеджменту на 

кондитерських підприємствах супроводжується позитивними ефектами, які 

можна представити наступним чином (рис. 3.1). 

На практиці попереджувальний підхід передбачає оптимізацію 

виробничих процесів, упровадження енергозберігаючих технологій, відбір 

екологічно чистішої сировини, зменшення відходів виробництва, новий 

екологічний дизайн продукції, внутрішню та зовнішню вторинну переробку 

відходів, зменшення використання токсичних і шкідливих речовин тощо. 
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Рис. 3.1. Позитивні ефекти від впровадження систем екологічного 

менеджменту на кондитерських підприємствах України 

Джерело: сформовано автором на основі [97, 128]. 

 

Слід пам’ятати і про отримання додаткової економічної вигоди, а не 

лише інвестування у технології з переробки відходів. За дотримання  

попереджувального підходу, то незначні інвестиції можуть забезпечити  

істотну економію. За результатами дослідження, у країнах Східної Європи 

витрати на енергетичні та водні ресурси можна зменшити на 20-50% лише за 

рахунок удосконалення організації праці. 

Першочерговим завданням екологічного менеджменту є відповідність 

встановленим законодавчим вимогам щодо екологічності виробництва і 

продукції. Тому підприємства, економлячи кошти, дуже часто намагаються 

досягти мінімальних норм та нормативів, і не прагнуть впроваджувати більш 

ефективні інструменти через високу вартість. Саме тому для визначення 

напрямів удосконалення системи екологічного менеджменту пропонуємо, 

Позитивні ефекти від впровадження СЕМ 

Системні Конкурентні Пов’язані з  
ризиками 

- підвищення стійкості; 
- підвищення 
ефективності 
управління; 

- розвиток 
виробництва. 

- зростання 
конкурентоспромо-
жності; 

- зниження витрат на 
сертифікацію; 

- переваги «екологічно 
чистої» продукції; 

- зростання вартості 
компанії. 

- зниження ризику  
аварій та нещасних 
випадків; 

- зменшення порушень 
законодавства. 
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залучаючи процесний підхід, визначати вагомість кожного екологічного 

аспекту, окремих структурних підрозділах підприємства.  

Зважаючи на причинно-наслідкові зв’язки екологічних аспектів 

підприємств слід пам’ятати, що всі вони достатньо важливі, і навіть на 

перший погляд незначний вплив екологічного фактора може спричинити 

суттєвий вплив на показник екологічної та загальної 

конкурентоспроможності підприємства. Це дуже важливо враховувати у 

розробленні програми впровадження системи екологічного менеджменту на 

підприємстві, оскільки необхідно враховувати всі екологічні аспекти задля 

попередження неочікуваних наслідків. Навіть використаний офісний папір 

адміністративних приміщень (а це по суті утилізація макулатури) може 

надати підприємству додаткові бонуси як економічного характеру 

(отримання коштів від зданої макулатури), так і соціального і екологічного 

характеру (створення іміджу екологічно відповідальної компанії, тощо). У 

впровадженні системи екологічного менеджменту кожний напрям діяльності, 

який певним чином стосується збереження й охорони довкілля, слід 

розглядати як важливий. Для постійного контролю необхідно періодично 

здійснювати екологічний аудит. 

Відповідно до концепції сталого розвитку всі заходи з її реалізації 

спрямовані на регулювання екологічних аспектів, які визначають вплив 

виробничої діяльності підприємств на довкілля через хімічний та фізичний 

вплив. Тобто мається на увазі контроль впливу через регулювання обсягів 

викидів в атмосферне повітря, відходів, викидів стічних вод, споживання 

енергетичних та інших природних ресурсів.  

Усі напрями регулювання зводяться до виконання державою двох 

функцій – регуляторної (через встановлення необхідних правових норм та 

правил функціонування) та мотивуючої (превентивної) через стимулювання 

уникнення негативних впливів на вході замість їх мінімізації на виході. У 

розвинених країнах світу в переліку екологічних податків широко 

застосовуються «вуглецевий» і «сірчаний», а також податки на переробну 
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тару. У країнах Євросоюзу сплачуються податки за забруднення 

атмосферного повітря та шумові забруднення, на відходи нафтопродуктів, 

небезпечні та токсичні відходи, акцизні податки на одноразову упаковку і 

тару, мастила, нафту і нафтопродукти, мінеральні добрива та пестициди, 

акумулятори, що містять кадмій і ртуть, старі автомобілі. Так, у Німеччині, 

Франції, Італії встановлений податок на мастила. У Норвегії та Швеції 

введений податок на мінеральні добрива і пестициди. В Австрії та 

Великобританії стягують податки за користування паливними та нафтовими 

продуктами, у Фінляндії – з використання беззаставної тари, що не підлягає 

повторному використанню, на мастила, сиру нафту і нафтопродукти. У 

Бельгії введено податки, призначені для фінансування природоохоронних 

заходів через фонди (податок на екологічно небезпечну продукцію, на 

джерела іонізуючого випромінювання), що регулюють екологічні податки 

для витіснення з ринку екологічно шкідливої продукції, робіт, послуг [103]. 

Види і зміст екологічних податків у розвинених країнах світу 

відображено в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 
Екологічна податкова політика в розвинених зарубіжних країнах 

Країна Вид податку Результат 
Німеччина  Оподаткування 

токсичних відходів 
Зниження утворення токсичних 
відходів за 3 роки на 15% 

Нідерланди  Податки на 
забруднення води 

Зменшення на 72-99% промислових 
викидів важких металів у водні 
ресурси, контрольовані регіонами 

Швеція  Податок на викиди 
оксидів сірки 

Зменшення викидів на 15-20% за 7 
років 

США Податок на речовини, 
що руйнують 
озоновий шар 

Скорочення і примусове поступове 
припинення виробництва 

Норвегія Податок на викиди 
двооксиду вуглецю 

Зниження викидів на 3-4% 

Джерело: сформовано автором на основі [103]. 
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За даними Євростату, на екологічні податкові надходження припадало 

близько 309,8 млрд євро, або 2,39 % від ВВП ЄС і 6,17% від усіх податків і 

соціальних внесків [113]. Енергетичні податки займають найбільшу частку в 

екологічних податках, відповідно на них припадає близько 75 і 4,5% від 

загального обсягу податків, соціальних внесків і платежів. На динаміку 

надходження від даної категорії податків впливає обсяг споживання енергії, 

як наслідок коливань цін на енергоносії, та проведення політики  

енергоефективності. Крім того, Європейський Союз ставить за мету 

зниження викидів вуглекислого газу в межах Кіотського протоколу, 

відповідно до якого була створена Європейська система торгівлі викидами 

(EUETS). В Японії одні з найсуворіших у світі податків за забруднення 

атмосфери, що перевишують у 2-3 рази аналогічні показники в інших 

країнах. Передбачено також спеціальні надбавки до податків за небезпечні 

виробництва та товари, а також за викиди двоокису сірки понад встановлені 

норми. Можна стверджувати, що в розвинених країнах застосовується дуже 

серйозне державне регулювання екологічної ситуації, спрямоване на 

зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище. 

В Україні також здійснюється державне регулювання шляхом 

екологічного оподаткування, проте ставки податків істотно нижчі, ніж в 

інших країнах. Згідно з чинним Податковим кодексом України екологічний 

податок є «загальнодержавним обов'язковим платежем, що справляється з 

фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти 

забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу 

радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, 

фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів» [108]. 

Відповідно до результатів дослідження вагомих екологічних аспектів 

кондитерських підприємств, проведеного в другому розділі дисертації, було 

визначено, що найбільш вагомий вплив мали відходи виробництва. В Україні 

ставки екологічного податку за розміщення відходів встановлено залежно від 

класу небезпеки та рівня небезпечності відходів (табл. 3.2).  
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Таблиця 3.2 

Ставки податку за розміщення відходів 

Клас небезпеки 
відходів 

Рівень небезпечності 
відходів 

Ставка податку, 
грн за 1 т 

I Надзвичайно небезпечні 1264,07 

II Високонебезпечні 46,04 

III Помірно небезпечні 11,55 

IV Малонебезпечні 4,5 

Джерело: сформовано автором на основі законодавчих норм. 

 

Для визначення вагомості суми екологічних податків проаналізуємо 

витрати на сплату їх основними кондитерськими підприємствами України 

(табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Динаміка сплати екологічного податку основними  кондитерськими 

підприємствами України у 2012-2016 рр., тис. грн. 

Підприємство 2012 2013 2014 2015 2016 
ПрАТ "Виробниче об'єднання 
"КОНТІ" 8,6 11,9 15,0 15,8 16,3 

ПрАТ "Вінницька кондитерська 
фабрика" 15,6 23,0 38,5 60,3 72,7 

ПрАТ "Кременчуцька 
кондитерська фабрика "РОШЕН" 29,4 24,4 34,0 33,9 43,2 

ПрАТ "Київська кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 98,5 30,2 19,9 19,0 23,1 

ПрАТ "Кондитерська фабрика 
"А.В.К." м. Дніпропетровськ" 30,1 18,4 15,2 19,5 29,3 

Джерело: складено автором за даними статистичної звітності 

підприємств. 

За даними табл. 3.3, найбільшу суму екологічних податків сплачує 

ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика», до того ж динаміка їх обсягу 

постійно зростає. Це пов’язано із збільшенням обсягів виробництва і 
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відповідно – зростанням викидів в атмосферне повітря та накопиченням 

відходів.  

Значну суму екологічних податків сплачує також ПрАТ «Кременчуцька 

кондитерська фабрика «Рошен», яка неухільно зростає. Скорочує виплати 

екологічних податків лише ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». 

По інших підприємствах спостерігається хоча й незначне, але все ж 

збільшення витрат.  

Детальніший аналіз показав, що суми сплаченого екологічного податку 

коливаються від 8,6 до 72,7 тис. грн. Наочніше динаміку сплати екологічних 

податків відображає рис.3.2. 

 
Рис. 3.2. Динаміка сплати екологічних податків кондитерськими 

підприємствами України в 2012-2016 рр., тис. грн. 

Джерело: складено автором за даними статистичної звітності 

підприємств. 
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Відповідно до даних рис.3.2 з 2012 р. суми екологічних податків 

відчутно зменшилася, що пов’язано з початком впровадження системи 

екологічного менеджменту на кондитерських підприємствах, про що вже 

йшлося в другому розділі роботи, зокрема при проведенні аналізу впливу 

екологічного менеджменту на екологічну конкурентоспроможність 

підприємств. Упродовж наступних років тенденція до зростання екологічних 

платежів пов’язана з виходом на нові ринки збуту та значним збільшенням 

обсягів виробництва. 

Цей факт доводить необхідність поступового вдосконалення як основних, 

так і допоміжних виробничих процесів та реалізації екологічних превентивних 

заходів, витрати на які зростають пропорційно зі збільшенням обсягів 

виробництва та реалізації. Доцільно впроваджувати екологічний менеджмент та 

екологічно чисті технології з метою мінімізації вказаних витрат. У цьому разі 

першочергову роль відіграє стимулювання державою реалізації заходів з 

досягнення цілей сталого розвитку. Аналіз частки екологічних податків у 

собівартості досліджуваних підприємств наведено в табл. 3.4.  

Таблиця 3.4 

Частка екологічних податків у собівартості продукції основних 

кондитерських підприємств України, 2012-2016 рр. 

Підприємство Частка екологічного податку, % 
2012 2013 2014 2015 2016 

ПрАТ "Виробниче об'єднання "КОНТІ" 0,00036 0,00049 0,00087 0,00146 0,00215 

ПрАТ "Вінницька кондитерська 
фабрика" 0,00409 0,00532 0,00800 0,00944 0,01053 

ПрАТ "Кременчуцька кондитерська 
фабрика "РОШЕН" 0,01688 0,01736 0,03020 0,02110 0,02573 

ПрАТ "Київська кондитерська фабрика 
"РОШЕН" 0,01574 0,00696 0,00777 0,00880 0,01131 

ПрАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." 
м. Дніпропетровськ" 0,00851 0,00601 0,00529 0,00472 0,00389 

Джерело: складено автором за даними статистичної звітності 

підприємств. 
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За даними табл. 3.4, витрати на сплату екологічних податків 

вітчизняними кондитерськими підприємствами надзвичайно низькі – лише до 

0,01%. Отже, значно дешевше сплачувати екологічні податки, ніж 

здійснювати заходи щодо впровадження екологічного менеджменту задля 

мінімізації негативних впливів на довкілля. З огляду на це постає запитання, 

чому підприємства не впроваджують систему екологічного менеджменту?  

Для того щоб вирішити, коли підприємствам вигідніше сплачувати 

екологічні податки і штрафи, аніж впроваджувати екологічно безпечні 

виробництва, нормативно-правове регулювання потребує вдосконалення, яке 

пропонуємо здійснювати за обома функціями державного регулювання – як 

регуляторної, так і стимулівної, що в підсумку дасть синергетичний ефект 

(рис.3.3). 

За результатами моделювання, отриманими в другому розділі по 

досліджуваних кондитерських підприємствах, доцільно вагомішу роль 

відвести стимулівній функції. Зокрема, було визначено, що при збільшенні 

накопичення відходів групи 6000.2.9.04 на 1 т чистий прибуток по 

підприємству знизиться на 22666,7 грн, а запровадження екологічного 

менеджменту генерує підприємству 65623,9 грн прибутку. Ефект очевидний, 

адже утилізація 1 т відходів буде коштувати підприємству значно дешевше і 

до того ж дасть довгостроковий ефект від екологічних інвестицій.  

Державі необхідно створити умови, щоб підприємства були зацікавлені 

у підвищенні екологічної ефективності. Наразі пропонується передбачити 

систему «податкових канікул», тобто частину прибутку підприємства не 

оподатковувати за умови спрямування її на екологічні витрати. На підставі 

аналізу прибутків кондитерських підприємств та сум екологічних платежів 

нами вбачається доцільним спрямовувати до 10% на реінвестування в 

екологічний менеджмент. 
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Рис 3.3. Схема процесу удосконалення нормативно-правового 

регулювання екологічного менеджменту. 

Джерело: розроблено автором 

Таким чином, для вдосконалення нормативно-правового регулювання 

екологічного менеджменту та реалізації принципів сталого розвитку держава 

має стимулювати підприємства з метою його впровадження екологічного 

менеджменту. 
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- екологічні витрати на зменшення негативного впливу; 

- екологічні податки; 

- екологічні штрафи; 

- вплив на довкілля (викиди, відходи). 

2. Аналізувати та порівнювати: 

- обсяги викидів, відходів з екологічними податками та штрафами; 

- обсяги екологічних витрат з чистим прибутком. 

На підставі одержаних результатів визначати вагомість екологічних 

аспектів і встановлювати обсяг реінвестицій в екологічний менеджмент на 

мінімально необхідному рівні, який відшкодовуватиме витрати на сплату 

екологічних податків. За результатами наступного кварталу розрахувати 

ефект – обсяг зменшення антропогенного впливу, а також ефект впливу 

екологічних інвестицій на діяльність підприємства. 

3. Контролювати цільове використання коштів, звільнених від 

оподаткування для впровадження екологічно чистих технологій, через 

надання підприємствами форм статистичних спостережень про обсяг 

екологічних витрат. 

4. Визначати розмір зниження впливу на довкілля та, відповідно, 

зменшення витрат на його мінімізацію. 

5. Збільшити розмір екологічних штрафів, оскільки на сьогодні 

підприємствам простіше сплатити незначну суму штрафу, ніж вкладати 

кошти в екологічні заходи. 

6. Стимулювати зменшення антропогенного впливу через 

звільнення від оподаткування більшої частини прибутку, якщо 

спостерігається позитивний результат у значущості екологічних аспектів. 

Система стимулювання має бути розрахована на два роки для забезпечення 

максимально стислих термінів проведення екологізації виробництва. 

Запропоновані підходи дадуть змогу, по-перше, отримати конкурентні 

переваги, а по-друге, забезпечити екологічну безпеку та зростання соціальної 
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відповідальності кондитерських підприємств. Вона може сприяти вкладанню 

цих коштів через надання екологічних пільг тим підприємствам, які 

підвищуватимуть свою екологічну відповідальність і зменшувати негативний 

вплив на довкілля. Можна ввести згадані раніше податкові канікули для 

підприємств на півріччя з метою спрямування коштів на екологічні цілі 

замість сплати певної частини податку на прибуток. 

За результатами  фінансової звітності, враховуючи розмір чистого 

прибутку в середньому за квартал і обсяг витрат на впровадження систем 

екологічного менеджменту, державні органи можуть дозволити підприємству 

спрямовувати 10% податку на прибуток на реалізацію екологічних заходів.  

Це надасть можливість, не залучаючи кредитних коштів, швидше 

впроваджувати й ефективніше реалізовувати екологічний менеджмент, а 

згодом підвищити конкурентоспроможність і знизити негативний вплив 

виробничої діяльності підприємства на довкілля. 

 

3.2. Підвищення екологічної відповідальності підприємств 

кондитерської промисловості 

 

В умовах глобалізації та реалізації концепції сталого розвитку 

кондитерські підприємства змушені здійснювати заходи щодо підвищення 

конкурентоспроможності шляхом впровадження екологічного менеджменту 

та забезпечення належної екологічної відповідальності. У першу чергу це 

можна забезпечити за рахунок зменшення негативного впливу на довкілля, 

зменшення обсягів викидів і відходів і збільшення екологічних витрат на 

відновлення довкілля.  

З метою підвищення екологічної відповідальності кондитерські 

підприємства повинні здійснювати різні види екологічних витрат (табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5 

Склад екологічних витрат кондитерських підприємств України за видами 

№ 
пор Вид екологічних витрат Код 

класу 
1 2 3 
1 Охорона атмосферного повітря і проблеми зміни клімату 100 

2 

Запобігання утворенню забруднюючих речовин, що 
викидаються в атмосферу, шляхом зміни виробничих процесів 
або технологій для охорони атмосферного повітря, 
збереження клімату і захисту озонового шару від руйнування 

110 

3 Охорона атмосферного повітря 111 

4 
Очищення димових і відпрацьованих газів, вентиляційних 
викидів для охорони атмосферного повітря, збереження 
клімату і захисту озонового шару 

120 

5 Охорона атмосферного повітря 121 

6 Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження тощо 130 

7 Інші витрати, пов'язані з охороною атмосферного повітря і 
проблемами зміни клімату 140 

8 Очищення зворотних вод 200 

9 Системи каналізації 220 

10 Очищення зворотних вод від забруднюючих речовин 230 

11 Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження тощо 250 

12 Інші витрати, пов'язані з очищенням зворотних вод 260 

13 Інші напрями природоохоронної діяльності 900 

14 Загальні управлінські витрати 910 
Джерело: сформовано на основі статистичної звітності підприємств. 

Проаналізуємо екологічні витрати основних гравців ринку, частка яких 

перевищує 50%, а тому є показовими по ринку в цілому. Найбільше 

екологічних витрат здійснює корпорація «Рошен», у складі якої найбільше їх 

припадає на ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Динаміка витрат на охорону навколишнього природного 

середовища ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2012-2016 рр., 

тис. грн. 

Джерело: сформовано автором за даними статистичної звітності 

підприємств. 

Як видно з даних рис. 3.4, найбільшу частку становили витрати на 

очищення зворотних вод від забруднюючих речовин та систем каналізації. На 

третьому місці були витрати на лабораторні дослідження з очищення повітря. 

По ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» витрати зростали 

стрімко, суттєво - на очищення зворотних вод від забруднюючих речовин. 

Друге  місце за обсягом екологічних витрат посідало ПрАТ «Виробниче 

об'єднання «КОНТI» (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Динаміка витрат на охорону навколишнього природного 

середовища ПрАТ "Виробниче об'єднання "КОНТІ" у 2012-2016 рр., тис. грн. 

Джерело: сформовано автором за даними статистичної звітності 

підприємств. 

На цьому підприємстві найбільшу питому вагу у витратах на охорону 

природного середовища становили витрати на очищення димових і 

відпрацьованих газів, вентиляційних викидів та інші витрати, пов’язані з 

охороною атмосферного повітря. На ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» 

м.Дніпропетровськ» екологічних витрат не було, що пов’язано практично з 

відсутністю відходів виробництва. Стосовно ПрАТ «Вінницька кондитерська 

фабрика» ситуація склалася дещо інша (рис. 3.6). 

0 10 20 30 40 50 60 70

Очищення димових і відпрацьованих 
газів, вентиляційних викидів

Аналітичні виміри, контроль, 
лабораторні дослідження очищення 

повітря

Аналітичні виміри, контроль, 
лабораторні дослідження зворотніх 

вод

2012 2013 2014 2015 2016



166 
 

 

Рис. 3.6. Динаміка витрат на охорону навколишнього природного 

середовища ПрАТ "Вінницька кондитерська фабрика" у 2012-2016 рр., тис. 

грн. 

Джерело: сформовано автором за даними статистичної звітності 

підприємств. 

На цьому підприємстві найбільшу питому вагу у витратах на охорону 

природного середовища складали витрати на очищення зворотних вод від 

забруднюючих речовин. Друге місце у структурі екологічних витрат займали 

витрати на запобігання утворенню забруднюючих речовин, що потрапляють 

в атмосферне повітря. Поряд із цим значні витрати здійснювалися на 

додаткові дослідження для розроблення заходів з очищення повітря з метою 

їх більшої оптимізації. Для чіткішого розуміння динаміки екологічних витрат 

на кондитерських підприємствах розглянемо їх по досліджуваних 

підприємствах ринку кондитерської продукції (рис. 3.7). 
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Аналіз свідчить, що найвишими темпами зростали екологічні витрати 

ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» та ПрАТ «Київська кондитерська 

фабрика «Рошен». Найбільше зростання витрат ПрАТ «Вінницька 

кондитерська фабрика» було пов’язане із реалізацією заходів з охорони 

атмосферного повітря (майже вдвічі) та очищення зворотних вод (у півтора 

рази). 

 

Рис. 3.7. Динаміка екологічних витрат досліджуваних кондитерських 

підприємств у 2012-2016 рр., тис. грн. 

Джерело: сформовано автором за даними статистичної звітності 

підприємств. 

За даними рис. 3.7 можна переконатися, що повільно зростають 

екологічні витрати на ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI», які зменшили 

їх майже вдвічі у 2012 р. Найстабільніша тенденція спостерігається щодо 

ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м.Дніпропетровськ», де майже 

відсутні відходи виробництва, саме тому помітна сталість екологічних 

витрат. Найбільшими темпами зростали екологічні витрати на ПрАТ 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016

ПрАТ "Виробниче об'єднання "КОНТІ"
ПрАТ "Вінницька кондитерська фабрика"
ПрАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "РОШЕН"
ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН"
ПрАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." м. Дніпропетровськ"



168 
 
«Вінницька кондитерська фабрика», причому із значним відривом від інших 

підприємств. 

Незважаючи на численні проблеми щодо впровадження корпоративної 

екологічної відповідальності на вітчизняних кондитерських підприємствах, 

можна навести окремі позитивні приклади. Так, для підвищення екологічної 

відповідальності ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» здійснює 

наступні екологічні витрати (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Результативність заходів щодо зменшення викидів забруднювальних речовин 

та парникових газів у повітря в ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика», у 

2012-2016 рр. 

В
ик
он
ан

і з
ах
од
и 

Рі
к Вид обладнання 

(устаткування) 

Фактично 
витрачено, 
тис. грн 

Зменшення обсягу 
викидів після 

здійснення заходу, 
т/рік 

П
ід
ви
щ
ен
ня

 е
фе
кт
ив
но
ст
і р
об
от
и 
оч
ис
но
го

 
ус
та
тк
ув
ан
ня

 (в
кл
ю
ча
ю
чи

  м
од
ер
ні
за
ці
ю

, 
ре
ко
нс
тр
ук
ці
ю

 і 
ре
мо
нт

) 

2012 
Устаткування для 
спалювання <50 МВт 
(котлоагрегати) 

71,0 1,06 

2013 

Устаткування для 
спалювання < 50 МВт 
(котлоагрегати) 

14,3 2,50 

Інше стаціонарне 
обладнання 57,5 3,31 

2014 

Устаткування для 
спалювання < 50 МВт 
(котлоагрегати) 

32,8 2,50 

Інше стаціонарне 
обладнання 71,4 2,53 

2015 

Інше стаціонарне 
обладнання 84,5 2,53 

Устаткування для 
спалювання <50 МВт 
(котлоагрегати) 

44,2 2,50 

2016 Інше стаціонарне обладнання 128,7 5,03 

Джерело: сформовано автором за даними статистичної звітності 

підприємств. 
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В основному всі екологічні  витрати передбачалися для проведення 

модернізації й ремонту очисного устаткування, що дало змогу суттєво 

зменшити викиди з 1,06 т у 2012 р. до 5,03 т у 2016 р.  

Усі екологічні витрати здійснюються для усунення негативного впливу 

прямих екологічних аспектів, проте, зважаючи на постійне збільшення 

обсягів виробництва та відповідно пропорційне зростання обсягів відходів, 

таке зменшення забезпечує довгостроковий ефект – зменшення викидів, 

екологічних податків (розраховуються на 1 т викидів), витрат, зростання 

чистого прибутку, зниження негативного впливу на довкілля, підвищення 

екологічної і соціальної відповідальності та зростання екологічної 

конкурентоспроможності підприємства.  

Також активно підвищує екологічну відповідальність ПАТ «Львівська 

кондитерська фабрика «Свiточ» – провідний вітчизняний виробних, що 

найдовше працює в кондитерській галузі України. Щороку на підприємстві 

реалізується комплекс заходів, спрямованих на зменшення навантаження на 

навколишнє природне середовище.  

Провідні фахівці ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Свiточ» 

постійно працюють над удосконаленням виробничого процесу, зменшенням 

споживання води, електроенергії, газу, тепла, сировини, впровадженням 

інноваційних розробок. Щороку значні інвестиції спрямовуються на заміну 

застарілого обладнання, вторинну переробку сировини, науково-дослідну 

діяльність тощо.  

Основні заходи з підвищення екологічної відповідальності у ПАТ 

«Львівська кондитерська фабрика «Свiточ» наведено в табл. 3.7.  

Усього було реалізовано близько 50 проектів у сфері 

енергозбереження. З урахуванням усіх фінансових аспектів термін окупності 

проектів становив від 0,3 до 2,5 року. 
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Таблиця 3.7 

Результативність заходів екологічної відповідальності в ПАТ 

«Львівська кондитерська фабрика «Свiточ»  

Захід Інвестиції Результат 
Придбання ресурсозберігаючого 
обладнання, вторинна переробка 
сировини, науково-дослідницька 
діяльність 

Понад 246 
млн грн 

Економія газу - 10,2% 

Заміна ртутовмісних ламп денного 
освітлення на сучасні 
енергозберігаючі світлодіодні 

Понад 13 млн 
грн 

Заміна понад 80% 
ламп 

Ізоляція продуктопроводу на лінії 
«Лайн» 

98 тис. грн Річне зменшення 
споживання газу на 
1,01%, викидів 
вуглекислого газу на 
0,99%. 

Сукупність заходів з оптимізації 
роботи насосів для охолодження 
води 

60 тис. грн Щорічне зменшення 
використання водних 
ресурсів на 32% у 
розрахунку на 1 т 
продукції; економія 
0,2% води, 0,17%-
електроенергії, 
зменшення викидів 
вуглекислого газу на 
0,16%  

Відходи передаються для 
вторинного використання, 
утилізації, переробки 

Близько 80 
тис. грн 

Зменшення відходів 
очищення вод (на 
2,8%), плівки 
поліетиленової 
(17,1%), побутового 
сміття (17,4%), брухту 
чорних металів 
(32,8%), відходи 
мастил (43,8%) 

Джерело: сформовано автором на основі [29]. 

 

Результатами впровадження проектів стали: щорічна економія витрат 

на 1,3 млн грн, скорочення витрат на оплату електроенергії – 41,6%, 

зменшення викидів вуглекислого газу – на 38,4% (4208 т), економія 
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споживання води – на 20,4% (16866 м куб). Іншим інноваційним проектом 

стала купівля лінії «Мазетті» – найсучаснішого італійського обладнання, яке 

не встановлено в жодному українському кондитерському підприємстві. 

Новопридбана автоматизована лінія виконує основні процеси виготовлення 

продукції в єдиному комплексі: переробка какао-бобів, приготування 

шоколадних мас та формування виробів. Лінія «Мазетті» дає змогу зменшити 

витрати електроенергії й води, знизити відсоток браку. 

З огляду на масштаби виробництва, фабрика ТДВ «ЖЛ» ставить своїм 

завданням постійне підвищення показників якості й екологічного стану 

навколишнього природнього середовища, а також докладає максимум зусиль 

до запобігання / мінімізації забруднення. На фабриці щорічно проводиться 

контроль за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих 

викидів забруднюючих речовин та за випробуваннями пилогазоочисного 

обладнання на ефективність роботи акредитованою лабораторією 

Держуправління охорони навколишнього природного середовища в 

Житомирській області. У процесі виробничої діяльності фабрики велика 

увага приділяється екологічній безпеці, зокрема, проводиться заміна 

морально застарілого обладнання. Починаючи з 2001 р. здійснюється 

модернізація виробничого та допоміжних процесів. Велика увага також 

приділяється зменшенню обсягів утворення виробничих і побутових 

відходів, їх роздільному сортуванню, збору та безпечному зберіганню. 

Завдяки роздільному збору відходів зменшився обсяг утворення твердих 

побутових відходів. Збільшилися обсяги продажу виробничих відходів як 

вторинної сировини. Небезпечні відходи передаються спеціалізованим 

організаціям для утилізації та знешкодження [117].  

Кондитерська фабрика ТДВ «ЖЛ» − підприємство з багаторічною 

історією і великим запитуваною споживачами. Завдяки регулярній 

модернізації виробничих потужностей та оновленню обладнання з 

використанням високотехнологічних рішень безперервно удосконалюється 

виробництво, задовольняються вимоги й очікування покупців. Протягом 
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останніх років проведено низку робіт з оптимізації та вдосконалення 

виробництва: встановлено енергозберігаючі печі; обладнано нові лінії з 

виробництва цукерок і печива; запущена в роботу нова станція з виробництва 

шоколаду та ін. 

На тростянецькій фабриці ПрАТ «Монделіс Україна» при виробництві 

1 кг картопляних чіпсів (ТОВ «Чіпси ЛЮКС») утворюється лише 200 г 

відходів, 82% з яких не находять на звалище, а повторно переробляються. 

Наприклад, картопляні шкірки, санітарний брак, відпрацьована олія 

передаються іншим компаніям на подальшу переробку для отримання 

картопляного крохмалю та біодизеля. Фабрика також передає на повторну 

переробку до 80% відходів - папір, картон, метал, поліетилен, деревину, 

санітарний брак. ПрАТ «Монделіс Україна» навіть платить свої кошти для 

вивезення частини відходів на переробку, а не на сміттєвий полігон. Воду 

після використання в технологічному процесі більшість українських 

підприємств скидають у міські очисні споруди, звідки вони після очистки 

потрапляють у природні водойми. Тростянецька фабрика ПрАТ «Монделіс 

Україна» власними зусиллями очищає стоки ще до того, як вони потраплять 

у міські очисні споруди. У 2011 р. компанія виділила понад 5,3 млн грн на 

будівництво станції попередньої очистки, яка вже діє. 

На фабриці з виготовлення чіпсів компанія збудувала власні споруди 

повної біологічної очистки, які працюють за найсучаснішою технологією 

мембранного біореактора, розробленою канадськими спеціалістами і 

впровадженою в Україні вперше. Попереднього досвіду очистки стічних вод 

за допомогою технології мембранного біореактора на теренах України не 

існувало. ПрАТ «Монделіс Україна» виділила на цей проект близько 

33 млн грн. Фабрики ПрАТ «Монделіс Україна» ощадливо споживають 

енергію і воду, яку повторно використовують. Для зменшення витрат ресурсів 

на нагрів води встановлено спеціальні прилади, які вловлюють тепло газів від 

котельних і печей. Як правило, більшість підприємств приділяють увагу у своїй 

діяльності прямим екологічним аспектам, оскільки законодавство вимагає 
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дотримання норм щодо викидів у атмосферу, забруднення надр, утилізації 

відходів тощо. Проте часто важливішими є непрямі екологічні аспекти, які слід 

враховувати для підвищення екологічної відповідальності, зацікавлених сторін 

та ін. Саме врахування непрямих екологічних аспектів сприятиме поліпшенню 

екологічного та соціального іміджу підприємства і підвищенню його 

конкурентоспроможності. Для вищого рівня екологічної відповідальності слід 

доцільно оцінювати вагомість екологічних аспектів по трьох напрямах: вплив 

на довкілля, вимоги заінтересованих сторін, вимоги законодавства та інших 

органів управління (рис. 3.8). 

 
Рис. 3.8. Підвищення екологічної відповідальності кондитерських 

підприємств України з урахуванням оцінки вагомості екологічних аспектів 

Джерело: розроблено автором на основі [14]. 
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Оцінювання вагомості впливу на довкілля проводиться по трьох 

аспектах. 

1. Вплив на довкілля. 

а) Масштаб впливу (В) або величина впливу на довкілля зазвичай 

оцінюється за трибальною шкалою: 1 – малі обсяги викидів/скидів у 

довкілля, 2 – середні обсяги, 3 – вагомі (великі) обсяги. 

б) Вірогідність виникнення проблеми (Вр) або частота впливу. Частоту 

впливу використовують для оцінки нормальних умов роботи, а вірогідність 

виникнення проблеми – для потенційно небезпечних ситуацій. Частота 

впливу також оцінюється за трибальною шкалою: 1 – низька частота (вплив 

виникає нечасто), 2 – середня частота (вплив виникає іноді, кілька разів у 

рік), 3 – висока частота (вплив регулярний або безперервний). 

Вірогідність виникнення проблеми оцінюється за трибальною шкалою: 

1 – низька вірогідність (виникнення проблеми малоймовірне), 2 – середня 

вірогідність (виникнення проблеми можливе), 3 – висока вірогідність (існує 

реальна загроза виникнення проблеми в будь-який час). 

в) Небезпека (Н) – наскільки небезпечний потенційний вплив на 

довкілля, що розглядається? Деякі аспекти можуть мати небезпечні наслідки 

для нього. Наприклад, витік різних хімічних речовин, які не лише порушують 

баланс екосистеми, але й загрожують здоров’ю працівників, можуть 

зменшити якість питної води тощо. Як і інші показники, небезпека 

оцінюється за трибальною шкалою: 1 – низька небезпека, 2 – середня 

небезпека, 3 – висока небезпека. 

2. Вимоги заінтересованих сторін (ЗС). Аспекти, які стосуються 

інтересів заінтересованих сторін, також розглядаються як вагомі. Наприклад, 

аспект, що впливає на стан здоров’я працівників підприємства та загрожує 

умовам безпеки праці, повинен набувати першочергове значення. Тут також 

використовується трибальна система оцінки: 1 – питання не стосується 

інтересів заінтересованих сторін, 2 – питання буде стосуватися інтересів 

сторін найближчим часом, 3 – питання безпосередньо стосується інтересів 



175 
 
сторін на даний час. 

3. Вимоги законодавства та інших органів управління (З). У даній 

методиці аспект, регульований на законодавчій базі, розглядається як 

вагомий за замовчуванням, оскільки ISO 14001 вимагає дотримання 

законодавства, тому необхідно забезпечити постійний контроль і моніторинг 

даного аспекту. Тут використовується 20-бальна шкала: 0 – аспект не 

регулюється законодавством, 10 – аспект регулюється законодавством і 

підприємство задовольняє його вимогам, 20 – аспект регулюється 

законодавством, однак підприємство не задовольняє його вимогам. 

Розрахунок вагомості екологічних аспектів здійснюється за формулою: 

 

Вагомість аспекту = (В * Вр * Н * ЗС) + З .   (3.1) 

 

У результаті такої оцінки екологічної діяльності за зведеною вагомістю 

аспекту можна отримати всебічну інформацію про різні сторони екологічної 

діяльності. Одним із основних завдань систем екологічного менеджменту є 

забезпечення відповідності діяльності підприємства нормативним і правовим 

вимогам. Проте, дуже часто буває так, що ніби відповідність правовим 

вимогам є, але вона на мінімальному рівні, який можна значно підвищити, 

або ж, навпаки, є вимоги, які не відіграють такого вагомого значення, щоб на 

них звертати увагу. Саме тому для визначення окремих напрямів 

удосконалення системи екологічного менеджменту пропонуємо, спираючись 

на процесний підхід, визначати вагомість кожного екологічного аспекту по 

окремих структурних підрозділах підприємства. Проведемо оцінку вагомості 

екологічних аспектів на підприємстві ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 

«Рошен» (табл. 3.8).  
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Таблиця 3.8 

Оцінка вагомості екологічних аспектів підприємства 

Аспект Вид 
діяльності/послуги 

Величина 
впливу 

Небезпека 
впливу 

Частота або 
імовірність 

Вимоги 
зацікавлених 
сторін 

Вимоги 
законодавства 

Загальне 
значення 
вагомості 
аспекту 

A 1 2 3 4 5 6 7 
Споживання 
води (питна 
вода) 

Охолоджувальне 
обладнання та 
процеси в підрозділі  

Невеликий 
вплив (малі 
обсяги) 

Невеликий 
вплив 

Немає ризиків Немає Немає  

Всього:  1 1 1 1 0 1 

Витік 
хімічних 
речовин  

Лабораторія Невеликий 
вплив (малі 
обсяги) 

Середня Інколи Немає Аспект 
регулюється, 
норми 
виконуються 

 

Всього:  1 2 2 1 10 12 
Викиди 
стічних вод  

Процес  Суттєвий вплив 
(великі обсяги) 

Помірна Збільшення 
ризику якщо 
обсяг 
перевищує 
норму. 
Помірний 
ризик 

Немає Аспект 
регулюється, 
норми 
виконуються 

 

Всього:  3 2 2 1 10 22 
Небезпечні 
викиди 

Небезпека при 
виконанні процесу, 
забруднення повітря  

Середні обсяги Помірна Середня  
імовірність 

Особлива 
увага з боку 
власників, 
робітників, 
тощо 

Аспект 
регулюється, 
норми 
виконуються 

 

Всього:  2 2 2 3 10 34 
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Продовження табл. 3.8 

Аспект Вид 
діяльності/послуги 

Величина 
впливу 

Небезпека 
впливу 

Частота або 
імовірність 

Вимоги 
зацікавлених 
сторін 

Вимоги 
законодавства 

Загальне 
значення 
вагомості 
аспекту 

A 1 2 3 4 5 6 7 
Споживання 
води (питна 
вода) 

Охолоджувальне 
обладнання та 
процеси в підрозділі  

Невеликий 
вплив (малі 
обсяги) 

Невеликий 
вплив 

Немає ризиків Немає Немає  

Всього:  1 1 1 1 0 1 
Утилізація 
відходів  

Виробництво Помірний 
(середні 
обсяги) 

Низька Інколи Увага з боку 
держави 

Аспект 
регулюється, 
норми 
виконуються 

 

Всього:  2 1 2 2 10 18 
Вторинна 
переробка 

Процес  Суттєвий вплив 
(великі обсяги) 

Помірна Немає ризиків Особлива 
увага з боку 
власників, 
робітників, 
тощо 

Немає  

Всього:  3 2 1 3 0 18 
Небезпечні 
викиди 

Небезпека при 
виконанні процесу, 
забруднення повітря  

Середні обсяги Низька Немає ризиків Помірна увага 
з боку 
власників, 
робітників, 
тощо 

Аспект 
регулюється, 
норми 
виконуються 

 

Всього:  2 1 1 2 10 14 
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За даними табл. 3.8, найвагомішим на вказаному підприємстві є аспект 

забруднення атмосферного повітря небезпечними викидами в процесі 

виробництва. Підприємство дотримує норм, але їх значення критичне, тому 

існує імовірність більших обсягів викидів, які перевищуватимуть норму. 

Однак, крім цього аспекту виявлено ще один, який стосується викидів 

стічних вод, врегулюванню якого також слід приділити увагу. 

При проведенні оцінки екологічних аспектів підприємств варто 

пам’ятати, що всі вони є достатньо важливими, тому не слід абстрагуватися 

від будь-якого з них, навіть якщо він мінімальний, незалежно від того, чи 

задовольняє підприємство вимогам законодавства чи ні. Цей етап оцінки 

важливий у процесі розроблення програми впровадження систем 

екологічного менеджменту на підприємстві. Іноді абсолютно прості помилки 

можуть спричинити неочікуваний результат.  

Наприклад, можуть не братися до уваги адміністративні приміщення. У 

такому випадку при оцінці буде упущено такий важливий напрям, як 

утилізація старого офісного обладнання, обсяг використання паперу тощо. У 

впровадженні систем екологічного менеджменту кожен напрям діяльності, 

який стосується збереження та охорони довкілля, є важливим.  

Для постійного контролю за ситуацією необхідно періодично 

здійснювати екологічний аудит. 

У межах концепції сталого розвитку багато принципів визначено 

глобальним договором ООН. Він є однією з ключових рушійних сил у світі, 

що сприяє запровадженню основних принципів екологічного та соціально 

відповідального управління.  Так, підприємства, що мають на меті стати 

членами Глобального договору або є такими, повинні дотримуватися десяти 

незмінних принципів.  

Особливої уваги заслуговують ті, що спрямовані на захист довкілля, а 

саме: підприємства повинні втілювати в життя ініціативи, спрямовані на 

підвищення відповідальності за стан навколишнього природного 

середовища; сприяти розвитку і поширенню безпечних технологій та 
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дотримуватися превентивного підходу до вирішення екологічних проблем. 

Особливе значення в розвитку екологічної свідомості вітчизняних 

підприємств відіграє їх ставлення до викидів (скидів) в атмосферне повітря 

(водні об’єкти) забруднюючих речових та заходи, які вони використовують 

для їх попередження та усунення. 

 

3.3. Напрями забезпечення ефективного екоменеджменту та 

підвищення  конкурентоспроможності  підприємств кондитерської 

галузі 

 

Поглиблення ринкових реформ і посилення конкуренції на 

продовольчому ринку висувають підвищенні вимоги до економічної 

поведінки підприємств, зокрема й підприємств кондитерської промисловості. 

Ситуація в кондитерській галузі загострюється тим, що, з одного боку, 

відбувається витіснення малих підприємств з ринку внаслідок нарощування 

виробничих потужностей лідерів, а з іншого – створюється нова високоякісна 

продукція, яка сприяє посиленню конкурентної боротьби між її виробниками. 

Унаслідок цього посилюється необхідність пошуку шляхів  вирішення 

широкого спектра питань, які виникають при формуванні економічно 

виваженої поведінки господарюючих суб’єктів на ринку кондитерських 

виробів, зокрема, щодо визначення конкурентних переваг підприємств, 

оцінки поточного і перспективного рівнів їх конкурентоспроможності та ін. 

У сучасних умовах господарювання дедалі більшою мірою у діяльності 

підприємств кондитерської промисловості простежується тенденція 

підприємств до зміцнення своїх позицій на ринку. В ході дослідження для 

кожного підприємства було визначено вплив факторів на підвищення 

конкурентоспроможності з урахуванням екологічної ефективності, що 

передбачає реалізацію відповідних заходів. Такі заходи мають бути 

спрямовані на кількісну зміну обраних вагомих показників у тій мірі, яка 
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визначена результатами розв’язання оптимізаційної задачі по кожному 

суб’єкту оцінки конкурентоспроможності. Тобто вагомі показники 

конкурентоспроможності в межах однієї суб’єктної оцінки змінюються 

пропорційно загальному обсягу конкурентоспроможності.  

Таким чином, на основі проведеного аналізу ефективності екологічних 

та економічних чинників конкурентоспроможності кондитерських 

підприємств, нами пропонуються наступні напрями забезпечення 

ефективного екоменеджменту та підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняних кондитерських підприємств у сучасних умовах господарювання 

(рис. 3.9). 

Для реалізації розглянутих напрямів кондитерським підприємствам 

необхідно сформувати основні заходи екологічної політики, які сприятимуть 

покроковому забезпеченню кожного етапу їх реалізації.  

Наразі на кондитерських підприємствах загалом дотримуються 

міжнародних стандартів щодо систем управління та виробництва 

кондитерської продукції (табл. 3.9). 

На кондитерських фабриках корпорації «Рошен» розроблено та 

впроваджено системи менеджменту якості відповідно до вимог 

міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та менеджменту безпеки продуктів 

харчування відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 22000:2005. 

Якість продукту відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2008 - це 

ступінь задоволення споживача цим продуктом та послугами. Стандарт ISO 

9000:2008 визначає, що результативний менеджмент якості включає як 

гарантію якості, так і управління нею. 
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Рис. 3.9. Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств 

кондитерської галузі 

Джерело: Розроблено автором. 

Забезпечення якості кондитерських виробів на стадії їх розробки та 

впровадження у виробництво на підприємствах корпорації базується на 

встановленні чітких вимог до сировини, напівфабрикатів і готової продукції 

технологічними службами фабрик та на проведенні валідації методик 

контролю (підтвердження відповідності  методики встановленим критеріям) 

лабораторіями служб контролю якості. 

 

 

 

Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств 
кондитерської галузі 

 

Розробка екологічної програми з метою  забезпечення ефективності 
екологічного менеджменту по таких окремих його складових 

Екологізація виробництва відповідно до міжнародних стандартів 

Усунення (мінімізація) негативного впливу на довкілля через 
ідентифікацію та контроль екологічних аспектів підприємства 

Здійснення екологічного моніторингу та аудиту задля зменшення 
екологічних ризиків  

Зменшення ресурсоємності та підвищення ефективності виробництва 

Підвищення соціальної відповідальності шляхом дотримання 
екологічних, економічних та соціальних принципів реалізації 
екологічного менеджменту на підприємствах 
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Таблиця 3.9 

Відповідність кондитерських підприємств міжнародним стандартам 

Підприємство Сертифікати 
ПрАТ "Київська кондитерська 
фабрика "Рошен" 

ISO 22000:2005 
HALAL Сертифікат 

ПрАТ "Кременчуцька кондитерська 
фабрика "Рошен" 

ISO 22000:2005 
ISO 9001:2015 
IFS Food версія 6 (квітень 2014) 

ПрАТ "Вінницька кондитерська 
фабрика" 

ISO 22000:2005 
ISO 9001:2008 
HALAL Сертифікат 

ПрАТ "Кондитерська фабрика 
"А.В.К." м.Дніпропетровськ" 

ISO 22000:2005 
ISO 9001:2000 

ПрАТ "Виробниче об'єднання 
"КОНТI" 

ISO 22000:2005 
ISO 9001:2008 

ТДВ «ЖЛ» ISO 22000:2005 
ISO 9001:2008 
ДСТУ ISO 9001:2009 
HALAL Сертифікат 
FSSC 22000 

ПрАТ "Харківська бісквітна 
фабрика" 

ISO 22000:2005 
ISO 9001:2008 
ДСТУ ISO 9001:2009 
HALAL Сертифікат 
FSSC 22000 

ПрАТ "Кондитерська фабрика 
"Харків’янка" 

ISO 22000:2005 
ISO 9001:2008 
ДСТУ ISO 9001:2009 
HALAL Сертифікат 

Тростянецька фабрика ПрАТ 
«Монделіс Україна» 

ISO 22000:2005 
ISO 9001:2008 

ПАТ «Полтавкондитер» ISO 22000:2005 
ISO 9001:2000 

Джерело: Розроблено автором за даними підприємств. 

Безпечність продукту харчування, відповідно до міжнародного 

стандарту ISO 22000:2005 – це гарантія, що даний продукт не завдасть шкоди 

здоров'ю споживача при його вживанні за призначенням. Міжнародний 

стандарт ISO 22000:2005 визначає вимоги до системи менеджменту харчової 

безпеки (СМХБ), яка охоплює весь виробничий ланцюжок – надходження і 
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зберігання сировини, приготування напівфабрикатів і вироблення готових 

кондитерських виробів, зберігання та доставка готової продукції 

споживачеві, включно з контролем ризиків харчової безпеки на всіх етапах 

цього процесу. Виконання вимог, викладених у міжнародних стандартах ISO 

9001:2008 та ISO 22000:2005, дають гарантії споживачеві в тому, що 

підприємство може виробляти безпечні продукти харчування оголошеної 

якості та безпечності. Також розроблено сертифікати IFS – новий 

міжнародний стандарт виробництва харчових продуктів, мета якого 

допомогти підприємствам харчової галузі в забезпеченні високої якості 

продукції, що виробляється. 

Продукти під брендом «АВК» отримали визнання споживачів в Україні 

та інших країнах світу. Система управління виробничими процесами 

компанії сертифікована на відповідність вимогам міжнародних стандартів 

ISO 9001: 2000 та 22000: 2005. Відповідність даним стандартам – це контроль 

і управління якістю та ризиками на всіх етапах технологічного процесу: від 

виробництва сировини до реалізації готового продукту [118]. 

Система менеджменту безпеки та якості підприємства ПрАТ 

«Виробниче об'єднання «КОНТI» підтверджена сертифікатами за 

стандартами ISO 9001: 2008 та 22000: 2005. ISO 22000:2005 – це система 

менеджменту безпеки продуктів, яка дозволяє здійснювати суворий контроль 

безпеки всього виробничого процесу – від етапу підготовки сировини до 

доставки готової продукції дистриб'юторам або в торгові точки [121]. 

Система ISO 22000:2005 інтегрована до стандарту ISO 9001:2008. Це 

міжнародний стандарт, який містить вимоги до системи організації роботи 

виробництва підприємства. Акцент робиться не на якості окремого виробу, а 

саме на системі організації, яка покликана забезпечувати передбачувану та 

стабільну якість та безпечність продукції. 

ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI» регулярно проводить 

тестування сировини і готової продукції, що підтверджує відсутність ГМО, у 

Всеукраїнському державному науково-виробничому центрі стандартизації, 
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метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (м. Київ). Компанія 

добровільно сертифікує всю вироблену кондитерську продукцію в системі 

УкрСЕПРО. 

Особлива увага ПрАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI» до 

виготовленої продукції є гарантією того, що споживач отримує гарантовано 

якісні кондитерські вироби, вироблені з безпечної сировини. 

Також велика увага приділяється зменшенню обсягів утворення 

виробничих і побутових відходів, їх роздільному сортуванню, збиранню й 

безпечному зберіганню. Завдяки роздільному збиранню відходів зменшився 

обсяг утворення твердих побутових відходів. Збільшились обсяги продажу 

виробничих відходів як вторинної сировини. Небезпечні відходи 

передаються спеціалізованим організаціям на утилізацію та знешкодження. 

Якщо підприємства збільшать частку витрат на впровадження і 

розвиток виробничих технологій для відповідності міжнародним стандартам 

основних екологічних аспектів це сприятиме реалізації другого напряму – 

усуненню (мінімізації) негативного впливу на довкілля через ідентифікацію 

та контроль екологічних аспектів підприємства. За результатами проведеного 

аналізу, ідентифікації й оцінювання екологічних аспектів по підприємствах 

кондитерської галузі нами виявлено два найвагоміших екологічних аспекти, 

які значно впливають на екологічну ефективність і конкурентоспроможність 

підприємств – це викиди в атмосферне повітря та відходи виробництва. 

Вітчизняним кондитерським підприємствам постійно доводиться 

орієнтуватися на зовнішні ринки через зниження платоспроможності 

населення і, відповідно, обсягів збуту продукції на внутрішніх ринках. Для 

досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності слід здійснювати 

екологічне нормування витрат, у межах екологічного менеджменту. Це дасть 

змогу мінімізувати або ж взагалі усунути негативний вплив екологічних 

аспектів діяльності кондитерських підприємств на довкілля. Зокрема, 

необхідно привести нормативи, розроблені підприємствами, не лише у 

відповідність до норм вітчизняного законодавства, а й орієнтуватися на 
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показники європейських країн. Через жорсткіші вимоги екологічного 

законодавства у європейських країнах норми викидів і відходів у рази нижчі 

від вітчизняних. Для того щоб конкурувати на зовнішніх ринках, 

вітчизняним кондитерським підприємствам необхідно досягти аналогічних 

кількісних та якісних показників. 

Наступний захід для підвищення конкурентоспроможності 

кондитерських підприємств – проведення екологічного моніторингу та 

аудиту задля зменшення екологічних ризиків. Реалізація цього програмного 

заходу дозволить постійно «володіти ситуацією» для своєчасного реагування 

на вимоги ринку. Підвищення конкурентоспроможності передбачає постійне 

вдосконалення діяльності, а не разові заходи, оскільки в умовах глобалізації 

для утримання конкурентних переваг необхідно постійно адаптуватися до 

вимог ринку і наслідувати приклад кращих підприємств. 

Серед економічних факторів впливу на конкурентоспроможність 

кондитерських підприємств найбільшу роль відграє ресурсоємність і 

підвищення ефективності виробництва. Українська кондитерська продукція 

достатньо якісна, проте витрати на її виробництво значно вищі, ніж у 

провідних світових та європейських виробників. Навіть лідери галузі багато в 

чому програють. Нижча ефективність виробництва пояснюється більшими 

витратами через високу енерго- та матеріалоємність продукції. Зокрема, 

українські підприємства мають значно вищі енергетичні та екологічні 

витрати через застаріле обладнання та високу енергомісткість технологічного 

процесу. Впровадження енергозберігаючих технологій, екологічно безпечних 

виробництв дасть змогу зменшити витрати на екологічні заходи, зумовлені 

особливостями виробничих процесів, а також сприятиме мінімізації 

екологічних ризиків і зниженню собівартості виробництва продукції. Завдяки 

ефективному виробництву кондитерські підприємства отримають додаткові 

прибутки та конкурентні переваги. 

Особливу увагу доцільно приділити соціальному напряму підвищення 

конкурентоспроможності кондитерських підприємств. Відповідно до цілей 
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сталого розвитку вагома роль належить екологічній та соціальній 

відповідальності бізнесу. Рівень соціальної відповідальності у світі набув 

такої ж важливості, як екологічна відповідальність та економічна 

ефективність. Світові лідери виділяють великі суми коштів на створення й 

підтримку іміджу «соціально та екологічно свідомої» компанії, соціальний 

аспект має значний вплив на екологічну конкурентоспроможність 

підприємств.  

Українські кондитерські підприємства також останніми роками 

долучаються до кращих світових лідерів у реалізації соціальних проектів. 

Корпорація «Рошен» є лідером за кількістю та масштабами соціальних 

проектів в Україні. 

Корпорація «Рошен» реалізує масштабні та системні благодійні й 

соціально-культурні проекти. Так, починаючи з березня 2015 року компанія 

втілює в життя проект допомоги національній дитячій лікарні ОХМАТДИТ. 

Десятки мільйонів гривень вкладаються в придбання та встановлення 

найсучаснішого хірургічного обладнання, ліфтів, світильників та повну 

реконструкцію усіх систем комунікації (опалення, вентиляція, 

електроживлення). Також системно надається допомога постраждалим у зоні 

АТО – проводиться лікування в клініках і реабілітаційних центрах Австрії, 

Німеччини, Греції та Словаччини, а також фізична та психо-соціальна 

реабілітація в центрах України [120].  

З культурно-соціальних проектів – реконструкція Театру на Подолі, 

модернізація Черкаського зоопарку, відкриття ковзанки в Харкові, ремонт 

раніше встановлених корпорацією по всій Україні 77 дитячих майданчиків, 

проведення безкоштовних дитячих екскурсій на фабрики, повне технічне 

обслуговування встановленого корпорацією музичного фонтану зі світовими 

ефектами у Вінниці та створення для нього нових шоу тощо. Кожен проект 

запущено з любов'ю та піклуванням про людей. 

Одним з наймасштабніших проектів став музичний фонтан зі 

світловими ефектами, збудований у м. Вінниця. Його урочисте відкриття 
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відбулося 4 вересня 2011 р. Цей фонтан побудований в руслі річки Південний 

Буг поблизу острова Кемпа (Фестивальний). Такий фонтан єдиний в Україні і 

найбільший у Європі плаваючий фонтан. У теплу пору року потужні 

струмені води злітають вгору під музику у супроводі світлових та лазерних 

ефектів, а на величезному водному екрані з’являються відео-проекції. 

Фонтан – частина комплексного проекту з реконструкції набережної річки 

Південний Буг біля ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика»  

В рамках проекту була укріплена берегова лінія довжиною 700 м, 

зроблена пішохідна зона і зона відпочинку, встановлена система вуличного 

освітлення, амфітеатр для перегляду фонтанного шоу.  

В той час, як більшість фонтанних систем монтується в штучних 

басейнах з системами очистки води, унікальність проекту «Рошен» полягає в 

тому, що фонтан використовує воду «живої» річки. Для встановлення 

фонтана були проведені роботи з розчищення русла річки Південний Буг в 

обсязі 28 тис. куб. м ґрунту. Використання «технології зимівлі» стало ще 

однією особливістю проекту: в зимовий період конструкція фонтана 

занурюється під лід, на дно річки Південний Буг. Вартість проекту фонтану 

складала 70 млн. грн. [120].  

Також компанія Рошен виступила спонсором у соціальному проекті з 

реконструкції світло-музичного фонтану у м. Харків, урочисте відкриття 

якого відбулося 23 серпня 2015 р. Вартість реконструкції становила 3,65 млн 

грн. 

Восени 2016 року корпорація «Рошен» успішно завершила перший 

етап модернізації Черкаського зоопарку. Мета проекту – створити комфортні 

умови життя для тварин і роботи працівників, зробити зоопарк більш 

доступним для відвідувачів, зокрема людей з обмеженими можливостями. 

Пора, коли відвідувачі зоопарків можуть спостерігати за тваринами 

лише з одного боку через металеву огорожу, вже відійшла у минуле. Все 

більше зоопарків світу відмовляються від окремих кліток, що обмежують 

пересування тварини. На зміну їм приходять відкриті вольєри зі штучними 
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водоймами наближені до природних умов, де кілька видів тварин можуть 

співіснувати разом, а відвідувачі можуть бачити тварин з різних ракурсів.  

За перший етап проекту вдалося збудувати всі капітальні споруди 

закритих вольєрів, встановити огорожу вольєрів і прокласти зовнішні 

інженерні мережі. 

Для тварин створено умови, максимально наближені до природного 

середовища, а відвідувачі мають можливість зануритися у світ дикої 

природи. В процесі проектування нової експозиції покладалися на досвід 

сучасних європейських зоопарків – без кліток і ґрат, зі відкритими 

водоймами, зимовими приміщеннями та оглядовим майданчиком. 

Для відвідувачів передбачено нові санвузли, зокрема для людей з 

обмеженими можливостями. Діти можуть розважатися на майданчику з 

лабіринтами, що імітують нори тварин в зелених пагорбах. По периметру 

майданчика розташована зона відпочинку. Бюджет проекту склав 20,5 

млн. грн. 

Завдяки фінансовій підтримці «Рошен» стало можливим завершення 

реконструкції театру на Подолі в Києві, яка тривала майже 23 роки. 29 

листопада 2016 року фасад нової будівлі Київського академічного 

драматичного театру на Подолі було представлено громадськості. Важливо 

зазначити, що після відкриття цей драматичний театр стане першим в 

Україні, повністю пристосованим для людей з особливими 

потребами. Загалом інвестиції в проект становили 165 млн грн. 

Соціальна відповідальність є невід'ємною частиною стратегії компанії 

ТДВ «ЖЛ». Житомирська кондитерська фабрика – один із найбільших 

роботодавців і платників податків в області. За результатами діяльності до 

бюджетів всіх рівнів надходить близько 80 млн грн. Крім цього, 

підприємство веде соціально-відповідальну політику як по відношенню до 

своїх працівників, так і суспільства в цілому. 

Підприємство надає благодійну допомогу Національній дитячій 

спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України, Житомирському 



189 
 

 

обласному центру охорони здоров'я матері і дитини, дитячим будинкам, 

загальноосвітнім закладам і будинкам для літніх людей, «Фонду допомоги 

онкохворим дітям «Разом до життя», Раді ветеранів Великої Вітчизняної 

війни Богунського району, а також спортивним організаціям з різних 

областей України [117]. 

Відповідно до стандарту ISO 14001, об’єктом управління є лише 

питання охорони довкілля. Розгляд таких питань, як охорони здоров’я і 

безпека праці, включення їх у систему екологічного менеджменту не є 

обов’язковими. Однак, на нашу думку, доцільно проводити комплексну 

роботу з вирішення питань охорони довкілля, здоров’я та безпеки праці. Ці 

системи побудовані на подібних принципах і функціонують аналогічно, тому 

їх взаємозв’язок сприяє оптимізації роботи, підвищенню якості та 

ефективності.  

Для забезпечення ефективного екоменеджменту та підвищення 

конкурентоспроможності підприємствам кондитерської галузі необхідно 

дотримувати екологічних та соціальних принципів, здійснюючи свою 

діяльність, орієнтуючись на процесний підхід. Лише поклавши в основу 

процес підвищення екологічної і соціальної свідомості та відповідальності 

виробничого процесу можна досягти максимальної ефективності й 

екологічної конкурентоспроможності. Для цього пропонуємо побудувати 

бізнес-процес впровадження системи екологічного менеджменту на 

кондитерських підприємствах України наступним чином (рис. 3.10).  

У першу чергу необхідно проаналізувати по підприємству екологічні 

аспекти – скільки споживається ресурсів (енергії, води, сировини і 

матеріалів) і який вплив на довкілля здійснює виробництво (викиди, відходи, 

забруднення води).  
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Рис. 3.10. Модель впровадження систем екологічного менеджменту на кондитерських підприємствах України 

Джерело: розроблено автором. 
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Далі необхідно визначити цілі та завдання екологічної політики, 

зокрема: 

- скорочення споживання води та енергії; 

- зменшення матеріалоємності виробництва; 

- зниження обсягів відходів виробництва та викидів в атмосферне 

повітря; 

- утилізація відходів та вторинна переробка сировини; 

- зменшення забруднення довкілля (ґрунту, стічних вод). 

Доцільно визначити бюджет впровадження системи екологічного 

менеджменту для підприємства. У разі наявності коштів відповідно до 

визначеного бюджету слід одразу починати впровадження. В іншому 

випадку здійснювати пошук джерел фінансування для якнайшвидшої 

реалізації, закупівлі обладнання та екологізації виробництва. 

За результатами удосконалення виробництва необхідно оцінити 

екологічну ефективність та провести екологічний аудит на відповідність 

результатів екологічній політиці. Якщо виявлено відхилення, доцільно 

повернутися до аналізу екологічних аспектів з наступним коригуванням. 

Якщо все відповідає запланованому – цілі досягаються, результатом буде 

ефективний екоменеджмент і підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. 

Впровадження екологічного менеджменту, як вже було досліджено в 

дисертації, безпосередньо пов’язано з підвищенням конкурентоспроможності 

кондитерських підприємств. У результаті ефективного екологічного 

менеджменту кондитерські підприємства отримають наступні переваги (рис. 

3.11). 
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Рис. 3.11. Ефекти підвищення конкурентоспроможності від 

впровадження екологічного менеджменту на вітчизняних кондитерських 

підприємствах 

Джерело: Складено автором на основі [1, 8]. 

Конкурентні переваги суб’єктів господарювання можуть бути 

конструктивними, технологічними, інформаційними, кваліфікаційними, 

управлінськими, природно-кліматичними тощо. При цьому головним 

критерієм є рівень рентабельності виробництва. Конкурентні переваги 

існують тоді, коли підприємство може отримати рентабельність, вищу від 

середнього показника за певним видом економічної діяльності або сегментом 
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ринку. Відповідно, досягнення конкурентних переваг підприємства базується 

на нижчій собівартості продукції порівняно з конкурентами, ефективній 

управлінській системі, активному впровадженні інновацій, у тому числі й 

екологічно чистих технологій. 

Зважаючи на особливості вітчизняного кондитерського ринку, 

необхідно брати до уваги як зовнішні, так і внутрішні фактори, що 

визначають конкурентні переваги кондитерських підприємств. До зовнішніх 

факторів, що найбільше впливають на конкурентоспроможність 

кондитерських підприємств, належать такі: 

- рівень економічного розвитку та платоспроможності населення; 

- зовнішня торговельна політика, основні положення щодо 

регулювання експорту та імпорту; 

- державна стандартизація та сертифікація відповідно до 

міжнародних вимог; 

- дотримання принципів сталого розвитку та екологізації 

виробництва; 

- екологічна політика держави й охорона довкілля, а також 

державний нагляд і контроль. 

Зважаючи на останні тенденції економічного розвитку щодо спаду 

виробництва і попиту на кондитерську продукцію через складні економічні 

умови та зниження платоспроможності населення, доцільно освоювати нові 

ринки збуту, європейські ринки та колишніх країн СНД. Однак вітчизняні 

кондитерські підприємства поступаються в конкурентній боротьбі з 

європейськими кондитерськими підприємствами з низку причин. У першу 

чергу через вищу собівартість, внаслідок – більшу ресурсо- та енергоємність. 

Для забезпечення конкурентоспроможності на європейських ринках 

необхідно знижувати собівартість виробництва продукції шляхом 

впровадження енергозберігаючих технологій та екологічно безпечних 

виробництв, які дадуть змогу зменшити витрати ресурсів. 
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У країнах Європи також діють дуже жорсткі вимоги екологічного 

законодавства. Тому підприємства більшою мірою орієнтуються на 

попередження екологічних збитків, ніж на їх мінімізацію. Зарубіжний досвід 

доводить, що принцип регулювання екологічних витрат «на вході» 

ефективніший, ніж регулювання збитків «на виході». Зважаючи на високу 

екологічну та соціальну свідомість іноземних виробників, вітчизняним 

виробниками кондитерських необхідно орієнтуватися на дотримання 

принципів екологічного менеджменту і стандартів екологічної безпеки. 

Таким чином, підвищити конкурентоспроможність на зовнішніх ринках 

можна завдяки впровадженню екологічного менеджменту та зменшенню 

екологічних штрафів і збитків через перевищення норм викидів, інших 

порушень вимог законодавства охорони довкілля. Як свідчить досвід, 

українські підприємства дбають про охорону довкілля в останню чергу за 

принципом найменших залишкових витрат, адже в сучасних умовах значно 

простіше заплатити екологічний штраф, аніж встановлювати очисні споруди 

чи здійснювати превентивні заходи. Саме тому необхідно посилити 

державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства охорони 

навколишнього природного середовища, а також встановити розмір штрафів 

за його порушення таким, щоб було дорожче сплачувати штраф, ніж 

запобігати негативним екологічним наслідкам. 

Євросоюз до підписання асоціації з Україною захищав свій ринок від 

імпорту продукції високими митами – на рівні 35-50% від вартості продукції, 

що робило експорт майже неможливим. Проте, з лібералізацією торгівлі 

українські кондитерські підприємства отримали новий шанс для розширення 

своїх ринків збуту. З початку дії торговельних преференцій 

середньомісячний обсяг поставок вітчизняної кондитерської продукції до ЄС 

становив 2,6 тис. т. Це лише на 8,3% більше порівняно із поставками за 

попереднього торговельного режиму. Домовленості про асоціацію з ЄС в 

торговельній сфері поки що не дали відчутних наслідків, перспективнішими 

залишаються ринки Близького Сходу. Однак для цього необхідно коригувати 
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експортну політику вітчизняних підприємств та розробити інструменти 

реалізації маркетингової стратегії для оволодіння висококонкурентними 

ринками. Тому вітчизняним виробникам необхідно здійснювати пошук 

прийнятних шляхів підвищення конкурентоздатності продукції та 

підприємств відповідно до основних тенденцій розвитку світового ринку. 

Необхідно покращувати імідж підприємств приділяючи особливу увагу 

запровадженню екологічно чистих виробництв, щоб пропонувати 

споживачами екологічно чисту продукцію, оскільки на світових ринках 

левову частку у формуванні конкурентних переваг займає екологічна та 

соціальна відповідальність компанії. Одним із нових напрямів у цьому 

аспекті є приєднання кондитерських компаній до участі в діяльності 

Міжнародної організації справедливої торгівлі "Fair trade". Це передбачає 

закупівлю какао та шоколаду за справедливими цінами із третіх країн, 

виробництво яких сертифіковано не лише за стандартами якості, але і 

стандартами екологічної безпеки. 

Разом із тим нині переважає тенденція до зростання сегменту 

дієтичного споживання в кондитерській галузі. Пріоритетною стає розробка 

малокалорійних, збагачених вітамінами та мінеральними речовинами 

кондитерських виробів; вихід на ринок із протеїновою продукцією; 

інвестування в наукові дослідження поширення та впровадження наукових 

розробок. Потреба проведення таких досліджень зумовлена попитом і 

зацікавленістю споживачів, які потребують підтвердження корисних 

властивостей кондитерських виробів. Тому дослідження мають бути 

обов’язковою складовою діяльності великих кондитерських компаній, щоб 

аргументовано переконувати споживачів у корисності споживання 

кондитерських виробів. 

Як свідчить практика розвинених країн, екологічно чисті виробництва 

переважають у будь-якій сфері діяльності, є її високорентабельними та 

найприбутковішими видами. Завдяки впровадженню екологічно чистих 

технологій досягається істотне (у декілька разів) зменшення виробничих 
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витрат підприємств, суттєве підвищення рівня конкурентоспроможності 

продукції, а також досягнення стратегічних пріоритетів у контексті сталого 

розвитку. 

Впровадження екологічного менеджменту, зростання його 

ефективності, також модернізація виробництва дадуть змогу підвищити 

імідж та ринкову привабливість продукції. Вони сприятимуть додатковому 

залученню інвестицій, збільшенню обсягів виробництва та реалізації 

кондитерської продукції, освоєнню нових ринків збуту. 

 

Висновки по розділу 3 

 

1. Аналіз нормативно-правового регулювання екологічного 

менеджменту в Україні показав, що нині на державу покладено надзвичайно 

важливе завдання регулювання діяльності підприємств з метою приведення її 

у відповідність до міжнародних стандартів та цілей сталого розвитку. За 

результатами аналізу з’ясовано, що українські підприємства мають значно 

більші витрати при здійсненні виробничих процесів через високу їх 

ресурсоємність. Отже, розглядається як невідкладне вдосконалення 

нормативно-правового регулювання екологічного менеджменту, оскільки 

підприємства не завжди діють у контексті цілей сталого розвитку. Ефект 

посилюватиметься за умови дотримання превентивного підходу 

(попередження забруднення довкілля), який визначає пріоритетність таких 

дій щодо виявлення причин негативного впливу, а не усунення його 

наслідків.  

2. Головним інститутом регулювання екологічних процесів у 

сучасних умовах є держава, яка здійснює відповідний контроль через 

політику екологічного оподаткування шляхом встановлення екологічних 

податків і штрафів. Запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-

правового регулювання: 
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- щоквартально на основі статистичних спостережень здійснювати 

моніторинг кондитерських підприємств за показниками екологічних витрат, 

податків, викидів, відходів; 

- за одержаними результатами слід визначати вагомість екологічних 

аспектів та обсяг реінвестицій в екологічний менеджмент; 

- контролювати цільове використання коштів, звільнених від 

оподаткування для впровадження екологічно чистих технологій; 

- збільшити розмір екологічних штрафів, оскільки на даний момент 

підприємствам простіше сплатити незначний штраф, ніж вкладати кошти в 

екологічні заходи; 

- стимулювати зменшення антропогенного впливу через звільнення від 

оподаткування більшої частини прибутку за умови одержання позитивного 

результату у значущості екологічних аспектів. Система стимулювання має 

бути розрахована на два роки для забезпечення максимально стислих 

термінів проведення екологізації виробництва. 

    Запропоновані підходи дозволять, по-перше, отримати конкурентні 

переваги, а по-друге, забезпечити екологічну безпеку та підвищення рівня 

соціальної відповідальності кондитерських підприємств. 

3. З метою оцінювання екологічної відповідальності вітчизняних 

кондитерських підприємств проведено аналіз екологічних витрат основних 

гравців ринку. Визначено, що найбільшу частку у структурі екологічних 

витрат займали витрати на очищення димових і відпрацьованих газів, 

вентиляційних викидів, запобігання утворенню забруднюючих речовин, що 

потрапляють в атмосферне повітря, а також очищення зворотних вод і систем 

каналізації. Визначено, що більшість підприємств ведуть роботу в напрямі 

врахування екологічних аспектів, оскільки законодавчі акти містять 

положення про дотримання норм щодо викидів в атмосферу, забруднення 

надр, утилізації відходів тощо. Проте часто важливішими є непрямі 

екологічні аспекти. Для підвищення екологічної відповідальності 

запропоновано оцінювати вагомість екологічних аспектів за трьома 
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напрямами: вплив на довкілля, вимоги заінтересованих сторін, вимоги 

законодавства та інших органів управління. У результаті такої оцінки 

екологічної діяльності по зведеній вагомості аспекту можна отримати 

всебічну інформацію про різні її сторони. 

4. На основі проведеного аналізу ефективності екологічних та 

економічних чинників конкурентоспроможності кондитерських підприємств 

нами пропонуються такі напрями забезпечення ефективного екоменеджменту 

та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних кондитерських 

підприємств у сучасних умовах господарювання: екологізація виробництва 

відповідно до міжнародних стандартів; усунення (мінімізація) негативного 

впливу на довкілля через ідентифікацію та контроль екологічних аспектів 

підприємства; зниження екологічного моніторингу та аудиту задля 

зменшення екологічних ризиків; зменшення ресурсоємності та підвищення 

ефективності виробництва; підвищення соціальної відповідальності шляхом 

дотримання екологічних, економічних та соціальних принципів реалізації 

екологічного менеджменту на підприємствах. Запропоновано схему 

впровадження систем екологічного менеджменту на кондитерських 

підприємствах України з метою підвищення їхньої екологічної 

конкурентоспроможності та досягнення економічного, екологічного та 

соціальних ефектів відповідно до цілей сталого розвитку. 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях автора: [34; 

35; 39 – 41]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування й 

запропоновано нове вирішення науково-прикладного завдання поглиблення 

теоретичних положень і прикладних аспектів впровадження системи 

ефективного екологічного менеджменту на підприємствах кондитерської 

галузі та розробки методичного інструментарію оцінювання впливу 

екологічного менеджменту на конкурентоспроможність , що аргументують 

такі висновки: 

1. Екологічний менеджмент виступає органічною складовою 

загальної системи менеджменту, яка спрямована на формування і реалізацію 

екологічної політики підприємства для підвищення екологічної, 

економічної і соціальної ефективності господарської діяльності з метою 

досягнення сталого розвитку. При цьому сталий розвиток розглядається як 

першооснова, яка визначає головну мету впровадження екологічного 

менеджменту, і лише потім досягнення конкурентоспроможності 

підприємства, зокрема й екологічної. Результати проведеного 

ретроспективного аналізу дали змогу виділити такі етапи розвитку 

екологічного менеджменту – початковий (характерна відсутність 

законодавчо регламентованих норм і нормативів екологічної безпеки), 

перехідний (прийняття нормативно-правових актів з регламентації 

екологічної безпеки виробництва) та сучасний (пріоритетність 

впровадження системи екологічного менеджменту).  

2. Основними нормативно-правовими інструментами екологічного 

менеджменту є: економіко-екологічне нормування; екологічний аудит; 

екологічний контролінг; екологічне ліцензування. Їх структуровано за 

різними рівнями з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду 

(міжнародний, національний, локальний), в тому числі з урахуванням рівня 

міжнародних організацій, а також за різними напрямами та галуззю 

використання (базові, супровідні та інші стандарти). Для впровадження 
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екологічного менеджменту і визначення його впливу на 

конкурентоспроможність підприємства досліджено та систематизовано 

принципи екологічного менеджменту. Це дає змогу диференційовано 

використовувати їх з урахуванням специфіки виробництва, оперативно 

реагувати на виклики зовнішнього середовища підвищити соціальну, 

екологічну відповідальність цих підприємств. 

3. Систематизовано існуючий інструментарій та запропоновано 

модель функціонування екологічного менеджменту, яка включає 

екологічний моніторинг, екологічну політику, оцінювання виробничих 

процесів, екологічну сертифікацію та екологічний аудит. Використання 

моделі сприятиме впровадженню екологічного менеджменту 

кондитерськими підприємствами України для досягнення екологічності 

виробництва, соціальної відповідальності і позитивного іміджу, завдяки 

дотриманню принципів соціальної відповідальності та досягненню цілей 

сталого розвитку.  

4. Для оцінювання конкурентоспроможності підприємств з 

урахуванням екологічного фактору доцільно використати модель, яка 

включає такі показники, як викиди в атмосферне повітря забруднювальних 

речовин вуглецю діоксиду та інших сполук, утворення високо та 

надзвичайно небезпечних відходів, мало та помірно небезпечних відходів 

виробництва, а також економічні показники діяльності, серед яких 

собівартість і чистий дохід від реалізації. Вагомими екологічними 

аспектами є викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та 

відходи виробництва. Встановлено, що обсяги викидів та відходів 

відіграють значну роль в екологічній діяльності кондитерських 

підприємств, тому оцінка ефективності екологічного менеджменту та 

конкурентоспроможності кондитерських підприємств має здійснюватися з 

урахуванням цих екологічних факторів. 

5. Основними економічними показниками діяльності кондитерських 

підприємств є чистий дохід від реалізації, собівартість виробництва, 
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структура витрат кондитерських підприємств, а також витрати на охорону 

природного середовища, за результатами аналізу оцінено залежність 

економічних показників діяльності. Побудована модель панельної регресії 

для чистого прибутку досліджуваних підприємств. Модель доводить 

статистично та економічно наявність функціональної залежності між 

екологічним менеджментом та фінансовими результатами діяльності. Так, у 

разі збільшення на 1 т нагромадження відходів 6000.2.9.04 чистий прибуток 

зменшиться на 22,7 тис. грн. Це дозволить підприємствам галузі оцінювати 

наслідки нагромадження відходів, а також прогнозувати фінансовий 

результат залежно від впровадження екологічних заходів. Інтенсифікація 

зусиль щодо утилізації відходів позитивно позначиться на фінансових 

результатах підприємств та зростанні частки ринку.  

6. Досліджено безпосередній вплив екологічного менеджменту, 

зокрема регулювання екологічних аспектів таких як відходи, на зменшення 

собівартості, збільшення прибутку та зростання конкурентоспроможності і 

зростання частки підприємства на ринку, здійснено графічний та 

регресійний аналіз ефективності системи екоменеджменту, який дав змогу 

визначити вплив екологічної складової на зростання прибутків та 

рентабельності підприємств, а також вплив цих характеристик на зміну 

частки ринку та конкурентоспроможності. Якість моделі підтверджує 

наявність спільних галузевих тенденцій розвитку. зростання відходів на 1 

тонну має доведений статистичний та економічний ефект на індекс 

Хірфендаля-Хіршмана, в межах [–242.55; +1397.98]. За результатами 

моделювання отримано підтвердження вагомості екологічного 

менеджменту для діяльності підприємства.  

7. З метою вдосконалення нормативно-правового регулювання 

екологічного менеджменту і підвищення конкурентоспроможності 

кондитерських підприємств України запропоновано наступні заходи: 

щоквартально на основі статистичних спостережень здійснювати 

моніторинг кондитерських підприємств за показниками екологічних витрат, 
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податків, викидів, відходів; на підставі результатів визначати вагомість 

екологічних аспектів і встановлювати обсяг реінвестицій в екологічний 

менеджмент; контролювати цільове використання коштів, звільнених від 

оподаткування для впровадження екологічно чистих технологій; збільшити 

розмір екологічних штрафів, оскільки на даний момент підприємствам 

простіше сплатити незначний штраф, ніж вкладати кошти в екологічні 

заходи; стимулювати зменшення антропогенного впливу через звільнення 

від оподаткування більшої частини прибутку, якщо спостерігається 

позитивний результат у значущості екологічних аспектів. Система 

стимулювання має бути розрахована на 2 роки для забезпечення 

максимально стислих термінів проведення екологізації виробництва. 

Запропоновані підходи дозволять отримати конкурентні переваги та 

забезпечити зростання соціальної відповідальності підприємств. 

8. Для підвищення екологічної відповідальності необхідно оцінити 

вагомість екологічних аспектів по трьох напрямах: вплив на довкілля, 

вимоги заінтересованих сторін, вимоги законодавства та інших органів 

управління. Більшість підприємств звертають увагу на роботу з прямими 

екологічними аспектами, оскільки законодавство вимагає дотримання норм 

по викидах в атмосферу, забрудненню надр, використання транспорту тощо. 

Проте, непрямі екологічні аспекти (асортимент продукції, дизайн, упаковка, 

їх утилізація тощо) часто мають вагоміший вплив на 

конкурентоспроможність. В результаті такої оцінки екологічної діяльності 

по зведеній вагомості аспекту отримано всебічну інформацію про різні її 

сторони. 

Основними напрямами забезпечення ефективного екоменеджменту та 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних кондитерських 

підприємств у сучасних умовах господарювання є: екологізація 

виробництва відповідно до міжнародних стандартів; усунення (мінімізація) 

негативного впливу на довкілля через ідентифікацію та контроль 

екологічних аспектів підприємства; здійснення екологічного моніторингу та 
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аудиту задля зменшення екологічних ризиків; зниження ресурсоємності та 

підвищення ефективності виробництва; підвищення соціальної 

відповідальності шляхом дотримання екологічних, економічних та 

соціальних принципів реалізації екологічного менеджменту на 

підприємствах. 
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ДОДАТКИ 
  



ДОДАТОК А 

Таблиця А.1 

Класифікація основних видів кондитерської продукції в Україні 

№ 
з/п 

Код за ННП* Вид продукції 

1. 15.81 Вироби хлібобулочні, торти та тістечка нетривалого 

зберігання 

2. 15.81.1 Вироби хлібобулочні, тістечка та здобні хлібобулочні 

вироби 

3. 15.81.12 Торти і вироби кондитерські, вироби хлібобулочні 

інші з доданням підсолоджувальних речовин 

4. 15.82 Вироби сухарні, печиво та здобні хлібобулочні вироби 

тривалого зберігання 

5. 15.82.1 Вироби сухарні, печиво та здобні хлібобулочні вироби 

тривалого зберігання 

6. 15.82.12 Пряники і вироби аналогічні; печиво солодке; вафлі 

7. 15.82.13 Хлібобулочні і борошняні кондитерські вироби, інші 

8. 15.84 Какао, шоколад і вироби кондитерські з цукру 

9. 15.84.2 Шоколад та вироби кондитерські шоколадні цукрові 

10. 15.84.21 Шоколад та інші харчові продукти готові, з вмістом 

какао (крім какао-порошку підсолодженого), у 

пакунках масою більше 2 кг 

11. 15.84.22 Шоколад та інші харчові продукти готові, з вмістом 

какао, в брикетах, пластинах чи плитках, крім какао-

порошку підсолодженого 

12. 15.84.23 Вироби кондитерські з цукру (включаючи білий 

шоколад) без вмісту какао. 
* НПП – номенклатура продукції промисловості, затверджена наказом 

Держкомстату України від 30.08.2002 р. №320  
Джерело: Наказ Держкомстату України від 30.08.2002 р. № 320 

  



ДОДАТОК Б 

Таблиця Б.1 

Частка іноземного капіталу у великих кондитерських компаніях України 

Українська компанія Іноземний інвестор Тип 
інвестора 

Частка в 
капіталі, % 

ПрАТ «Монделіс 
Україна» 

Kraft Foods (США) стратегічний 100,00 

ПАТ «Львівська 
кондитерська 
фабрика «Свiточ» 

Nestle S.А (Швейцарія) стратегічний 96,89 

ТДВ «ЖЛ» Cobiso Union Inc 
(США) 

  н/д 87,37 

ПАТ 
«Полтавакондитер» 

Sigma Bleyzer (США) портфельний 76,27 

ПрАТ «Кондитерська 
фабрика «А.В.К.» 
м.Дніпропетровськ 

Western NIS Enterprise 
Fund (США) 

портфельний 25,00 

 

 



ДОДАТОК В  

Таблиця В.1 

Основні кондитерські підприємства – учасники ринку України 

№ 
з/п 

Назва 
підприємства 

Рік 
заснування Продукція Склад кондитерської продукції 

А 1 2 3 4 
1. Кондитерська 

корпорація 
«Roshen» 

1996 Майже 320 видів виробів 
(шоколадні і желейні 
цукерки, карамель, 
шоколад, печиво, вафлі, 
бісквітні рулети і торти) 

Київська (два виробничі майданчики), Вінницька, 
Маріупольська і Кременчуцька фабрики; два 
виробничі майданчики Липецької кондитерської 
фабрики (Росія); Клайпедська кондитерська фабрика 
(Литва), Bonbonetti Choco Kft (м. Будапешт, 
Угорщина), масломолочний комбінат 
«Бершадьмолоко». 

2. ПрАТ «Виробниче 
об'єднання 
«КОНТI» 

1997 Шоколадні цукерки, 
печиво, батончики, вафлі, 
карамель та ін. 

Донецька, Костянтинівська, Горлівська та Курська 
кондитерські фабрики і ПрАТ «Конті-Рус» в Росії. 

3. ПрАТ 
«Кондитерська 
фабрика «А.В.К.» 
м.Дніпропетровськ 

1991 Шоколадні, вафельні 
цукерки та праліне. 

Донецька, Дніпропетровська і Луганська кондитерські 
фабрики. 

4. Корпорація 
«Бісквіт-
Шоколад» 

2001  Шоколадні та вафельні 
цукерки, печиво, 
батончики, карамель та ін. 

ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» та ПАТ 
«Кондитерська фабрика «Харків’янка». 

5. ТДВ «ЖЛ» 1998 Шоколадні та вафельні 
цукерки, печиво, карамель 
та ін. 

Продукція під трьома торговими марками: 
«Житомирські Ласощі», «Doma», «Optimix» 

  



Продовження таблиці B.1 

А 1 2 3 4 
6. Корпорація 

«Nestle» 
1866/1882 Плитки, вагові цукерки, 

батончики, вафлі, 
коробки, драже 

На українському кондитерському ринку вона 
представлена ПАТ «Львівська кондитерська фабрика 
«Свiточ» 

7. ПрАТ «Монделіс 
Україна» (до 
2014 р. «Крафт 
Фудз Україна») 

1995 Шоколадна продукція, 
печиво та цукерки, 
жувальна гумка 

На українському ринку кондитерської продукції ПрАТ 
«Монделіс Україна» представлена Тростянецькою 
шоколадною фабрикою «Україна» і дочірнім 
підприємством «Чіпси Люкс». 

8. ПАТ 
«Полтавкондитер» 

1996 Понад 300 видів 
кондитерських виробів. 

Представлена на українському ринку торговою маркою 
«Dominic» 

9. ПрАТ «КФ 
«Лагода» 

1998 Вафлі та печиво 140 видів Представлена на українському ринку торговою маркою 
«Загора» 

10. ПрАТ 
«Одесакондитер» 

1994 Понад 300 видів 
кондитерських виробів 

Представлена на українському ринку торговою  
маркою «Люкс» 

 

  



ДОДАТОК Г 

Таблиця Г.1 

Загальна структура викидів забруднюючих речовин в Україні в 2007-2016 рр. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Викиди забруднюючих 
речовин - усього, тис.т 7380,0 7210,3 6442,9 6678 6877,3 6821,1 6719,8 5346,2 4521,3 4869,4 

у тому числі           

метали та їх сполуки 54,3 46,1 27,6 33,2 32,7 32,6 33,5 28,5 13,8 10,2 

метан 894,3 923,8 848,8 853 886,2 894,9 928,7 586,6 519,4 471,1 

неметанові леткі 
органічні сполуки 372,3 382 358,5 359,3 350,8 338,1 325,7 270,1 225,8 249,1 

оксид вуглецю 3302,2 3176,7 2787,5 2951,9 2908,2 2830,5 2782,1 2283,4 1971,9 2072,5 

діоксид та інші сполуки 
сірки 1351,6 1328,6 1271,5 1244,8 1372,9 1439,2 1421,5 1166,1 928,8 1108,1 

сполуки азоту 671,9 671,9 592,9 639,6 684 674,6 673 576,1 483 497,0 

з них оксид азоту 8,8 8,3 7,1 8,9 23,8 14,6 15,4 12,3 10,1 11,2 

речовини у вигляді 
твердих суспендованих 
частинок 

729,7 677,2 554 594,5 641 609,6 553,8 434,1 377,4 427,2 

інші 4,4 4 2,1 1,7 1,5 1,6 1,5 1,3 1,2 1,3 

Крім того, діоксид 
вуглецю, млн.т 218,1 209,4 185,2 198,2 236 232 230,7 194,7 162 175,6 

Джерело: складено автором на основі даних Державного комітету статистики та Міністерства екології та природних 
ресурсів 
 



ДОДАТОК Д 

Таблиця Д.1 

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря у 2016 році 

  

Обсяги викидів 

усього 

у тому числі 

у % до 
2015р. 

ст
ац
іо
на
рн
им
и 

дж
ер
ел
ам
и 

пе
ре
су
вн
им
и 

дж
ер
ел
ам
и 

Викиди забруднюючих речовин – усього,  
тис. тонн 3078,1 3078,1 - 107,7 

у тому числі     

метали та їх сполуки 10,2 10,2 - 74,1 

метан 466,5 466,5 - 90,7 

неметанові леткі органічні сполуки 52,2 52,2 - 110,3 

оксид вуглецю 802,8 802,8 - 105,1 

діоксид та інші сполуки сірки 1079,7 1079,7 - 119,3 

сполуки азоту 269,9 269,9 - 102,9 

з них оксид азоту 9,6 9,6 - 110,5 

речовини у вигляді твердих 
суспендованих частинок 395,8 395,8 - 113,2 

інші 0,9 0,9 - 107,6 

Крім того, діоксид вуглецю, млн. т. 150,6 150,6 - 108,4 

Джерело: складено автором на основі даних Державного комітету статистики 
  



 

Таблиця Д.2 

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря у 2015 році 

  

Обсяги викидів 

усього 

у тому числі 

у % до 
2014р. 

ст
ац
іо
на
рн
им
и 

дж
ер
ел
ам
и 

пе
ре
су
вн
им
и 

дж
ер
ел
ам
и 

Викиди забруднюючих речовин – усього,  
тис. тонн 

4521,3 2857,4 1663,9 84,6 

у тому числі     

метали та їх сполуки 13,8 13,8 − 48,2 

метан 519,4 514,1 5,3 88,5 

неметанові леткі органічні сполуки 225,8 47,3 178,5 83,6 

оксид вуглецю 1971,9 764,1 1207,8 86,4 

діоксид та інші сполуки сірки 928,8 905,1 23,7 79,7 

сполуки азоту 483,0 262,4 220,6 83,8 

з них оксид азоту 10,1 8,7 1,4 82,1 

речовини у вигляді твердих 
суспендованих частинок 

377,4 349,6 27,8 86,9 

інші 1,2 1,0 0,2 92,3 

Крім того, діоксид вуглецю, млн. т. 162,0 138,9 23,1 83,2 

Джерело: складено автором на основі даних Державного комітету статистики 
 



Таблиця Д.3 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферу по Україні за видами 
економічної діяльності у 2014 р. 

Джерело: складено автором на основі даних Державного комітету статистики 
 

Вид економічної діяльності Обсяги викидів 
забруднюючих 
речовин 

тис.т. % до 
загального 

ВСЬОГО 3190,4 100,0 
Сільське, лісове та рибне господрство 77,0 2,4 
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 556,8 17,5 

У тому числі   
Добування кам’яного та бурого вугілля 424,7 13,3 
Добування металевих руд 96,4 3,0 
Добування інших корисних копалин і розроблення 
кар’єрів 

7,9 0,2 

Переробна промисловість 968,7 30,4 
У тому числі   

Виробництво харчових продуктів 38,3 1,2 
Виробництво напоїв 1,3 0,0 
Виробництво тютюнових виробів 0,1 0,0 
Виробництво коксу та подуктів нафтопереробки 43,8 1,4 
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 17,7 0,6 
Виробництво іншої неметалевої мінеральної 
продукції 

33,3 1,0 

Металургійне  виробництво 802,1 25,1 
Виробництво готових металевих виробів, крім 
машин і устаткування 

1,8 0,1 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 

1399,0 43,8 

Водопостачання, каналізація, поводження з 
відходами 

6,9 0,2 

Будівництво  4,6 0,1 
Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

123,3 3,9 

Інші види економічної діяльності 54,1 1,7 



 

 

ДОДАТОК Е 

Таблиця Е.1. 

ТОП-10 кондитерських компаній світу за підсумками 2016 р. 

№ 

з/п 

Кондитерська 

компанія 

Чисті продажі, 

млрд. дол. 

США 

Кількість 

працівників, 

осіб 

Кількість 

фабрик, од. 

1. Mars Inc. (США) 18,400 35 000 70 

2. Mondelez International 

Inc. (США) 

16,691 104 000 170 

3. Nestle SA 

(Швейцарія) 

11,041 339 000 447 

4. Ferrero Group (Італія) 9,757 27 485 21 

5. Meiji Co. Ltd. (Японія) 8,461 10 943 7 

6. Hershey Co. (США) 7,422 22 000 18 

7. Chocoladefabriken 

Lindt & Sprungli AG 

4,171 12 000 12 

8. Perfetti Van Melle Spa 

(Нідерланди) 

3,400 18 700 32 

9. Haribo GmbH & Co. 

K.G. (Німеччина) 

3,180 7 000 15 

10. Arcor (Аргентина) 3,000 20 000 40 

Джерело: [192] 

  



 

 

Таблиця Е.2. 

Обсяги і структура продажу кондитерської продукції на світовому ринку за 

видами у 2012-2016 рр. 
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Шоколадні 

вироби 
107,4 55,6 110,0 56,0 111,1 56,0 101,1 55,1 98,2 55,6 

Кондитер-

ські вироби 

з цукру 

59,4 30,7 61,2 31,1 62,6 31,6 59,6 32,5 58,0 32,8 

Жувальна 

гумка 
26,4 13,7 25,3 12,9 24,6 12,4 22,8 12,4 20,5 11,6 

Разом 193,2 100,0 196,5 100,0 198,3 100,0 183,5 100,0 176,7 100 

Джерело: cкладено автором на основі даних Державного комітету 

статистики [47] 

 



 

 

Таблиця Е.3. 

Обсяги і структура продажу кондитерської продукції на світовому ринку за регіонами у 2012-2016 рр. 
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Західна Європа 58,0 30,0 58,0 29,5 62,8 31,7 52,6 28,7 52,8 29,9 

Азіатсько-Тихоокеанський 

регіон 36,1 18,7 36,5 18,6 37,4 18,9 38,8 21,1 
39,4 22,3 

Північна Америка 37,5 19,4 35,4 18,0 35,4 17,8 35,9 19,6 37,0 20,9 

Південна Америка 25,2 13,0 26,2 13,3 24,3 12,2 23,9 13,0 16,3 9,2 

Східна Європа 22,7 11,7 25,2 12,8 24,0 12,1 17,7 9,6 17,4 9,8 

Середній Схід та Африка 9,3 4,8 10,5 5,3 9,9 5,0 10,5 5,7 9,8 5,5 

Австралія 4,3 2,2 4,8 2,4 4,5 2,3 4,1 2,2 4,0 2,3 

Світ 193,2 100,0 196,6 100,0 198,4 100,0 183,5 100,0 176,7 100,0 

Джерело: сформовано на основі [192] 

 



 

 

 

 

Рис. Е.1. Динаміка продажу кондитерської продукції у світі по регіонах 

за 2012-2015 рр., млрд. дол. США. 

Джерело: сформовано автором на основі [192] 

 

Рис. Е.2. Динаміка світового кондитерського ринку за видами продукції 

у 2012-2015 рр., млрд. дол. США 
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Рис. Е.3. Структура світового кондитерського ринку за видами продукції 

у 2012-2015 рр., % 

 

Рис. Е.4. Динаміка виробництва кондитерської продукції в Україні по 

видах у 2004-2015 рр., тис. т 
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Таблиця Е.4. 

Обсяг і структура основних видів кондитерських виробів в Україні у 2004-

2015 рр. 

  2004 2005 2006 2007 

  тис.т % тис.т % тис.т % тис.т % 

Печиво солодке і вафлі, тис. т 285 33,97 314 35,6 337 38,25 358 37,96 

Шоколад та готові харчові 

продукти, що містять какао 

(крім какао-порошку 

підсолодженого)  

244 29,08 283 32,09 303 34,39 329 34,89 

Вироби кондитерські цукрові 

(у т. ч. шоколад білий), що не 

містять какао, тис. т 

310 36,95 285 32,31 241 27,36 256 27,15 

Всього 839  100 882  100 881  100 943 100  

         

  2008 2009 2010 2011 

  тис.т % тис.т % тис.т % тис.т % 

Печиво солодке і вафлі, тис. т 373 38,49 333 35,96 361,5 37,65 374 39,45 

Шоколад та готові харчові 

продукти, що містять какао 

(крім какао-порошку 

підсолодженого)  

346 35,71 329 35,53 349,5 36,4 344 36,29 

Вироби кондитерські цукрові 

(у т. ч. шоколад білий), що не 

містять какао, тис. т 

250 25,8 264 28,51 249,2 25,95 230 24,26 

Всього 969  100 926 100  960,2  100 948 100  

         

  2012 2013 2014 2015 

  тис.т % тис.т % тис.т % тис.т % 

Печиво солодке і вафлі, тис. т 392 41,22 388 42,13 299 41,53 249 40,03 

Шоколад та готові харчові 

продукти, що містять какао 

(крім какао-порошку 

підсолодженого)  

341 35,86 331 35,94 235 32,64 183 29,42 

Вироби кондитерські цукрові 

(у т. ч. шоколад білий), що не 

містять какао, тис. т 

218 22,92 202 21,93 186 25,83 190 30,55 

Всього 951 100  921  100 720 100  622 100  

Джерело: cкладено автором на основі даних Державного комітету 

статистики [47] 

 



 

 

 

 

Рис. Е.5. Динаміка операційних витрат ПрАТ "Виробниче об'єднання 

"КОНТІ", тис. грн. 

 

Рис. Е.6. Динаміка операційних витрат ПрАТ "Кондитерська фабрика 

"А.В.К." м. Дніпропетровськ" тис. грн. 
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Рис. Е.7. Динаміка операційних витрат ПрАТ "Київська кондитерська 

фабрика "РОШЕН", тис. грн. 

 

Рис. Е.8. Динаміка операційних ПрАТ "Вінницька кондитерська 

фабрика", тис. грн. 
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Рис. Е.9. Динаміка операційних витрат ПрАТ "Кременчуцька 

кондитерська фабрика "РОШЕН", тис. грн. 

 

Рис. Е.10. Динаміка операційних витрат ПАТ "Львівська кондитерська 

фабрика "Свiточ", тис. грн. 
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Рис. Е.11. Динаміка операційних витрат ПрАТ "Монделiс Україна", тис. 

грн. 

 

Рис. Е.12. Динаміка основних показників ПрАТ "Виробниче об'єднання 

"КОНТІ", тис. грн. 
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Рис. Е.13. Динаміка основних показників ПрАТ "Кондитерська фабрика 

"А.В.К." м. Дніпропетровськ", тис. грн. 

 

Рис. Е.14. Динаміка основних показників ПрАТ "Київська кондитерська 

фабрика "РОШЕН", тис. грн. 
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Рис. Е.15. Динаміка основних показників ПрАТ "Вінницька 

кондитерська фабрика", тис. грн. 

 

Рис. Е.16. Динаміка основних показників ПрАТ "Кременчуцька 

кондитерська фабрика "РОШЕН", тис. грн. 
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Рис. Е.17. Динаміка основних показників ПАТ "Львівська кондитерська 

фабрика "Свiточ", тис. грн. 

 

Рис. Е.18. Динаміка основних показників ПрАТ "Монделiс Україна", 

тис. грн. 
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ДОДАТОК Ж 

 

Рис. Ж.1. Динаміка чистого прибутку “Рошен”-Київ, “Рошен”-

Кременчук, “Конті” та “А.В.К.”. 

Джерело: Розроблено автором за матеріалами фінансової звітності 

підприємств 

 

Рис Ж.2. Динаміка виручки “Рошен”-Київ, “Рошен”-Кременчук, 

“Конті” та “А.В.К.”. 

Джерело: Розроблено автором за матеріалами фінансової звітності 

підприємств 
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Рис Ж.3. Динаміка собівартості “Рошен”-Київ, “Рошен”-Кременчук, 

“Конті” та “А.В.К.”. 

Джерело: Розроблено автором за матеріалами фінансової звітності 

підприємств 

 

Рис Ж.4. Динаміка рентабельності акціонерного капіталу “Рошен”-

Київ, “Рошен”-Кременчук, “Конті” та “А.В.К.”. 

Джерело: Розроблено автором за матеріалами фінансової звітності 

підприємств 
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Рис Ж.5. Динаміка рентабельності залученого капіталу “Рошен”-Київ, 

“Рошен”-Кременчук, “Конті” та “А.В.К.”. 

Джерело: Розроблено автором за матеріалами фінансової звітності 

підприємств 

 

Рис Ж.6. Динаміка рентабельності активів “Рошен”-Київ, “Рошен”-

Кременчук, “Конті” та “А.В.К.”. 

Джерело: Розроблено автором за матеріалами фінансової звітності 

підприємств 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-40

-20

0

20

40

60

80

Конті АВК Рошен Київ Рошен Кременчук

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Конті АВК Рошен Київ Рошен Кременчук



 

Рис Ж.7. Динаміка накопичення відходів групи 7710.3.1.26 “Рошен”-

Київ, “Рошен”-Кременчук, “Конті” та “А.В.К.”. 

Джерело: Розроблено автором за матеріалами статистичної звітності 

підприємств 

 

Рис Ж.8. Динаміка накопичення відходів групи 6000.2.9.04 “Рошен”-

Київ, “Рошен”-Кременчук, “Конті” та “А.В.К.”. 

Джерело: Розроблено автором за матеріалами статистичної звітності 

підприємств 
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Рис Ж.9. Динаміка накопичення відходів групи 7710.3.1.08 “Рошен”-Київ, 

“Рошен”-Кременчук, “Конті” та “А.В.К.”. 

Джерело: Розроблено автором за матеріалами статистичної звітності 

підприємств 

 

Рис Ж.10. Динаміка накопичення відходів групи 7710.3.1.01 “Рошен”-

Київ, “Рошен”-Кременчук, “Конті” та “А.В.К.”. 

Джерело: Розроблено автором за матеріалами статистичної звітності 

підприємств 

2012 2013 2014 2015 2016

0

50

100

150

200

250

300

350

Конті АВК Рошен Київ Рошен Кременчук

2012 2013 2014 2015 2016

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Конті АВК Рошен Київ Рошен Кременчук



 

Рис Ж.11. Динаміка екологічних витрат “Рошен”-Київ, “Рошен”-

Кременчук, “Конті” та “А.В.К.”. 

Джерело: Розроблено автором за матеріалами статистичної звітності 

підприємств 

 

Рис Ж.12. Динаміка обсягів викидів “Рошен”-Київ, “Рошен”-

Кременчук, “Конті” та “А.В.К.”. 

Джерело: Розроблено автором за матеріалами статистичної звітності 

підприємств 

 

2012 2013 2014 2015 2016

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Конті АВК Рошен Київ Рошен Кременчук

2012 2013 2014 2015 2016

0

10

20

30

40

50

60

70

Конті АВК Рошен Київ Рошен Кременчук



Код Назва класифікаційного угруповання Код Найменування категорії 2016 2015 2014 2013 2012

1581.1.1.01
Сировина основна (у т. ч. зміт борошна) зіпсована, забруднена або 

неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за 

призначенням
10.1 Побутові та подібні відходи

Мало 
небезпечні

83,741 114,798 130,340 127,530 122,696

1581.1.1.02
Сировина додаткова зіпсована, забруднена або неідентифікована, 

її залишки, які не можуть бути використані за призначенням
09 Тваринні та рослинні відходи

Мало 
небезпечні

0,000 0,000 0,000 234,559 218,116

1581.1.1.06
Цукор (у т. ч. зміт) зіпсований, забруднений або 

неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані 

за призначенням 
09 Тваринні та рослинні відходи

Мало 
небезпечні

0,000 0,000 0,000 3,438 3,790

1582.3.1.04 Печиво, вафлі та листки вафельні некондиційні 09 Тваринні та рослинні відходи
Мало 

небезпечні
138,980 0,000 0,000 831,590 0,910

1584.1.1.02
Цукор (у т. ч. зміт) зіпсований, забруднений або 

неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані 

за призначенням 
10.1 Побутові та подібні відходи

Мало 
небезпечні

1,749 2,198 3,013 9,002 1,680

1584.2.9.03 Залишки оброблення фруктів та горіхів 09 Тваринні та рослинні відходи
Мало 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 28,820 1,980

1584.3.1.02 Шоколад та вироби цукристі кондитерські некондиційні 10.1 Побутові та подібні відходи
Мало 

небезпечні
113,516 184,998 120,004 218,859 93,808

2000.2.2.09 Стружка деревна 07.5 Деревні відходи
Мало 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 0,094 0,015

2522.2.9.01
Обрізки, висічки, стрічки та інші відходи плівкових та 

неплівкових поліетиленів низької та високої щільності 
07.4 Пластикові відходи

Мало 
небезпечні

0,000 0,000 0,000 6,620 0,000

2522.2.9.02
Напівфабрикати власного виробництва тари пакувальної 

пластмасової або залишки незакінченого виробництва тари 

пакувальної пластмасової, не придатні для використання
07.4 Пластикові відходи

Мало 
небезпечні

0,000 0,000 0,000 18,621 0,000

2820.2.1.20 Відходи, одержані у процесах зварювання 06.1 Відходи чорних металів
Мало 

небезпечні
0,029 0,029 0,000 0,057 0,625

2910.1.0.05
Мастила зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, 

які не можуть бути використані за призначенням 
01.3 Відпрацьовані оливи

Високо 
небезпечні

1,600 1,500 0,525 7,116 0,000

2910.1.0.12
Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені або 

неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
10.1 Побутові та подібні відходи

Мало 
небезпечні

0,092 0,015 0,015 0,263 0,572

2910.2.9.01 Брухт металевий 06 Металічні відходи
Мало 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 32,521 22,704

Статистика утворення відходів ПрАТ "Виробниче об'єднання "КОНТІ" за 2012-2016 рр.

Відходи Категорія відходів за матеріалом Клас 

небезпеки

Утворилося відходів протягом року, тонн

ДОДАТОК З
Таблиця З.1



Код Назва класифікаційного угруповання Код Найменування категорії 2016 2015 2014 2013 2012

Відходи Категорія відходів за матеріалом Клас 

небезпеки

Утворилося відходів протягом року, тонн

6000.2.8.10
Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані 
01.3 Відпрацьовані оливи

Високо 
небезпечні

0,000 0,000 0,000 0,070 1,465

6000.2.8.21 Відходи масла, не позначені іншим способом 08.1 Непридатні транспортні засоби
Високо 

небезпечні
0,001 0,006 0,002 0,004 0,002

6000.2.9.03
Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, 

пошкоджені чи забруднені під час експлуатації 
07.3 Гумові відходи

Мало 
небезпечні

0,192 0,246 0,148 1,395 0,920

6000.2.9.04 Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані 08.41
Відходи акумуляторів та 
батарей

Високо 
небезпечні

2,500 0,080 0,056 13,611 9,295

7710.3.1.01 Макулатура паперова та картонна 07.2 Паперові та картонні відходи
Мало 

небезпечні
218,124 214,720 199,480 1276,999 572,943

7710.3.1.04 Тара пластикова дрібна використана 07.4 Пластикові відходи
Мало 

небезпечні
37,327 57,013 48,730 144,326 93,670

7710.3.1.05
Суміш відходів, матеріалів та виробів з пластмас інших, що не 

підлягає спеціальному обробленню
07.4 Пластикові відходи

Мало 
небезпечні

0,000 0,000 0,000 8,873 0,000

7710.3.1.06
Тара дерев'яна використана (за винятком відходів тари, що 

утворилися під час перевезень) 
07.5 Деревні відходи

Мало 
небезпечні

0,000 0,000 0,000 26,293 15,433

7710.3.1.07
Тара металева використана, у т. ч. дрібна (банки консервні тощо), 

за винятком відходів тари, що утворилися під час перевезень 
06 Металічні відходи

Мало 
небезпечні

0,000 0,000 0,000 1,782 1,332

7710.3.1.08 Брухт чорних металів дрібний інший 06.1 Відходи чорних металів
Мало 

небезпечні
5,283 12,121 19,170 148,371 5,562

7710.3.1.09 Брухт кольорових металів дрібний інший 06.2 Відходи кольорових металів
Помірно 

небезпечні
0,000 0,000 2,931 2,198 0,340

7710.3.1.10 Деревина та вироби з деревини зіпсовані або використані 07.5 Деревні відходи
Мало 

небезпечні
58,870 13,401 41,668 164,452 57,000

7710.3.1.13 Одяг зношений чи зіпсований 07.6 Текстильні відходи
Мало 

небезпечні
1,180 0,821 0,855 3,632 2,733

7710.3.1.14 Взуття зношене чи зіпсоване 10.2
Змішані та недиференційовані 
матеріали

Мало 
небезпечні

0,200 0,245 0,502 2,183 1,446

7710.3.1.15 Обрізь та залишки матеріалів текстильних 07.6 Текстильні відходи
Мало 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 2,149 0,000

Продовження таблиці З.1



Код Назва класифікаційного угруповання Код Найменування категорії 2016 2015 2014 2013 2012

Відходи Категорія відходів за матеріалом Клас 

небезпеки

Утворилося відходів протягом року, тонн

7710.3.1.17 Вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані 07.3 Гумові відходи
Мало 

небезпечні
0,173 0,111 0,107 0,983 0,909

7710.3.1.26
Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані 
08 Непридатне обладнання

Надзвичайно 
небезпечні

0,098 0,115 0,128 1,761 0,444

7720.3.1.01 Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн 10.1 Побутові та подібні відходи
Мало 

небезпечні
136,190 137,715 128,075 3299,181 1050,620

7730.3.1.01 Папір та картон пакувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 07.2 Паперові та картонні відходи
Мало 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 165,780 0,000

7730.3.1.02
Матеріали пакувальні пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені 
07.4 Пластикові відходи

Мало 
небезпечні

2,906 13,707 18,470 169,842 148,386

7730.3.1.05 Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 07.6 Текстильні відходи
Мало 

небезпечні
1,203 1,055 1,581 3,445 2,242

7730.3.1.06 Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 07.6 Текстильні відходи
Високо 

небезпечні
0,000 0,010 0,148 0,187 0,218

Джерело: розроблено автором самостійно на основі статистичної звітності підприємства

Продовження таблиці З.1



Код Назва класифікаційного угруповання Код Найменування категорії 2016 2015 2014 2013 2012

1584.1.1.08
Сировина інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її 

залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
09.2

Відходи рослинного 

походження

Мало 

небезпечні
236,985 169,911 97,115 96,450 80,266

2000.2.2.01 Відходи деревини кускові 07.5 Деревні відходи
Мало 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 0,700 0,000

2000.3.1.07 Тара дерев'яна некондиційна 07.5 Деревні відходи
Мало 

небезпечні
75,900 48,656 63,410 31,420 41,770

2210.2.9.03 Обрізки плівки полівінілхлоридної 10.2
Змішані та недиференційовані 

матеріали

Мало 

небезпечні
13,534 14,365 10,547 34,617 14,084

2712.2.9.10
Пил газоочисних установок, що утворюється у процесі 

виробництва феросплавів 
12 Мінеральні відходи

Мало 

небезпечні
0,005 0,000 0,000 0,095 0,117

2811.2.1.03 Стружка стальна 06.1 Відходи чорних металів
Помірно 

небезпечні
0,830 0,555 0,941 0,672 0,712

2811.2.1.04 Стружка сплавів алюмінієвих 06.2 Відходи кольорових металів
Помірно 

небезпечні
0,208 0,019 0,103 0,000 1,486

2910.1.0.12
Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені або 

неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням
12.5 Інші мінеральні відходи

Мало 

небезпечні
0,007 0,019 0,016 0,005 0,025

2910.2.9.01 Брухт металевий 06 Металічні відходи
Мало 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 0,077 0,077

2920.1.1.01
Скло листове оброблене зіпсоване, забруднене або 

неідентифіковане, його за лишки, які не можуть бути використані 

за призначенням 
07.1 Скляні відходи

Мало 

небезпечні
0,550 1,030 0,000 0,000 0,000

6000.2.8.10
Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані 
01.3 Відпрацьовані оливи

Високо 

небезпечні
0,240 0,550 0,380 0,400 0,354

6000.2.9.03
Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, 

пошкоджені чи забруднені під час експлуатації 
07.3 Гумові відходи

Мало 

небезпечні
0,147 0,152 0,543 0,000 0,305

6000.2.9.04 Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані 08.41
Відходи акумуляторів та 

батарей

Надзвичайно 

небезпечні
1,612 4,043 0,096 0,297 0,068

Статистика утворення відходів ПрАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "РОШЕН" за 2012-2016 рр.

Відходи Категорія відходів за матеріалом Клас 

небезпеки

Утворилося відходів протягом року, тонн

Таблиця З.2



Код Назва класифікаційного угруповання Код Найменування категорії 2016 2015 2014 2013 2012

Відходи Категорія відходів за матеріалом Клас 

небезпеки

Утворилося відходів протягом року, тонн

6000.2.9.22 Відходи перевезень, не позначені іншим способом 08 Непридатне обладнання
Помірно 

небезпечні
0,000 0,000 0,004 0,000 0,180

7710.3.1.01 Макулатура паперова та картонна 07.2 Паперові та картонні відходи
Мало 

небезпечні
180,892 183,440 144,070 131,730 190,250

7710.3.1.04 Тара пластикова дрібна використана 07.4 Пластикові відходи
Мало 

небезпечні
11,520 14,426 7,785 10,408 9,925

7710.3.1.08 Брухт чорних металів дрібний інший 06.1 Відходи чорних металів
Помірно 

небезпечні
23,310 27,124 35,466 43,000 70,060

7710.3.1.09 Брухт кольорових металів дрібний інший 06.2 Відходи кольорових металів
Помірно 

небезпечні
0,000 0,002 0,466 0,000 0,793

7710.3.1.14 Взуття зношене чи зіпсоване 07.6 Текстильні відходи
Мало 

небезпечні
0,179 0,018 0,000 0,000 0,431

7710.3.1.25 Батарейки зіпсовані або відпрацьовані 08 Непридатне обладнання
Помірно 

небезпечні
0,107 0,046 0,000 0,000 0,000

7710.3.1.26
Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані 
08 Непридатне обладнання

Надзвичайно 

небезпечні
0,423 0,001 0,390 0,370 0,278

7720.3.1.01 Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн 10.1 Побутові та подібні відходи
Мало 

небезпечні
130,910 129,575 91,330 106,430 105,030

7730.3.1.04 Абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 12.6 Ґрунтові відходи
Помірно 

небезпечні
0,027 0,110 0,186 0,147 0,000

7730.3.1.05 Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 08 Непридатне обладнання
Помірно 

небезпечні
0,000 0,004 0,005 0,005 0,006

7730.3.1.06 Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 02 Хімічні відходи
Помірно 

небезпечні
0,019 0,079 0,165 0,112 0,372

7780.3.1.01
Матеріали, речовини чи продукти, які виробник або постачальник 

оголошує відходами, що не позначені іншим способом 
10.2

Змішані та недиференційовані 

матеріали

Мало 

небезпечні
20,946 29,881 9,665 7,690 14,710

Джерело: розроблено автором самостійно на основі статистичної звітності підприємства

Продовження таблиці З.2



Код Назва класифікаційного угруповання Код Найменування категорії 2016 2015 2014 2013 2012

0113.2.9.01 Залишки обрізання дерев та догляду за посадками 07.5 Деревні відходи
Мало 

небезпечні
47,120 49,760 50,000 49,860 49,160

2000.2.2.17 Тирса деревинна 07.5 Деревні відходи
Мало 

небезпечні
0,000 0,300 1,400 1,600 148,980

2112.3.1.18
Папір та картон з покриттям поверхневим пластмасовим 

некондиційні 
10.2

Змішані та недиференційовані 

матеріали

Мало 

небезпечні
0,300 6,500 5,800 10,300 13,900

2416.1.1.02
Полімери синтетичні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх 

залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
11 Звичайний осад

Мало 

небезпечні
8,190 2,240 10,060 13,764 22,975

2416.1.1.02
Полімери синтетичні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх 

залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
07.4 Пластикові відходи

Помірно 

небезпечні
1,530 10,100 4,400 4,190 2,100

4510.2.9.09 Відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд 10.2
Змішані та недиференційовані 

матеріали

Мало 

небезпечні
990,000 1166,000 1606,000 5560,000 3796,000

5200.3.1.03
Продукти харчові зіпсовані, забруднені, прострочені чи не 

марковані відповідним чином 
10.1 Побутові та подібні відходи

Мало 

небезпечні
71,369 52,920 56,400 29,518 46,387

6000.2.8.10
Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані 
01.3 Відпрацьовані оливи

Помірно 

небезпечні
0,150 3,760 0,923 1,677 2,672

6000.2.9.03
Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, 

пошкоджені чи забруднені під час експлуатації 
07.3 Гумові відходи

Помірно 

небезпечні
0,140 0,490 0,485 1,200 1,200

6000.2.9.04 Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані 08.41
Відходи акумуляторів та 

батарей

Надзвичайно 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 1,160 3,155

6000.2.9.09 Електроліт із батарей та акумуляторів відпрацьований 01.2 Відходи кислот, лугів чи солей
Високо 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 0,150 1,162

7710.3.1.01 Макулатура паперова та картонна 07.2 Паперові та картонні відходи
Мало 

небезпечні
183,710 372,310 517,700 1174,040 1373,680

7710.3.1.02
Тара скляна використана та бій скла (за винятком відходів тари, що 

утворилися під час перевезень, та тари аптечної) 
07.1 Скляні відходи

Мало 

небезпечні
3,000 2,330 0,000 10,090 0,000

Статистика утворення відходів ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН" за 2012-2016 рр.

Відходи Категорія відходів за матеріалом Клас 

небезпеки

Утворилося відходів протягом року, тонн

Таблиця З.3



Код Назва класифікаційного угруповання Код Найменування категорії 2016 2015 2014 2013 2012

Відходи Категорія відходів за матеріалом Клас 

небезпеки

Утворилося відходів протягом року, тонн

7710.3.1.08 Брухт чорних металів дрібний інший 06.1 Відходи чорних металів
Мало 

небезпечні
217,469 98,820 132,750 245,300 267,877

7710.3.1.09 Брухт кольорових металів дрібний інший 06.2 Відходи кольорових металів
Мало 

небезпечні
0,000 1,850 5,300 18,013 3,770

7710.3.1.13 Одяг зношений чи зіпсований 07.6 Текстильні відходи
Мало 

небезпечні
0,580 0,190 0,000 0,000 0,000

7710.3.1.19
Фарби, емалі, лаки, чорнила, речовини для склеювання зіпсовані 

або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за 

призначенням 
01.1 Використані розчинники

Помірно 

небезпечні
0,150 0,490 0,007 0,009 0,000

7710.3.1.26
Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані 
08 Непридатне обладнання

Надзвичайно 

небезпечні
1,060 0,700 1,200 1,200 1,200

7720.3.1.01 Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн 10.1 Побутові та подібні відходи
Мало 

небезпечні
823,564 884,600 1102,670 2290,711 2514,348

7720.3.1.03
Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального 

використання, інші 
10.1 Побутові та подібні відходи

Мало 

небезпечні
230,000 171,000 146,000 795,000 719,800

7730.3.1.01 Папір та картон пакувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 07.2 Паперові та картонні відходи
Мало 

небезпечні
2,400 4,200 4,400 5,300 19,100

7730.3.1.06 Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 07.6 Текстильні відходи
Помірно 

небезпечні
0,250 0,980 0,145 0,535 1,374

Джерело: розроблено автором самостійно на основі статистичної звітності підприємства

Продовження таблиці З.3



Код Назва класифікаційного угруповання Код Найменування категорії 2016 2015 2014 2013 2012

2000.2.2.01 Відходи деревини кускові 07.5 Деревні відходи
Мало 

небезпечні
0,000 0,000 22,860 111,330 277,740

2416.1.1.02
Полімери синтетичні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх 

залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
07.4 Пластикові відходи

Помірно 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 5,240 5,855

2522.2.9.01
Обрізки, висічки, стрічки та інші відходи плівкових та неплівкових 

поліетиленів низької та високої щільності 
07.4 Пластикові відходи

Мало 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 11,466 23,261

2681.2.9.02 Пил полірувальних кругів 06 Металічні відходи
Мало 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 0,003 0,002

2820.2.1.20 Відходи, одержані у процесах зварювання 06.1 Відходи чорних металів
Мало 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 0,185 0,346

2910.1.0.12
Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені або 

неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
10.1 Побутові та подібні відходи

Мало 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 0,041 0,024

6000.2.8.10
Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані 
01.3 Відпрацьовані оливи

Високо 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 0,000 1,099

7710.3.1.01 Макулатура паперова та картонна 07.2 Паперові та картонні відходи
Мало 

небезпечні
0,720 0,720 2,770 199,590 275,178

7710.3.1.08 Брухт чорних металів дрібний інший 06.1 Відходи чорних металів
Мало 

небезпечні
0,000 0,000 224,667 97,165 180,013

7710.3.1.09 Брухт кольорових металів дрібний інший 06.2 Відходи кольорових металів
Мало 

небезпечні
0,000 0,000 8,400 0,003 3,607

7710.3.1.17 Вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані 07.3 Гумові відходи
Мало 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 0,050 0,050

7710.3.1.26
Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані 
08 Непридатне обладнання

Надзвичайно 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 0,213 0,261

7720.3.1.01 Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн 10.1 Побутові та подібні відходи
Мало 

небезпечні
1,080 0,000 57,500 268,500 260,500

7730.3.1.06 Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 02 Хімічні відходи
Помірно 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 0,300 0,050

Джерело: розроблено автором самостійно на основі статистичної звітності підприємства

Статистика утворення відходів ПрАТ "Маріупольська кондитерська фабрика "РОШЕН" за 2012-2016 рр.
Відходи Категорія відходів за матеріалом Клас 

небезпеки

Утворилося відходів протягом року, тонн

Таблиця З.4



Код Назва класифікаційного угруповання Код Найменування категорії 2016 2015 2014 2013 2012

4590.3.1.06
Грунти, забруднені нафтопродуктами, хімічними та 

біоречовинами, що підлягають збиранню, обробленню та 

видаленню 
12.6 Ґрунтові відходи

Помірно 

небезпечні
0,192 0,255 0,012 0,106 0,000

6000.2.8.10
Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані 
01.3 Відпрацьовані оливи

Високо 

небезпечні
2,430 2,638 2,100 2,855 0,000

6000.2.8.21 Відходи масла, не позначені іншим способом 01.3 Відпрацьовані оливи
Високо 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 0,000 2,386

6000.2.9.03
Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, 

пошкоджені чи забруднені під час експлуатації 
07.3 Гумові відходи

Мало 

небезпечні
2,260 0,902 1,372 1,150 2,070

6000.2.9.04 Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані 08.41
Відходи акумуляторів та 

батарей

Помірно 

небезпечні
1,029 2,920 0,021 0,377 0,125

7710.3.1.01 Макулатура паперова та картонна 07.2 Паперові та картонні відходи
Мало 

небезпечні
1348,730 1261,381 1070,225 1207,529 0,000

7710.3.1.10 Деревина та вироби з деревини зіпсовані або використані 07.5 Деревні відходи
Мало 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 0,000 592,326

7710.3.1.26
Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані 
08 Непридатне обладнання

Надзвичайно 

небезпечні
1,271 1,022 0,889 1,477 1,545

7720.3.1.01 Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн 10.1 Побутові та подібні відходи
Мало 

небезпечні
485,540 458,930 574,620 488,500 468,600

7730.3.1.01 Папір та картон пакувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 07.2 Паперові та картонні відходи
Мало 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 0,000 1190,324

7730.3.1.02
Матеріали пакувальні пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені 
07.4 Пластикові відходи

Мало 

небезпечні
198,625 165,252 144,387 155,489 149,454

7730.3.1.03
Матеріали пакувальні змішані, у т. ч. дерев'яні та металеві, 

зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені
07.5 Деревні відходи

Мало 

небезпечні
0,000 0,000 411,415 348,969 0,000

7730.3.1.06 Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 02 Хімічні відходи
Помірно 

небезпечні
0,015 0,031 0,030 0,019 0,000

Джерело: розроблено автором самостійно на основі статистичної звітності підприємства

Статистика утворення відходів ПрАТ "Вінницька кондитерська фабрика" за 2012-2016 рр.

Відходи Категорія відходів за матеріалом Клас 

небезпеки

Утворилося відходів протягом року, тонн

Таблиця З.5



Код Назва класифікаційного угруповання Код Найменування категорії 2016 2015 2014 2013 2012

2000.2.2.01 Відходи деревини кускові 07.5 Деревні відходи
Мало 

небезпечні
0,033 0,070 40,157 111,840 0,120

6000.2.8.10
Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані 
01.3 Відпрацьовані оливи

Помірно 

небезпечні
1,140 0,600 1,910 0,780 0,990

6000.2.9.03
Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, 

пошкоджені чи забруднені під час експлуатації 
07.3 Гумові відходи

Мало 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 1,260 1,920

6000.2.9.04 Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані 08.41
Відходи акумуляторів та 

батарей

Надзвичайно 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 0,000 1,860

7710.3.1.01 Макулатура паперова та картонна 07.2 Паперові та картонні відходи
Мало 

небезпечні
0,000 0,000 0,000 0,000 2,420

7710.3.1.08 Брухт чорних металів дрібний інший 06.1 Відходи чорних металів
Мало 

небезпечні
13,147 47,736 160,584 191,658 299,993

7710.3.1.09 Брухт кольорових металів дрібний інший 06.2 Відходи кольорових металів
Мало 

небезпечні
0,220 0,063 1,726 0,499 1,850

7710.3.1.09 Брухт кольорових металів дрібний інший 06.2 Відходи кольорових металів
Мало 

небезпечні
0,116 0,301 2,695 5,070 5,411

7710.3.1.09 Брухт кольорових металів дрібний інший 06.2 Відходи кольорових металів
Мало 

небезпечні
1,284 41,376 9,819 0,915 0,446

7710.3.1.26
Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані 
08 Непридатне обладнання

Надзвичайно 

небезпечні
0,327 0,150 0,160 1,029 0,900

7720.3.1.01 Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн 10.1 Побутові та подібні відходи
Мало 

небезпечні
633,000 564,170 151,500 875,198 917,250

7730.3.1.02
Матеріали пакувальні пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені 
07.4 Пластикові відходи

Мало 

небезпечні
0,360 2,735 8,610 10,181 1,397

7740.3.1.04
Обладнання електронне загального призначення зіпсоване, 

відпрацьоване чи неремонтопридатне 
08 Непридатне обладнання

Мало 

небезпечні
0,099 0,846 0,800 0,000 0,000

Джерело: розроблено автором самостійно на основі статистичної звітності підприємства

Статистика утворення відходів ПрАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." м. Дніпропетровськ" за 2012-2016 рр.

Відходи Категорія відходів за матеріалом Клас 

небезпеки

Утворилося відходів протягом року, тонн

Таблиця З.6
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A B C 1 2 3 4 5 6

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 18,650 50,924 19,005 30,072 41,367 62,104

1000 Метали та їх сполуки 0,002 0,056 0,003 0,003 0,017 0,067

1003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,002 0,052 0,003 0,003 0,015 0,061

1006 Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) - - - - - -

1010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - - - - - -

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,004 - - 0,002 0,006

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  1,915 13,632 0,118 1,788 0,014 1,019

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - 3,046 0,013 0,462 0,013 1,019

3002 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5мкм та менше - 10,586 - 0,038 - -

4000 Сполуки азоту 12,585 15,804 15,837 20,769 22,501 42,182

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] 7,349 15,354 15,837 12,002 2,371 41,279

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] 0,018 0,024 - 0,004 - -

4003 Аміак 5,218 0,426 - 8,763 20,130 0,903

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,433 0,003 0,048 0,004 -

5001 Сірки діоксид - 0,416 - - - -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,017 0,003 0,048 0,004 -

6000 Оксид вуглецю 3,252 20,186 1,498 7,100 18,751 17,218

7000 Вуглецю діоксид 10687,281 14101,760 6721,870 14581,060 4190,409 8032,495

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,705 0,026 1,008 0,060 0,005 0,585

11004 Акролеїн - - 0,003 - - -

11006 Ацетальдегід - - - - - -

11007 Ацетон - - - - - 0,001

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) - - 0,051 0,060 - 0,001

11020 Етилцелозольв - - 0,036 - 0,001 0,001

11028 Кислота оцтова - - - - - 0,298

11030 Ксилол - 0,001 0,432 - 0,004 0,031

11034 Нафталін - - - - - 0,064

11041 Толуол - - 0,069 - - 0,009

11049 Формальдегід - - - - - -

12000 Метан 0,191 0,257 - 0,250 0,075 0,203

15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - 0,530 0,003 - -

2012

Сумарні викиди забруднювальних речовин та парникових газі від кондитерських підприємств за 2012-2016 рр.

Рік

Код 

забруднювальної 

речовини

Найменування забруднювальної речовини

Викинуто в атмосферне повітря, тонн

ДОДАТОК И
Таблиця И.1.



A B C 1 2 3 4 5 6

15003 Водню хлорид (соляна кислота  по молекулі HCL) - 0,530 0,003 - -

16000 Фтор та його  сполуки (у перерахунку на фтор) - - 0,001 - - 0,003

18000 Фреони - - 0,534 0,054 - 0,827

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 12,706 49,624 14,962 25,040 34,814 37,091

1000 Метали та їх сполуки 0,001 0,033 0,023 0,003 0,019 0,007

1003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,001 0,033 0,004 0,003 0,018 0,007

1006 Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) - - 0,018 - - -

1010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - - - - - -

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - - 0,001 - 0,001 -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  0,485 9,255 0,339 1,342 0,067 20,624

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - 0,025 0,242 0,067 -

3002 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5мкм та менше - - - 0,039 - -

4000 Сполуки азоту 8,373 7,790 10,938 17,869 21,844 12,955

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] 7,605 7,762 10,926 9,103 1,625 12,249

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] 0,019 0,028 0,012 0,003 - 0,011

4003 Аміак 0,749 - - 8,763 20,219 0,695

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,009 0,011 0,048 0,007 0,069

5001 Сірки діоксид - - 0,006 - - -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,009 0,005 0,048 0,007 0,069

6000 Оксид вуглецю 3,244 27,428 2,112 5,400 12,825 2,376

7000 Вуглецю діоксид 10661,976 16316,582 6721,870 13750,200 2865,998 7194,321

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,412 0,677 0,339 0,060 - 0,705

11004 Акролеїн - - 0,002 - - -

11006 Ацетальдегід - 0,008 - - - 0,042

11007 Ацетон - - - - - -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) - - 0,007 0,060 - -

11020 Етилцелозольв - - 0,005 - - -

11028 Кислота оцтова - 0,118 - - - 0,633

11030 Ксилол - - 0,034 - - -

11034 Нафталін - - - - - -

11041 Толуол - - 0,009 - - -

11049 Формальдегід - - - - - 0,024

12000 Метан 0,191 4,271 0,144 0,250 0,052 0,122

15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - - 0,002 - -

15003 Водню хлорид (соляна кислота  по молекулі HCL) - - 0,002 - -

16000 Фтор та його  сполуки (у перерахунку на фтор) - - 0,001 - - 0,001

18000 Фреони - 0,161 1,053 0,068 - 0,232

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 11,572 46,364 14,945 19,233 1,474 29,127

1000 Метали та їх сполуки 0,005 0,043 0,005 0,003 0,001 0,004

1003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,005 0,039 0,004 0,003 0,001 0,004

1006 Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) - - - - - -

1010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,001 - - - -

2013

Продовження таблиці И.1.



A B C 1 2 3 4 5 6

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,003 0,001 - - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  1,113 8,756 0,342 1,347 - 16,073

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм 1,113 - 0,028 0,27 - -

3002 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5мкм та менше - - - 0,03 - -

4000 Сполуки азоту 6,07 7,441 10,938 13,532 0,167 10,274

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] 5,853 7,415 10,926 4,861 0,167 9,766

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] 0,003 0,026 0,012 0,001 - 0,01

4003 Аміак 0,214 - - 8,67 - 0,498

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,014 0,012 0,047 - 0,073

5001 Сірки діоксид - 0,004 0,006 - - -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,01 0,006 0,047 - 0,073

6000 Оксид вуглецю 1,803 25,021 2,112 3,99 1,301 1,922

7000 Вуглецю діоксид 6302,779 14981,573 6721,87 11075,5 290,723 5744,38

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 2,216 0,683 0,337 0,057 - 0,509

11004 Акролеїн - - 0,002 - - -

11006 Ацетальдегід - 0,009 - - - 0,037

11007 Ацетон 0,061 - - - - -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) 0,079 - 0,007 0,057 - -

11020 Етилцелозольв - - 0,005 - - -

11028 Кислота оцтова - 0,087 - - - 0,446

11030 Ксилол 0,441 - 0,034 - - -

11034 Нафталін - - - - - -

11041 Толуол 0,42 - 0,009 - - -

11049 Формальдегід - - - - - 0,024

12000 Метан 0,104 4,247 0,144 0,196 0,005 0,098

15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - - 0,001 - - -

15003 Водню хлорид (соляна кислота  по молекулі HCL) - - 0,001 - - -

16000 Фтор та його  сполуки (у перерахунку на фтор) - - 0,001 - - -

18000 Фреони 0,261 0,159 1,053 0,061 - 0,174

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 9,501 56,57 15,09 18,913 НД 27,877

1000 Метали та їх сполуки 0,001 0,038 0,005 0,002 НД 0,004

1003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,001 0,035 0,004 0,002 НД 0,004

1006 Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) - - - - НД -

1010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,001 - - НД -

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,002 0,001 - НД -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  1,442 8,314 0,341 1,265 НД 14,963

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм 0,722 14,2 0,028 - НД -

3002 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5мкм та менше - - - - НД -

4000 Сполуки азоту 5,919 14,174 11,049 13,501 НД 10,186

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] 5,695 0,026 11,037 4,83 НД 9,72

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] 0,003 - 0,012 0,001 НД 0,01

4003 Аміак 0,221 - - 8,67 НД 0,456

2014
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5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,015 0,017 0,043 НД 0,073

5001 Сірки діоксид - 0,005 0,012 - НД -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,01 0,005 0,043 НД 0,073

6000 Оксид вуглецю 1,824 28,757 2,142 3,798 НД 1,924

7000 Вуглецю діоксид 6379,237 14356,858 6791,382 10721,3 НД 5722,943

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,119 0,677 0,337 0,054 НД 0,466

11004 Акролеїн - - 0,002 - НД -

11006 Ацетальдегід - 0,009 - - НД 0,034

11007 Ацетон 0,013 - - - НД -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) 0,012 - 0,007 0,054 НД -

11020 Етилцелозольв 0,005 - НД -

11028 Кислота оцтова - 0,088 - - НД 0,408

11030 Ксилол 0,094 - 0,034 - НД -

11034 Нафталін - - - - НД -

11041 Толуол - - 0,009 - НД -

11049 Формальдегід - - - - НД 0,017

12000 Метан 0,107 4,309 0,144 0,189 НД 0,097

15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - - 0,001 - НД -

15003 Водню хлорид (соляна кислота  по молекулі HCL) - - 0,001 - НД -

16000 Фтор та його  сполуки (у перерахунку на фтор) - - 0,001 - НД -

18000 Фреони 0,089 0,26 1,053 0,061 НД 0,164

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 8,044 55,391 16,076 18,04 НД 36,582

1000 Метали та їх сполуки 0,001 0,039 0,005 0,002 НД 0,004

1003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,001 0,036 0,004 0,002 НД 0,004

1006 Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) - - - - НД -

1010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,001 - - НД -

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,002 0,001 - НД -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  1,448 8,135 0,364 1,347 НД 21,640

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм 0,724 - 0,045 0,38 НД -

3002 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5мкм та менше - - - 0,04 НД -

4000 Сполуки азоту 4,591 13,541 11,882 12,861 НД 11,901

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] 4,409 13,516 11,869 4,7 НД 3,266

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] 0,002 0,025 0,013 0,001 НД 7,841

4003 Аміак 0,180 - - 8,16 НД 0,794

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,014 0,017 0,04 НД 0,074

5001 Сірки діоксид - 0,005 0,011 - НД -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,009 0,006 0,04 НД 0,074

6000 Оксид вуглецю 1,237 28,328 2,231 3,49 НД 1,93

7000 Вуглецю діоксид 5107,619 13511,479 7295,796 10100 НД 6476,442

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,671 0,691 0,338 0,057 НД 0,26

11004 Акролеїн - - 0,002 - НД -

11006 Ацетальдегід - 0,009 - - НД 0,03

2015

2016

Продовження таблиці И.1.



A B C 1 2 3 4 5 6

11007 Ацетон 0,039 - - - НД -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) 0,050 - 0,007 0,057 НД -

11020 Етилцелозольв 0,036 0,005 - НД -

11028 Кислота оцтова - 0,1 - - НД 0,109

11030 Ксилол 0,280 - 0,034 - НД -

11034 Нафталін - - - - НД -

11041 Толуол 0,266 - 0,009 - НД -

11049 Формальдегід - - - - НД 0,024

12000 Метан 0,086 4,294 0,152 0,182 НД 0,151

15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - - 0,022 - НД -

15003 Водню хлорид (соляна кислота  по молекулі HCL) - - 0,002 - НД -

16000 Фтор та його  сполуки (у перерахунку на фтор) - - 0,001 - НД -

18000 Фреони 0,010 0,349 1,064 0,061 НД 0,622

Джерело: розроблено автором самостійно на основі статистичної звітності підприємства

Продовження таблиці И.1.
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A B C D 1 2 3 4 5 6

100000

120100

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - НД 12,969

1000 Метали та їх сполуки - - - - НД -

1010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - - - - НД -

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - - - - НД -

4000 Сполуки азоту - - - - НД 11,106

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - НД 3,265

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - - - - НД 7,841

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - - - НД -

5001 Сірки діоксид - - - - НД -

6000 Оксид вуглецю - - - - НД 1,712

7000 Вуглецю діоксид - - - - НД 6476,442

12000 Метан - - - - НД 0,151

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 26,519 - - НД -

4000 Сполуки азоту - 5,693 - - НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - 5,682 - - НД -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - 0,011 - - НД -

6000 Оксид вуглецю - 20,654 - - НД -

7000 Вуглецю діоксид - 6097,104 - - НД -

12000 Метан - 0,172 - - НД -

120200

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - НД -

4000 Сполуки азоту - - - - НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - НД -

6000 Оксид вуглецю - - - - НД -

7000 Вуглецю діоксид - - - - НД -

130100

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - НД -

4000 Сполуки азоту - - - - НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - НД -

6000 Оксид вуглецю - - - - НД -

7000 Вуглецю діоксид - - - - НД -

12000 Метан - - - - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 3,11 15,65 12,982 3,779 НД -

1000 Метали та їх сполуки - 0,002 - - НД -

1010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,001 - - НД -

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,001 - - НД -

4000 Сполуки азоту 2,209 7,833 11,784 3,066 НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] 2,209 7,819 11,771 3,065 НД -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - 0,014 0,013 0,001 НД -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,005 - - НД -

130103
установки для спалювання <50 МВт 

(котлоагрегати)

Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі

120205
інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, 

приготування їжі, ..)

Процеси спалювання в котлоагрегатах. газових турбінах і  стаціонарних двигунах

130102
установки для спалювання >= 50 та < 300 

МВт  (котлоагрегати)

Енергетика

Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах

120103
установки для спалювання < 50 МВт 

(котлоагрегати)

120106 інше стаціонарне обладнання

Викиди забруднювальних речовин та парникових газів  від виробничих та технологічних процесів, 

технологічного устаткування (установок) кондитерських підприємств за 2016 рік

Код 

виробничого 

процесу

Найменування виробничого процесу

Код 

забруднювальної 

речовини

Найменування забруднювальної речовини

Викинуто в атмосферне повітря, тонн

Таблиця И.2.
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5001 Сірки діоксид - 0,005 - - НД -

6000 Оксид вуглецю 0,841 7,668 1,069 0,583 НД -

7000 Вуглецю діоксид 3575,333 7414,375 7295,796 6900 НД -

12000 Метан 0,06 0,142 0,129 0,13 НД -

130200

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 2,715 - - - НД -

4000 Сполуки азоту 2,293 - - - НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] 2,2 - - - НД -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] 0,002 - - - НД -

4003 Аміак 0,091 - - - НД -

6000 Оксид вуглецю 0,396 - - - НД -

7000 Вуглецю діоксид 1532,286 - - - НД -

12000 Метан 0,026 - - - НД -

130300

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 0,001 0,106 0,01 0,003 НД 0,004

1000 Метали та їх сполуки 0,001 0,037 0,005 0,002 НД 0,004

1003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,001 0,036 0,004 0,002 НД 0,004

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,001 0,001 - НД -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - 0,048 0,002 - НД -

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - 0,001 - НД -

4000 Сполуки азоту - 0,015 0,001 0,001 НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - 0,015 0,001 0,001 НД -

6000 Оксид вуглецю - 0,006 0,001 - НД -

16000 Фтор та його  сполуки (у перерахунку на фтор) - 0,001 - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 0,092 - - НД -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - 0,08 - - НД -

4000 Сполуки азоту - - - - НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - НД -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - - - - НД -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,008 - - НД -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,008 - - НД -

6000 Оксид вуглецю - - - - НД -

7000 Вуглецю діоксид - - - - НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,004 - НД -

12000 Метан - - - - НД -

200000

210400

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,001 - НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - НД -

15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - - 0,001 - НД -

15003 Водню хлорид (соляна кислота  по молекулі HCL) - - 0,001 - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - НД -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - - НД -

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - - - НД -

210500

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,004 - НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - 0,004 - НД -

210600

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 1,448 8,614 0,309 13,712 НД 17,958

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  1,448 8,001 0,213 0,927 НД 17,53

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм 0,724 - 0,025 - НД -

4000 Сполуки азоту - - - 9,794 НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - 1,634 НД -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - - - - НД -

4003 Аміак - - - 8,16 НД -

Безконтактні технологічні печі

130205 інші печі

Контактні технологічні  процеси 

210527 інше (фітосанітарія…)

Технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній, целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, промисловості з  виробництва напоїв та в інших секторах

210415
зберігання неорганічних хімічних 

продуктів

210416 інше

Технологічні процеси в промисловості з  виробництва  органічних хімічних речовин (крупнотоннажне  виробництво)

210522 зберігання органічних хімічних речовин

130326 зварювання металів

130327 інше

Виробничі процеси (стаціонарні джерела)

Технологічні процеси в машино-будуванні, промисловості з  виробництва неорганічних  хімічних  речовин

Продовження таблиці И.2.
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5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - - 0,033 НД -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - - - 0,033 НД -

6000 Оксид вуглецю - - 0,041 2,906 НД 0,172

7000 Вуглецю діоксид - - - 3200 НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,613 0,034 - НД 0,256

11004 Акролеїн - - 0,002 - НД -

11006 Ацетальдегід - 0,009 - - НД 0,03

11028 Кислота оцтова - 0,1 - - НД 0,109

11049 Формальдегід - - - - НД 0,024

12000 Метан - - - 0,052 НД -

15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - - 0,021 - НД -

15003 Водню хлорид (соляна кислота  по молекулі HCL) - - 0,001 - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - 0,2 НД 2,9

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - 0,2 НД 2,9

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,082 0,018 НД 1,21

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - 0,082 0,018 НД 1,21

210700 Холодильні установки

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 0,099 0,349 - 0,061 НД 1,416

4000 Сполуки азоту 0,089 - - - НД 0,794

4003 Аміак 0,089 - - - НД 0,794

18000 Фреони 0,01 0,349 - 0,061 НД 0,622

300000

310400

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 0,068 - - НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,068 - - НД -

310500

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 1,443 0,008 НД 0,125

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - 0,004 - НД -

4000 Сполуки азоту - - 0,095 - НД 0,001

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - 0,095 - НД 0,001

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - 0,017 0,007 НД 0,074

5001 Сірки діоксид - - 0,011 - НД -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - - 0,006 0,007 НД 0,074

6000 Оксид вуглецю - - 1,118 0,001 НД 0,046

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - 0,209 - НД 0,004

310600

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,023 - НД -

12000 Метан - - 0,023 - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 3,98 - - НД -

12000 Метан - 3,98 - - НД -

400000

410100

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - 0,057 НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - 0,057 НД -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) - - - 0,057 НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 0,671 - - - НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,671 - - - НД -

11007 Ацетон 0,039 - - - НД -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) 0,05 - - - НД -

11030 Ксилол 0,28 - - - НД -

11041 Толуол 0,266 - - - НД -

410200

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,038 0,04 НД -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - 0,038 0,04 НД -

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - 0,019 - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - НД -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - - НД -

310601 трубопроводи

310402
інші види транспортування та зберігання 

(включаючи трубопроводи)

Розподіл бензину та дизпалива

310503
станції обслуговування (включаючи 

заправку автомобілів)

Мережі розподілу газу

210620
машинобудування (механічна обробка 

металу)

210700 Холодильні установки

Видобуток і розподіл викопного палива та геотермальної енергії

Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину)

210609 інші галузі харчової промисловості 

210617
інше (включаючи виробництво 

волокнистого азбесту)

410109
інші види непромислового використання  

фарб

Знежирення, хімічне чищення та електронне обладнання

410202 хімічна чистка

410204 інша промислова чистка

310603 мережі розподілення

Використання розчинників та  інших продуктів

Нанесення лакофарбового покриття

410108
інші види промислового використання 

фарб (за винятком коду 410102)

Продовження таблиці И.2.
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410400

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,004 - НД -

4000 Сполуки азоту - - 0,002 - НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - 0,002 - НД -

6000 Оксид вуглецю - - 0,002 - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,116 - НД -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - 0,025 - НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - 0,091 - НД -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) - - 0,007 - НД -

11020 Етилцелозольв - - 0,005 - НД -

11030 Ксилол - - 0,034 - НД -

11041 Толуол - - 0,009 - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 0,013 - - НД -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - 0,006 - - НД -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,001 - - НД -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,001 - - НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,006 - - НД -

410500

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 1,064 - НД -

18000 Фреони - - 1,064 - НД -

Використання ГФУ, N2O, NН3, ПФУ  і  SF6

410503

обладнання для заморожування і 

кондиціювання повітря при використанні 

інших продуктів, відмінних від 

галокарбонів

Джерело: розроблено автором самостійно на основі статистичної звітності підприємств

Інші види використання розчинників та супутні види діяльності

410403 поліграфічна промисловість

410408
побутове використання розчинників (за 

винятком використання  фарб)

410411 інше (збереження насіння,…)

Продовження таблиці И.2.
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A B C D 1 2 3 4 5 6

100000

120100

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - НД 11,536

1000 Метали та їх сполуки - - - - НД -

1010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - - - - НД -

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - - - - НД -

4000 Сполуки азоту - - - - НД 9,729

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - НД 9,719

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - - - - НД 0,01

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - - - НД -

5001 Сірки діоксид - - - - НД -

6000 Оксид вуглецю - - - - НД 1,71

7000 Вуглецю діоксид - - - - НД 5722,943

12000 Метан - - - - НД 0,097

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 25,388 - - НД -

4000 Сполуки азоту - 6,298 - - НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - 6,287 - - НД -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - 0,011 - - НД -

6000 Оксид вуглецю - 18,99 - - НД -

7000 Вуглецю діоксид - 5522,515 - - НД -

12000 Метан - 0,1 - - НД -

120200

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - НД -

4000 Сполуки азоту - - - - НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - НД -

6000 Оксид вуглецю - - - - НД -

7000 Вуглецю діоксид - - - - НД -

130100

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - НД -

4000 Сполуки азоту - - - - НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - НД -

6000 Оксид вуглецю - - - - НД -

7000 Вуглецю діоксид - - - - НД -

12000 Метан - - - - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 4,385 17,894 12,058 3,779 НД -

1000 Метали та їх сполуки - 0,002 - - НД -

Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах

Викиди забруднювальних речовин та парникових газів  від виробничих та технологічних процесів, технологічного 

устаткування (установок) кондитерських підприємств за 2015 рік

130102
установки для спалювання >= 50 та < 300 

МВт  (котлоагрегати)

Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі

120205
інше стаціонарне обладнання (печі, 

каміни, приготування їжі, ..)

Код 

забруднювальної 

речовини

Найменування забруднювальної речовини

Викинуто в атмосферне повітря, тонн

Код 

виробничого 

процесу

Найменування виробничого процесу

Процеси спалювання в котлоагрегатах. газових турбінах і  стаціонарних двигунах

120106 інше стаціонарне обладнання

Енергетика

120103
установки для спалювання < 50 МВт 

(котлоагрегати)

Таблиця И.3.
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1010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,001 - - НД -

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,001 - - НД -

4000 Сполуки азоту 2,978 7,897 10,951 3,066 НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] 2,978 7,882 10,939 3,065 НД -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - 0,015 0,012 0,001 НД -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,005 0,006 - НД -

5001 Сірки діоксид - 0,005 0,006 - НД -

6000 Оксид вуглецю 1,332 9,761 0,98 0,583 НД -

7000 Вуглецю діоксид 4534,836 8834,343 6791,382 7400,7 НД -

12000 Метан 0,075 0,229 0,121 0,13 НД -

130200

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 3,356 - - - НД -

4000 Сполуки азоту 2,832 - - - НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] 2,717 - - - НД -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] 0,003 - - - НД -

4003 Аміак 0,112 - - - НД -

6000 Оксид вуглецю 0,492 - - - НД -

7000 Вуглецю діоксид 1844,401 - - - НД -

12000 Метан 0,032 - - - НД -

130300

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 0,001 0,061 0,009 0,003 НД 0,004

1000 Метали та їх сполуки 0,001 0,036 0,005 0,002 НД 0,004

1003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,001 0,035 0,004 0,002 НД 0,004

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,001 0,001 - НД -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - 0,014 0,001 - НД -

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - 0,001 - НД -

4000 Сполуки азоту - 0,005 0,001 0,001 НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - 0,005 0,001 0,001 НД -

6000 Оксид вуглецю - 0,006 0,001 - НД -

16000 Фтор та його  сполуки (у перерахунку на фтор) - 0,001 - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 0,072 - - НД -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - 0,059 - - НД -

4000 Сполуки азоту - - - - НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - НД -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - - - - НД -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,009 - - НД -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,009 - - НД -

6000 Оксид вуглецю - - - - НД -

7000 Вуглецю діоксид - - - - НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,004 - НД -

12000 Метан - - - - НД -

200000

210400

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,001 - НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - НД -

15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - - 0,001 - НД -

15003 Водню хлорид (соляна кислота  по молекулі HCL) - - 0,001 - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - НД -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - - НД -

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - - - НД -

210500

Виробничі процеси (стаціонарні джерела)

Контактні технологічні  процеси 

Безконтактні технологічні печі

210416 інше

Технологічні процеси в промисловості з  виробництва  органічних хімічних речовин (крупнотоннажне  виробництво)

установки для спалювання <50 МВт 

(котлоагрегати)
130103

130205 інші печі

Технологічні процеси в машино-будуванні, промисловості з  виробництва неорганічних  хімічних  речовин

зберігання неорганічних хімічних 

продуктів
210415

130326 зварювання металів

інше130327

Продовження таблиці И.3.



A B C D 1 2 3 4 5 6

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - НД -

210600

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 1,442 8,839 0,295 14,744 НД 13,043

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  1,442 8,24 0,217 1,007 НД 12,414

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм 0,722 - 0,015 - НД -

4000 Сполуки азоту - - - 10,434 НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - 1,764 НД -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - - - - НД -

4003 Аміак - - - 8,67 НД -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - - 0,033 НД -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - - - 0,033 НД -

6000 Оксид вуглецю - - 0,041 3,211 НД 0,17

7000 Вуглецю діоксид - - - 3320,6 НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,599 0,037 - НД 0,459

11004 Акролеїн - - 0,002 - НД -

11006 Ацетальдегід - 0,009 - - НД 0,034

11028 Кислота оцтова - 0,088 - - НД 0,408

11049 Формальдегід - - - - НД 0,017

12000 Метан - - - 0,059 НД -

15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - - - - НД -

15003 Водню хлорид (соляна кислота  по молекулі HCL) - - - - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - 0,2 НД 1,587

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - 0,2 НД 1,587

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,082 0,018 НД 0,962

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - 0,082 0,018 НД 0,962

210700 Холодильні установки

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 0,198 0,26 - 0,061 НД 0,62

4000 Сполуки азоту 0,109 - - - НД 0,456

4003 Аміак 0,109 - - - НД 0,456

18000 Фреони 0,089 0,26 - 0,061 НД 0,164

300000

310400

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 0,068 - - НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,068 - - НД -

310500

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 1,437 0,014 НД 0,125

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - 0,004 - НД -

4000 Сполуки азоту - - 0,095 - НД 0,001

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - 0,095 - НД 0,001

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - 0,011 0,01 НД 0,073

5001 Сірки діоксид - - 0,006 - НД -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - - 0,005 0,01 НД 0,073

6000 Оксид вуглецю - - 1,118 0,004 НД 0,044

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - 0,209 - НД 0,007

310600

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,023 - НД -

12000 Метан - - 0,023 - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 3,98 - - НД -

Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину)

210527 інше (фітосанітарія…)

210522 зберігання органічних хімічних речовин

Технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній, целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, промисловості з  виробництва напоїв та в інших секторах

машинобудування (механічна обробка 

металу)
210620

Розподіл бензину та дизпалива

станції обслуговування (включаючи 

заправку автомобілів)

Мережі розподілу газу

Видобуток і розподіл викопного палива та геотермальної енергії

інші види транспортування та зберігання 

(включаючи трубопроводи)
310402

310503

210609 інші галузі харчової промисловості 

210700 Холодильні установки

310603 мережі розподілення

310601 трубопроводи

210617
інше (включаючи виробництво 

волокнистого азбесту)

Продовження таблиці И.3.
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12000 Метан - 3,98 - - НД -

400000

410100

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - 0,054 НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - 0,054 НД -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) - - - 0,054 НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 0,119 - - - НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,119 - - - НД -

11007 Ацетон 0,013 - - - НД -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) 0,012 - - - НД -

11030 Ксилол 0,094 - - - НД -

11041 Толуол - - - - НД -

410200

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,012 0,04 НД -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - 0,012 0,04 НД -

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - 0,012 - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - НД -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - - НД -

410400

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,004 - НД -

4000 Сполуки азоту - - 0,002 - НД -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - 0,002 - НД -

6000 Оксид вуглецю - - 0,002 - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,116 - НД -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - 0,025 - НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - 0,091 - НД -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) - - 0,007 - НД -

11020 Етилцелозольв - - 0,005 - НД -

11030 Ксилол - - 0,034 - НД -

11041 Толуол - - 0,009 - НД -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 0,008 - - НД -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - 0,001 - - НД -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,001 - - НД -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,001 - - НД -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,006 - - НД -

410500

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 1,053 - НД -

18000 Фреони 

- - 1,053 - НД -

Джерело: розроблено автором самостійно на основі статистичної звітності підприємств

Використання розчинників та  інших продуктів

Нанесення лакофарбового покриття

410204 інша промислова чистка

Інші види використання розчинників та супутні види діяльності

410411 інше (збереження насіння,…)

410109
інші види непромислового використання  

фарб

310603 мережі розподілення

410108
інші види промислового використання 

фарб (за винятком коду 410102)

410503

410408

410403 поліграфічна промисловість

побутове використання розчинників (за 

винятком використання  фарб)

Знежирення, хімічне чищення та електронне обладнання

410202 хімічна чистка

Використання ГФУ, N2O, NН3, ПФУ  і  SF6

обладнання для заморожування і 

кондиціювання повітря при використанні 

інших продуктів, відмінних від 

галокарбонів

Продовження таблиці И.3.
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A B C D 1 2 3 4 5 6

100000

120100

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 5,006 - - - 11,565

1000 Метали та їх сполуки - 0,003 - - - -

1010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,001 - - - -

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,002 - - - -

4000 Сполуки азоту - 1,187 - - - 9,775

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - 1,172 - - - 9,765

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - 0,015 - - - 0,01

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,004 - - - -

5001 Сірки діоксид - 0,004 - - - -

6000 Оксид вуглецю - 3,659 - - - 1,692

7000 Вуглецю діоксид - 8626,775 - - - 5744,38

12000 Метан - 0,153 - - - 0,098

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 27,719 - - - -

4000 Сполуки азоту - 6,249 - - - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - 6,238 - - - -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - 0,011 - - - -

6000 Оксид вуглецю - 21,356 - - - -

7000 Вуглецю діоксид - 6354,798 - - - -

12000 Метан - 0,114 - - - -

120200

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

4000 Сполуки азоту - - - - - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - - -

6000 Оксид вуглецю - - - - - -

7000 Вуглецю діоксид - - - - - -

130100

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - 1,169 -

4000 Сполуки азоту - - - - 0,131 -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - 0,131 -

6000 Оксид вуглецю - - - - 1,034 -

7000 Вуглецю діоксид - - - - 231,121 -

12000 Метан - - - - 0,004 -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 4,212 - 11,911 7,571 - -

1000 Метали та їх сполуки - - - - - -

120205
інше стаціонарне обладнання (печі, 

каміни, приготування їжі, ..)

Процеси спалювання в котлоагрегатах. газових турбінах і  стаціонарних двигунах

130102
установки для спалювання >= 50 та < 300 

МВт  (котлоагрегати)

Енергетика

Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах

120103
установки для спалювання < 50 МВт 

(котлоагрегати)

120106 інше стаціонарне обладнання

Викиди забруднювальних речовин та парникових газів  від виробничих та технологічних процесів, технологічного 

устаткування (установок) кондитерських підприємств за 2014 рік

Код 

виробничого 

процесу

Найменування виробничого процесу

Код 

забруднювальної 

речовини

Найменування забруднювальної речовини

Викинуто в атмосферне повітря, тонн

Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі

Таблиця И.4.



A B C D 1 2 3 4 5 6

1010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - - - - - -

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - - - - - -

4000 Сполуки азоту 2,903 - 10,84 3,901 - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] 2,903 - 10,828 3,9 - -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - - 0,012 0,001 - -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - - - - -

5001 Сірки діоксид - - - - - -

6000 Оксид вуглецю 1,238 - 0,95 3,5 - -

7000 Вуглецю діоксид 4328,232 - 6721,87 9675 - -

12000 Метан 0,071 - 0,121 0,17 - -

130200

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 3,66 - - - - -

4000 Сполуки азоту 3,062 - - - - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] 2,95 - - - - -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] 0,003 - - - - -

4003 Аміак 0,109 - - - - -

6000 Оксид вуглецю 0,565 - - - - -

7000 Вуглецю діоксид 1974,547 - - - - -

12000 Метан 0,033 - - - - -

130300

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 0,005 0,065 0,009 0,013 0,001 0,004

1000 Метали та їх сполуки 0,005 0,04 0,005 0,003 0,001 0,004

1003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,005 0,039 0,004 0,003 0,001 0,004

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,001 0,001 - - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - 0,014 0,001 - - -

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - 0,001 - - -

4000 Сполуки азоту - 0,005 0,001 0,01 - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - 0,005 0,001 0,01 - -

6000 Оксид вуглецю - 0,006 0,001 - - -

16000 Фтор та його  сполуки (у перерахунку на фтор) - - 0,001 - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 0,09 - - - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - 0,077 - - - -

4000 Сполуки азоту - - - - - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - - -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - - - - - -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,009 - - - -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,009 - - - -

6000 Оксид вуглецю - - - - - -

7000 Вуглецю діоксид - - - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,004 - - - -

12000 Метан - - - - - -

200000

210400

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,005 - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - 0,004 - - -

15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - - 0,001 - - -

15003 Водню хлорид (соляна кислота  по молекулі HCL) - - 0,001 - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - 0,2 - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - 0,2 - -

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - - 0,2 - -

210500

Безконтактні технологічні печі

Контактні технологічні  процеси 

210416 інше

130326 зварювання металів

130327 інше

Виробничі процеси (стаціонарні джерела)

130103
установки для спалювання <50 МВт 

(котлоагрегати)

130205 інші печі

Технологічні процеси в машино-будуванні, промисловості з  виробництва неорганічних  хімічних  речовин

210415
зберігання неорганічних хімічних 

продуктів

Технологічні процеси в промисловості з  виробництва  органічних хімічних речовин (крупнотоннажне  виробництво)

Продовження таблиці И.4.



A B C D 1 2 3 4 5 6

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - - -

210600

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 1,113 9,331 0,291 11,131 0,304 14,217

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  1,113 8,664 0,217 1,047 - 13,524

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм 1,113 - 0,015 - - -

4000 Сполуки азоту - - - 9,621 0,036 -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - 0,951 0,036 -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - - - - - -

4003 Аміак - - - 8,67 - -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - - 0,037 - -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - - - 0,037 - -

6000 Оксид вуглецю - - 0,041 0,4 0,267 0,186

7000 Вуглецю діоксид - - - 1400,5 59,602 -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,667 0,033 - - 0,507

11004 Акролеїн - - 0,002 - - -

11006 Ацетальдегід - 0,009 - - - 0,037

11028 Кислота оцтова - 0,087 - - - 0,446

11049 Формальдегід - - - - - 0,024

12000 Метан - - - 0,026 0,001 -

15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - - - - - -

15003 Водню хлорид (соляна кислота  по молекулі HCL) - - - - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - 1,587

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - - - 1,587

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,082 0,07 - 0,962

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - 0,082 0,07 - 0,962

210700 Холодильні установки

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 0,366 0,159 - 0,061 - 0,672

4000 Сполуки азоту 0,105 - - - - 0,498

4003 Аміак 0,105 - - - - 0,498

18000 Фреони 0,261 0,159 - 0,061 - 0,174

300000

310400

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - - -

310500

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 1,439 0,1 - 0,12

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - 0,005 - - -

4000 Сполуки азоту - - 0,095 - - 0,001

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - 0,095 - - 0,001

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - 0,012 0,01 - 0,073

5001 Сірки діоксид - - 0,006 - - -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - - 0,006 0,01 - 0,073

6000 Оксид вуглецю - - 1,118 0,09 - 0,044

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - 0,209 - - 0,002

310600

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,023 - - -

12000 Метан - - 0,023 - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 3,98 - - - -

210522 зберігання органічних хімічних речовин

210609

310603 мережі розподілення

Мережі розподілу газу

310601 трубопроводи

Видобуток і розподіл викопного палива та геотермальної енергії

Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину)

310402
інші види транспортування та зберігання 

(включаючи трубопроводи)

Розподіл бензину та дизпалива

310503
станції обслуговування (включаючи 

заправку автомобілів)

210617
інше (включаючи виробництво 

волокнистого азбесту)

210620
машинобудування (механічна обробка 

металу)

210700 Холодильні установки

Технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній, целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, промисловості з  виробництва напоїв та в інших секторах

інші галузі харчової промисловості 

210527 інше (фітосанітарія…)

Продовження таблиці И.4.



A B C D 1 2 3 4 5 6

12000 Метан - 3,98 - - - -

400000

410100

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - 0,057 - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - 0,057 - -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) - - - 0,057 - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 2,216 - - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 2,216 - - - - -

11007 Ацетон 0,061 - - - - -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) 0,079 - - - - -

11030 Ксилол 0,441 - - - - -

11041 Толуол 0,42 - - - - -

410200

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,012 0,03 - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - 0,012 0,03 - -

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - 0,012 0,03 - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - - - -

410400

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,004 - - -

4000 Сполуки азоту - - 0,002 - - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - 0,002 - - -

6000 Оксид вуглецю - - 0,002 - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,116 - - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - 0,025 - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - 0,091 - - -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) - - 0,007 - - -

11020 Етилцелозольв - - 0,005 - - -

11030 Ксилол - - 0,034 - - -

11041 Толуол - - 0,009 - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 0,014 - - - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - 0,001 - - - -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,001 - - - -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,001 - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,012 - - - -

410500

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 1,053 - - -

18000 Фреони - - 1,053 - - -

Джерело: розроблено автором самостійно на основі статистичної звітності підприємств

Використання ГФУ, N2O, NН3, ПФУ  і  SF6

410503
обладнання для заморожування і 

кондиціювання повітря при використанні 

410204 інша промислова чистка

410403 поліграфічна промисловість

410408
побутове використання розчинників (за 

винятком використання  фарб)

410411 інше (збереження насіння,…)

410109
інші види непромислового використання  

фарб

Знежирення, хімічне чищення та електронне обладнання

410202 хімічна чистка

Інші види використання розчинників та супутні види діяльності

310603 мережі розподілення

Використання розчинників та  інших продуктів

Нанесення лакофарбового покриття

410108
інші види промислового використання 

фарб (за винятком коду 410102)

Продовження таблиці И.4.
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A B C D 1 2 3 4 5 6

100000

120100

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 4,545 - - - 14,201

1000 Метали та їх сполуки - - - - - -

1010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - - - - - -

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - - - - - -

4000 Сполуки азоту - 0,807 - - - 12,260

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - 0,790 - - - 12,249

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - 0,017 - - - 0,011

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - - - - -

5001 Сірки діоксид - - - - - -

6000 Оксид вуглецю - - - - - 1,819

7000 Вуглецю діоксид - 0,166 - - - 7194,321

12000 Метан - 9273,540 - - - 0,122

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 30,944 - - - -

4000 Сполуки азоту - 6,978 - - - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - 6,967 - - - -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - 0,011 - - - -

6000 Оксид вуглецю - 23,841 - - - -

7000 Вуглецю діоксид - 7043,042 - - - -

12000 Метан - 0,125 - - - -

120200

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

4000 Сполуки азоту - - - - - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - - -

6000 Оксид вуглецю - - - - - -

7000 Вуглецю діоксид - - - - - -

130100

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - 9,787 -

4000 Сполуки азоту - - - - 1,096 -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - 1,096 -

6000 Оксид вуглецю - - - - 8,656 -

7000 Вуглецю діоксид - - - - 1934,518 -

12000 Метан - - - - 0,035 -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 6,572 - 11,865 9,331 0,062 -

1000 Метали та їх сполуки - - - - - -

1010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - - - - - -

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - - - - - -

4000 Сполуки азоту 4,566 - 10,794 6,161 0,006 -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] 4,555 - 10,782 6,159 0,006 -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] 0,011 - 0,012 0,002 - -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - - - - -

5001 Сірки діоксид - - - - - -

6000 Оксид вуглецю 1,895 - 0,950 3,000 0,056 -

7000 Вуглецю діоксид 6227,876 - 6721,870 10675,600 12,505 -

12000 Метан 0,111 - 0,121 0,170 - -

Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі

120205
інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, 

приготування їжі, ..)

Процеси спалювання в котлоагрегатах. газових турбінах і  стаціонарних двигунах

130102
установки для спалювання >= 50 та < 300 

МВт  (котлоагрегати)

130103
установки для спалювання <50 МВт 

(котлоагрегати)

Енергетика

Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах

120103
установки для спалювання < 50 МВт 

(котлоагрегати)

120106 інше стаціонарне обладнання

Викиди забруднювальних речовин та парникових газів  від виробничих та технологічних процесів, технологічного 

устаткування (установок) кондитерських підприємств за 2013 рік

Код 

виробничого 

процесу

Найменування виробничого процесу

Код 

забруднювальної 

речовини

Найменування забруднювальної речовини

Викинуто в атмосферне повітря, тонн

Таблиця И.5.



A B C D 1 2 3 4 5 6

130200

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

4000 Сполуки азоту - - - - - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - - -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - - - - - -

4003 Аміак - - - - - -

6000 Оксид вуглецю - - - - - -

7000 Вуглецю діоксид - - - - - -

12000 Метан - - - - - -

130300

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 0,002 0,058 0,027 0,013 0,019 0,008

1000 Метали та їх сполуки 0,001 0,033 0,023 0,003 0,019 0,007

1003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,001 0,033 0,004 0,003 0,018 0,007

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - - 0,018 - 0,001 -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - 0,014 0,001 - - -

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - 0,001 - - -

4000 Сполуки азоту 0,001 0,005 0,001 0,01 - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] 0,001 0,005 0,001 0,01 - -

6000 Оксид вуглецю - 0,006 0,001 - - -

16000 Фтор та його  сполуки (у перерахунку на фтор) - - 0,001 - - 0,001

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 0,071 0,001 - - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - 0,059 - - - -

4000 Сполуки азоту - - - - - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - - -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - - - - - -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,008 - - - -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,008 - - - -

6000 Оксид вуглецю - - - - - -

7000 Вуглецю діоксид - - - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,004 - - - -

12000 Метан - - - - - -

200000

210400

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,001 - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - - -

15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - - 0,001 - - -

15003 Водню хлорид (соляна кислота  по молекулі HCL) - - 0,001 - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - - - -

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - - - - -

210500

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,004 - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - 0,004 - - -

210600

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 5,705 9,858 0,291 13,758 4,653 20,191

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  0,470 9,182 0,214 1,061 - 18,979

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - 0,012 - - -

4000 Сполуки азоту 3,806 - - 11,697 0,523 -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] 3,049 - - 2,934 0,523 -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] 0,008 - - - - -

4003 Аміак 0,749 - - 8,763 - -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - - 0,020 - -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - - - 0,020 - -

6000 Оксид вуглецю 1,349 0,009 0,041 0,900 4,113 0,513

7000 Вуглецю діоксид 4434,100 - - 3074,600 918,975 -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,667 0,035 - - 0,699

11004 Акролеїн - - 0,002 - - -

11006 Ацетальдегід - 0,008 - - - 0,042

11028 Кислота оцтова - 0,118 - - - 0,633

інше (фітосанітарія…)

210522 зберігання органічних хімічних речовин

130205 інші печі

Контактні технологічні  процеси 

130326 зварювання металів

130327 інше

Безконтактні технологічні печі

Технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній, целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, промисловості з  виробництва напоїв та в інших секторах

210609 інші галузі харчової промисловості 

Виробничі процеси (стаціонарні джерела)

Технологічні процеси в машино-будуванні, промисловості з  виробництва неорганічних  хімічних  речовин

210415 зберігання неорганічних хімічних продуктів

210416 інше

Технологічні процеси в промисловості з  виробництва  органічних хімічних речовин (крупнотоннажне  виробництво)

210527

Продовження таблиці И.5.



A B C D 1 2 3 4 5 6

11049 Формальдегід - - - - - 0,024

12000 Метан 0,080 - - 0,080 0,017 -

15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - - 0,001 - - -

15003 Водню хлорид (соляна кислота  по молекулі HCL) - - 0,001 - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - 0,142 0,067 1,587

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - 0,142 0,067 1,587

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 0,013 - 0,082 0,100 - 0,058

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  0,013 - 0,082 0,100 - 0,058

210700 Холодильні установки

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 0,161 - 0,068 20,219 0,927

4000 Сполуки азоту - - - - 20,219 0,695

4003 Аміак - - - - 20,219 0,695

18000 Фреони - 0,161 - 0,068 - 0,232

300000

310400

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - - -

310500

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 1,484 1,529 0,007 0,119

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - 0,005 - - -

4000 Сполуки азоту - - 0,141 0,001 - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - 0,141 - - -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - 0,011 0,028 0,007 0,069

5001 Сірки діоксид - - 0,006 - - -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - - 0,005 0,028 0,007 0,069

6000 Оксид вуглецю - - 1,118 1,500 - 0,044

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - 0,209 - - 0,006

310600

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,023 - - -

12000 Метан - - 0,023 - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 3,98 - - - -

12000 Метан - 3,98 - - - -

400000

410100

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - 0,060 - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - 0,060 - -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) - - - 0,060 - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 0,412 - - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,412 - - - - -

11007 Ацетон - - - - - -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) - - - - - -

11030 Ксилол - - - - - -

11041 Толуол - - - - - -

410200

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,012 0,039 - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - 0,012 0,039 - -

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - 0,012 0,039 - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 0,002 - - - - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  0,002 - - - - -

410400

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,004 - - -

4000 Сполуки азоту - - 0,002 - - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - 0,002 - - -

6000 Оксид вуглецю - - 0,002 - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,116 - - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - 0,025 - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - 0,091 - - -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) - - 0,007 - - -

11020 Етилцелозольв - - 0,005 - - -

11030 Ксилол - - 0,034 - - -

11041 Толуол - - 0,009 - - -

410408
побутове використання розчинників (за 

винятком використання  фарб)

Знежирення, хімічне чищення та електронне обладнання

410202 хімічна чистка

Інші види використання розчинників та супутні види діяльності

410403 поліграфічна промисловість

410204 інша промислова чистка

Використання розчинників та  інших продуктів

Нанесення лакофарбового покриття

410108
інші види промислового використання фарб 

(за винятком коду 410102)

410109
інші види непромислового використання  

фарб

310603 мережі розподілення

Розподіл бензину та дизпалива

310503
станції обслуговування (включаючи 

заправку автомобілів)

Мережі розподілу газу

310601 трубопроводи

210700 Холодильні установки

Видобуток і розподіл викопного палива та геотермальної енергії

Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину)

310402
інші види транспортування та зберігання 

(включаючи трубопроводи)

210617
інше (включаючи виробництво 

волокнистого азбесту)

210620
машинобудування (механічна обробка 

металу)

Продовження таблиці И.5.
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0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 0,007 - - - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - - - -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,001 - - - -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,001 - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,006 - - - -

410500

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 1,053 - - -

18000 Фреони - - 1,053 - - -

Джерело: розроблено автором самостійно на основі статистичної звітності підприємств

410411 інше (збереження насіння,…)

Використання ГФУ, N2O, NН3, ПФУ  і  SF6

410503
обладнання для заморожування і 

кондиціювання повітря при використанні 

Продовження таблиці И.5.
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A B C D 1 2 3 4 5 6

100000

120100

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - 52,560

1000 Метали та їх сполуки - - - - - -

1010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - - - - - -

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - - - - - -

4000 Сполуки азоту - - - - - 37,205

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - - 37,205

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - - - - - -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - - - - -

5001 Сірки діоксид - - - - - -

6000 Оксид вуглецю - - - - - 15,152

7000 Вуглецю діоксид - - - - - 7229,24

12000 Метан - - - - - 0,203

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

4000 Сполуки азоту - - - - - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - - -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - - - - - -

6000 Оксид вуглецю - - - - - -

7000 Вуглецю діоксид - - - - - -

12000 Метан - - - - - -

120200

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - 5,452

4000 Сполуки азоту - - - - - 4,074

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - - 4,074

6000 Оксид вуглецю - - - - - 1,378

7000 Вуглецю діоксид - - - - - 803,258

130100

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - 15,474 -

4000 Сполуки азоту - - - - 1,734 -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - 1,734 -

6000 Оксид вуглецю - - - - 13,685 -

7000 Вуглецю діоксид - - - - 3058,432 -

12000 Метан - - - - 0,055 -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 6,241 8,364 17,335 11,016 0,103 -

1000 Метали та їх сполуки - - - - - -

1010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - - - - - -

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - - - - - -

4000 Сполуки азоту 4,254 6,650 15,837 7,761 0,009 -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] 4,243 6,634 15,837 7,760 0,009 -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] 0,011 0,016 - 0,001 - -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - - - - -

5001 Сірки діоксид - - - - - -

Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі

120205
інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, 

приготування їжі, ..)

Процеси спалювання в котлоагрегатах. газових турбінах і  стаціонарних двигунах

130102
установки для спалювання >= 50 та < 300 

МВт  (котлоагрегати)

130103
установки для спалювання <50 МВт 

(котлоагрегати)

Енергетика

Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах

120103
установки для спалювання < 50 МВт 

(котлоагрегати)

120106 інше стаціонарне обладнання

Викиди забруднювальних речовин та парникових газів  від виробничих та технологічних процесів, технологічного 

устаткування (установок) кондитерських підприємств за 2012 рік

Код 

виробничого 

процесу

Найменування виробничого процесу

Код 

забруднювальної 

речовини

Найменування забруднювальної речовини

Викинуто в атмосферне повітря, тонн

Таблиця И.6.



A B C D 1 2 3 4 5 6

6000 Оксид вуглецю 1,877 1,570 1,498 3,075 0,094 -

7000 Вуглецю діоксид 6170,129 9769,168 - 10675,950 20,797 -

12000 Метан 0,110 0,144 - 0,180 - -

130200

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

4000 Сполуки азоту - - - - - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - - -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - - - - - -

4003 Аміак - - - - - -

6000 Оксид вуглецю - - - - - -

7000 Вуглецю діоксид - - - - - -

12000 Метан - - - - - -

130300

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 0,084 0,004 0,013 0,017 0,070

1000 Метали та їх сполуки - 0,056 0,003 0,003 0,017 0,067

1003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,052 0,003 0,003 0,015 0,061

1104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,004 - - 0,002 0,006

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - - - -

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - - - - -

4000 Сполуки азоту - 0,012 - 0,01 - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - 0,012 - 0,01 - -

6000 Оксид вуглецю - 0,016 - - - -

16000 Фтор та його  сполуки (у перерахунку на фтор) - - 0,001 - - 0,003

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 27,429 - - - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - - - -

4000 Сполуки азоту - 8,716 - - - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - 8,708 - - - -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] - 0,008 - - - -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - - - - -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - - - - - -

6000 Оксид вуглецю - 18,600 - - - -

7000 Вуглецю діоксид - 4332,592 - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - - -

12000 Метан - 0,113 - - - -

200000

210400

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - - -

15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - - - - - -

15003 Водню хлорид (соляна кислота  по молекулі HCL) - - - - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - - - -

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - - - - -

210500

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - 0,434

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - - 0,434

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - - -

210600

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 11,603 13,774 0,355 16,247 5,620 1,504

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  1,816 12,805 0,009 1,200 - 0,816

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - 2,239 0,009 - - 0,816

4000 Сполуки азоту 8,331 - - 12,995 0,628 -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] 3,106 - - 4,232 0,628 -

4002 Азоту (1) оксид  [N2О] 0,007 - - - - -

4003 Аміак 5,218 - - 8,763 - -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,416 - 0,020 - -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - - - 0,020 - -

210522 зберігання органічних хімічних речовин

130205 інші печі

Контактні технологічні  процеси 

130326 зварювання металів

130327 інше

Безконтактні технологічні печі

Технологічні процеси в промисловості з  виробництва  органічних хімічних речовин (крупнотоннажне  виробництво)

210527 інше (фітосанітарія…)

Технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній, целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, промисловості з  виробництва напоїв та в інших секторах

210609 інші галузі харчової промисловості 

Виробничі процеси (стаціонарні джерела)

Технологічні процеси в машино-будуванні, промисловості з  виробництва неорганічних  хімічних  речовин

210415 зберігання неорганічних хімічних продуктів

210416 інше

Продовження таблиці И.6.



A B C D 1 2 3 4 5 6

6000 Оксид вуглецю 1,375 - - 1,962 4,972 0,688

7000 Вуглецю діоксид 4517,152 - - 3905,110 1111,180 -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,023 0,346 - - -

11004 Акролеїн - - 0,003 - - -

11006 Ацетальдегід - - - - - -

11028 Кислота оцтова - - - - - -

11049 Формальдегід - - - - - -

12000 Метан 0,081 - - 0,070 0,020 -

15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - 0,530 - - - -

15003 Водню хлорид (соляна кислота  по молекулі HCL) - 0,530 - - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 0,001 0,007 - 0,358 0,013 0,163

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  0,001 0,007 - 0,358 0,013 0,163

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 0,038 0,800 0,105 0,192 - 0,040

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  0,038 0,800 0,105 0,192 - 0,040

210700 Холодильні установки

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 0,426 - 0,054 20,130 -

4000 Сполуки азоту - 0,426 - - 20,130 -

4003 Аміак - 0,426 - - 20,130 -

18000 Фреони - - - 0,054 - -

300000

310400

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - - -

310500

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 0,017 0,003 2,094 0,004 -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - - - -

4000 Сполуки азоту - - - 0,003 - -

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - - -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - 0,017 0,003 0,028 0,004 -

5001 Сірки діоксид - - - - - -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,017 0,003 0,028 0,004 -

6000 Оксид вуглецю - - - 2,063 - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - - -

310600

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

12000 Метан - - - - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

12000 Метан - - - - - -

400000

410100

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 0,003 0,662 0,060 - 0,151

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,003 0,662 0,060 - 0,151

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) - - - 0,060 - 0,001

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 0,705 - - - 0,006 -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,705 - - - 0,005 -

11007 Ацетон - - - - - -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) - - - - - -

11030 Ксилол - - - - - -

11041 Толуол - - - - - -

410200

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - 0,020 - 0,038 - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - 0,020 - 0,038 - -

3001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм та менше 10мкм - - - 0,038 - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) 0,062 - 0,007 - - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  0,062 - 0,004 - - -

410400

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

4000 Сполуки азоту - - - - - -

Інші види використання розчинників та супутні види діяльності

410403 поліграфічна промисловість

410109
інші види непромислового використання  

фарб

Знежирення, хімічне чищення та електронне обладнання

410202 хімічна чистка

410204 інша промислова чистка

310603 мережі розподілення

Використання розчинників та  інших продуктів

Нанесення лакофарбового покриття

410108
інші види промислового використання 

фарб (за винятком коду 410102)

Мережі розподілу газу

310601 трубопроводи

Видобуток і розподіл викопного палива та геотермальної енергії

Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину)

310402
інші види транспортування та зберігання 

(включаючи трубопроводи)

Розподіл бензину та дизпалива

310503
станції обслуговування (включаючи 

заправку автомобілів)

210617
інше (включаючи виробництво 

волокнистого азбесту)

210620
машинобудування (механічна обробка 

металу)

210700 Холодильні установки

210609 інші галузі харчової промисловості 

Продовження таблиці И.6.



A B C D 1 2 3 4 5 6

4001 Оксиди азоту (у перера-хунку на діоксид азоту [NО + NО2]] - - - - - -

6000 Оксид вуглецю - - - - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - - -

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) - - - - - -

11020 Етилцелозольв - - - - - -

11030 Ксилол - - - - - -

11041 Толуол - - - - - -

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - - - - -

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частин-ки та волокна )  - - - - - -

5000 Діоксид та інші сполуки сірки - - - - - -

5004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - - - - - -

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - - - - - -

410500

0 Всього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) - - 0,534 - - 1,730

18000 Фреони - - 0,534 - - 0,827

Джерело: розроблено автором самостійно на основі статистичної звітності підприємства

Використання ГФУ, N2O, NН3, ПФУ  і  SF6

410503

обладнання для заморожування і 

кондиціювання повітря при використанні 

інших продуктів, відмінних від 

410403 поліграфічна промисловість

410408
побутове використання розчинників (за 

винятком використання  фарб)

410411 інше (збереження насіння,…)

Продовження таблиці И.6.



 

ДОДАТОК К 

Впровадження результатів дисертаційного дослідження 





MIHICTEPCTBO ЕКОЛОГII ТА ПРИРОДНИХ PECYPCIB УКРАIНИ 
(Мiнприроди) 

вул. Митрополита Василя Липкiвськоrо, 35, м. Киiв, 03035, тел. (044) 206-31-00, (044) 206-31-64; 
факс (044) 206-31-07; E-mail: secretar@menr.~ov.ua Код €ДРПОУ 37552996 

на№ __ _ ________ _ 

ДОВIДКА ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ 

Результати дисертацiйного дослiдження аспiранта кафедри екологiчного 

менеджменту та пiдприемництва Киi'вського нацiонального Унiверситету iменi 

Тараса Шевченка Демяненко Катерини Анатолii'вни на тему: «Екологiчний 

менеджмент у забезпеченнi конкурентоспроможностi пiдприемств» на здобуття 

наукового ступеня кандидата економiчних наук за спецiальнiстю 08.00.04 -. . . . . 
економ1ка та управшння шдприемствами впроваджею в д1яльност~ 

Департаменту стратегii' та европейськоi' iнтеграцii' Мiнiстерства екологii' та 

природних ресурсiв У краi'ни. 

Зокрема, пiд час здiйснення iнформацiйно-аналiтичноi' дiяльностi та 

пiдготовки змiн до Основних засад ( стратегii') державноi' екологiчноi' полiтики 
Украi'ни на перiод до 2020 року використано аналiтичнi матерiали щодо 

ефективностi екологiчного менеджменту як складовоi' загальноi' системи . . 
менеджменту шдприемства, для зменшення негативного впливу на довкшля та 

досягнення конкурентних переваг в контекст~ стало го розвитку. 

Державний секретар, 

доктор наук з 

державного управлшня Г .В. Дмитренко 
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