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СУТНІСТЬ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

СТОСОВНО РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Вступ: Суттєва енергомісткість української економіки, невиправдано висока частка природного
газу в енергетичному балансі, директиви і вимоги Європейського Союзу, а також ряду міжнародних
організацій змушують впроваджувати зміни у економіці, передусім йде мова про її стабілізацію та ста-
лий розвиток. Мета: розглянути сутність економічних концепцій розвитку, зокрема сталого розвитку,
коричневої, зеленої та синьої економіки. Проаналізувати передумови «озеленення» (екологізації) еко-
номіки України загалом та особливості «озеленення» окремих її галузей: житлово-комунального гос-
подарства, транспорту, енергетики, промисловості, сільського господарства, туризму, будівництва,
лісового господарства та рибальства. Встановити необхідність реформування харчової промисловості
України у зв’язку з її пріоритетністю, стратегічним значенням та можливостями споживання «зеленої»
продукції сільського господарства. Методи: теоретичного узагальнення та порівняння; факторного та
системного аналізу. Результати: Запропоновано комплекс завдань та відповідних заходів екологізації
харчової промисловості України. Досліджено наявні системи стандартів якості, які використовуються
для забезпечення «озеленення» економіки країни та її продуктів, досвід отримання сертифікатів від-
повідності вітчизняними підприємствами харчової промисловості України. Встановлено та системати-
зовано групи ефектів від впровадження екологізації харчової промисловості України.

Ключові слова: сталий розвиток, зелена економіка, харчова промисловість, завдання та за-
ходи екологізації, ефекти від впровадження екологізації.
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СУЩНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ И ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

ПО РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Введение: Существенная энергоëмкость украинской экономики, неоправданно высокая часть
природного газа в энергетическом балансе, директивы и требования Европейского Союза, а также
международных организаций вынуждают внедрять изменения в экономике, прежде всего речь идет о
ее стабилизации и устойчивом развитии. Цель: рассмотреть сущность экономических концепций раз-
вития, в частности устойчивого развития, коричневой, зеленой и синей экономики. Проанализировать
предпосылки «озеленения» (экологизации) экономики Украины в целом и особенности «озеленения»
отдельных ее отраслей: жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, промышленнос-
ти, сельского хозяйства, туризма, строительства, лесного хозяйства и рыболовства. Установить необ-
ходимость реформирования пищевой промышленности Украины в связи с ее приоритетностью, стра-
тегическим значением и возможностями потребления «зеленой» продукции сельского хозяйства. Ме-
тоды: теоретического обобщения и сравнения; факторного и системного анализа. Результаты:
предложен комплекс заданий и соответствующих мероприятий экологизации пищевой промышленно-
сти Украины. Исследовано существующие системы стандартов качества, которые используются для
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обеспечения «озеленения» экономики страны и ее продуктов, опыт получения сертификатов соответ-
ствия отечественными предприятиями пищевой промышленности Украины. Установлены и система-
тизированы группы эффектов от внедрения экологизации пищевой промышленности Украины.

Ключевые слова: устойчивое развитие, зеленая экономика, пищевая промышленность, за-
дания и мероприятия экологизации, эффекты от внедрения экологизации.
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ESSENCE AND PRACTICAL APPLICATION OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT CONCEPT AND GREEN ECONOMY AIMING AT EFFICIENT

USE OF RESOURCES AND ENERGY IN INDUSTRY OF UKRAINE

Introduction: Considerable consumption of energy, unjustified high share of natural gas in ener-
getic balance of Ukrainian economy, directives and demands of European Union and some other interna-
tional institutions cause the necessity of changes in national economy, and firstly, achievement of stable
and steady development. Aims and Objectives: To consider the essence of economic development con-
cepts, namely, steady development of brown, green and blue economy types; to analyze preconditions for
transforming Ukrainian economy into green economy especially such branches as housing and communal
services, transportation, energy production, industry, agriculture, tourism, construction, forestry and fish-
ery; to confirm the necessity of restructuring Ukrainian food processing industry owing to its priority and
strategic importance as well as potential consumption of ‘green’ agricultural product. Methods: Theoreti-
cal generalization and comparison, factor and systematic analysis. Results: Task complex and corre-
sponding measures for ‘greening’ Ukrainian food processing industry have been suggested. Current qual-
ity standard systems that are used to ensure the ‘greening’ of economy and its products, as well as ex-
perience of conformity certificate obtaining by native food-producing enterprises have been investigated.
Effect groups resulting from Ukrainian food processing industry ‘greening’ implementation have been
determined and systematized.

Key words: sustainable development, green economy, food industry, tasks and actions of ecologiza-
tion, effects of ecologization implementation.

Постановка проблеми. Сьогодні економічно розвинені країни світу нама-
гаються поєднати розв’язання економічних та екологічних проблем шляхом акти-
вної діяльності у межах впровадження концепцій сталого розвитку та так званої
зеленої економіки. Доктрина зеленої економіки розглядається як система довго-
строкових дій, що деталізує ресурсні можливості, обґрунтування вагомості «зеле-
ного зростання» економіки країн та формування сприятливого бізнес-середовища
як на державному, так і регіональному рівнях. Впровадження відповідних дій по-
винно сформувати сталу економічну систему, орієнтовану на забезпечення «зе-
леного» розвитку економіки країни та її регіонів. Під екологізацією «озелененням»
промисловості країни можна розуміти такий її подальший розвиток, що враховує
екологічну складову як одну з основних у розвитку і функціонуванні суб’єктів гос-
подарювання.

Наприклад, зважаючи на суспільну значущість харчової промисловості, її
перспективність (оскільки для України її потенціал розвитку є чи не найбільший),
вплив цієї сфери виробництва на навколишнє середовище, зростає актуальність
дослідження та впровадження нових стандартів господарювання, заснованих на
принципах економії та екологізації як у цю галузь, так і у суміжні до неї (сільське,
господарство, машинобудування, енергетика тощо).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних та
практичних аспектів концепції зеленої економіки присвятили свої праці такі вчені,
як М. Борущак, Б. В. Буркинський, Т. Галушкіна, П. Жук, В. Кравців, Л. Мусіна,
В. Семенов, Д. Стеченко, В. Реутов, С. Харічков, Н. Хумарова, австралійсько-
канадські системологи Дункан і Ґрем Тейлори, російські екологи Г. Розенберг,
Д. Ґелашвілі, Г. Краснощоков та ін. [1-5]. Крім того, основний внесок у процес роз-
робки та впровадження концепції зеленої економіки зробили наукові колективи
при міжнародних інституціях: Програма ООН з навколишнього середовища
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(ЮНЕП), діяльність Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР),
IFOAM (Міжнародна федерація рухів з органічного сільського господарства) та ін.
Проте варто відзначити, що усі ці дослідження мають більш узагальнений харак-
тер і присвячені розкриттю концепцій зеленої економіки та нового екологічного
виробництва на національному та у більшій мірі міжнародному, глобальному рів-
нях. Дослідження українських вчених та експертів (Г. Гелетуха, Ю. Огаренко,
А. Мартинюк, О. Машков, Н. Узонова) більшою мірою спрямовані на енергетичний
сектор, сільське господарство та екологію загалом [6, 7]. Фактично відсутні дослі-
дження значущості, ефективності та методології провадження екологізації вироб-
ництва у низці конкретних галузей економіки, зокрема, у харчову галузь.

Мета статті. Інвестування в охорону довкілля стає важливим елементом ба-
гатьох пакетів заходів зі стимулювання економіки. Відповідно, країни світу викорис-
товують різні інструменти зеленої економіки в своїй національній політиці та стра-
тегіях розвитку. Об’єктивно для України, економіка якої на даний момент неконку-
рентоспроможна внаслідок високих рівнів енерго- та ресурсомісткості, необхідною
стає її екологізація – перехід на відновлювальні джерела енергії, впровадження
«зелених» технологій і раціональний підхід до використання ресурсів. Тому важли-
во встановити напрями та заходи «озеленення» економіки України. Однією з най-
важливіших складових національної економіки є харчова промисловість, яка вклю-
чає в себе понад 40 галузей виробництва та забезпечує близько 20% загального
обсягу промислової продукції. У 2011 році в Україні припинив діяти закон щодо ста-
ндартів якості продуктів, та, відповідно, відповідальність за якість харчових продук-
тів покладається на самих виробників, які, по суті, добровільно можуть дотримува-
тися або не дотримуватися стандартів якості продукції. Водночас, українська про-
дукція харчової промисловості стає неконкурентоспроможною на закордонних рин-
ках, періодично забороняють її імпортувати через склад, як, наприклад, відбувало-
ся із виробниками твердих сичужних сирів, цільного молока тощо. Враховуючи зна-
чний потенціал розвитку сільського господарства, і, як наслідок, тваринництва, мо-
локо- та м'ясопереробки, перспективи виходу продукції харчової промисловості
України на товарні ринки країн Європейського Союзу є істотними; водночас, це ста-
не можливим за умов «озеленення» виробництва та дотримання міжнародних ста-
ндартів якості, і з цією метою слід дослідити та встановити конкретні завдання та
заходи, а також можливі ефекти.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наукову основу дослідження
становлять загальні та спеціальні методи наукового пізнання: метод теоретичного
узагальнення та порівняння (для удосконалення та впорядкування термінології в
понятійному апараті зеленої економіки та зеленої промисловості); факторний
аналіз (для дослідження напрямків «озеленення» різних галузей економіки); ме-
тоди системного аналізу (під час формування комплексу завдань та заходів еко-
логізації харчової промисловості, ефектів від її впровадження). Методологічною
основою проведених досліджень слугують теорії ринкової економіки, праці вітчиз-
няних та іноземних науковців з проблем сталого розвитку та зеленої економіки, а
інформаційною і нормативно-правовою – міжнародні стандарти якості ISO 9000,
9001, 14000 та 22000, Державні стандарти якості України (ДСТУ), Стратегія «Єв-
ропа – 2020», Хартія Землі, Глобальний зелений новий курс Екологічної програми
ООН (ЮНЕП), рамкова Стратегія зеленого зростання Організації Економічного
Співробітництва та Розвитку (ОЕСР), Інноваційна стратегія Світового банку та
організації ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), статистичні та звітні дані про
діяльність підприємств харчової промисловості України [8-10].

У ХХ столітті природа отримала небувале у історії цивілізації навантажен-
ня, зумовлене чотирьохкратним зростанням чисельності населення планети та
двадцятикратним збільшенням обсягів світового виробництва. Як наслідок, відбу-
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ваються природні катаклізми, зміни клімату, погіршення якості ґрунтів, повітря та
води [6, с. 12]. Більшість промисловорозвинених країн світу зіткнулися з екологіч-
ними проблемами, які примусили зробити вибір: або продовжувати виснаження за
забруднення природних ресурсів, або обрати шлях, який би як задовольняв сьо-
годенні потреби, так і враховував потреби майбутніх поколінь. В результаті бли-
зько 20-ти років тому представники світового співтовариства узгодили впрова-
дження нової концепції «сталого розвитку», яка передбачає узгодження трьох
компонентів – економічної, екологічної та соціальної сфери. Ряд теоретиків і при-
хильників сталого розвитку вважають його найперспективнішою ідеологією сто-
ліття і навіть усього третього тисячоліття, яка, з поглибленням наукової обґрунто-
ваності, витіснить усі наявні світоглядні ідеології як такі, що є фрагментарними,
неспроможними забезпечити збалансований розвиток цивілізації. Сталий розви-
ток – це керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід та су-
часні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні ва-
ріанти напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їхні результати та
вибирати найбільш оптимальний [7].

На початку ХХІ століття сталий розвиток став міжнародним трендом, уні-
версальною політичною стратегією для національного та міжнародного рівнів. Ці
пошуки привели до обґрунтування у 2008 році ООН Глобального зеленого нового
курсу, спрямованого на сприяння оздоровлення фінансової системи, подолання
рецесії в економіці, переведення післякризового розвитку на шлях екологічно чис-
того і стабільного розвитку, збільшення кількості робочих місць. З цією метою
ООН було запропоновано програму державних інвестицій, фіскальних стимулів,
політичних реформ і реформ ціноутворення у напрямі переходу до екологічно-
орієнтованої «зеленої» економіки, створення відповідної інфраструктури та під-
вищення зайнятості у трансформованих секторах економіки. На нашу думку, на
разі можна виділити ряд видів концепцій економічного розвитку країни (табл. 1).

Таблиця 1

Концепції економічного розвитку країни

Назва Сутність
Коричнева
економіка

Економічне зростання без врахування екологічної безпеки, висна-
ження наявних природних ресурсів та забруднення навколишнього
середовища

Сталий розвиток Цілісне поєднання економічного, екологічного та соціального роз-
витку, передусім за рахунок зменшення забруднення навколишньо-
го середовища та підвищення ефективності використання наявних
природних ресурсів

Зелена економіка Оптимізоване використання незамінних, взаємодоповнювальних як
природних, так і людських ресурсів, врахування інтересів усього
суспільства

Синя економіка Еволюція економіки генерується навколишнім середовищем, орієн-
тується на процесне управління, створення нових робочих місць

Концепція зеленої економіки, ініційована Програмою ООН з навколишнього
середовища (ЮНЕП), передбачає спрямувати зусилля та інвестиції на ключові
економічні сектори (промисловість, сільське господарство, лісову промисловість,
відновлювальну енергетику, водопостачання, транспорт, управління відходами та
екологічно чисте будівництво), дбаючи водночас і про стимулювання економічно-

 Складено автором з використанням [3, 11].
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го розвитку, створення робочих місць та подолання бідності, та про скорочення
викидів парникових газів, ощадливіше використання природних ресурсів та змен-
шення обсягів відходів (табл. 2).

Таблиця 2

Галузі та напрями «озеленення» економіки країн

Галузі економі-
ки

Напрям «озеленення»

Житлово-
комунальне
господарство

Реконструкція житлових будівель; гнучке проектування та будівницт-
во нових енергоощадних житлових споруд з мінімізацією викидів шкі-
дливих речовин; безпечний та чисте відвантаження, вивезення, збе-
реження, утилізація та переробка твердих побутових та каналізацій-
них відходів; інвестування в забезпечення чистою водою

Енергетика Інвестування в інфраструктуру відновлювальних джерел енергії, ре-
конструкцію наявних систем енерго-, теплопостачання, розумні енер-
госистеми

Транспорт Інвестування в енергоефективні види транспорту, електрифікацію,
залізничний транспорт, планування зеленої міської інфраструктури
для транспорту, застосування палива з низьким вмістом сірки

Промисловість Зниження шкідливих викидів та скидів; впровадження енергоощадних
технологій; створення екологічної інфраструктури; скорочення вики-
дів парникових газів; зменшення негативного впливу на системи жит-
тєдіяльності населення; збір, транспортування, рециклінг та утиліза-
ція відходів, водозбереження; ефективне використання природних
ресурсів

Будівництво Застосування екологічно чистих будівельних матеріалів та техноло-
гій; естетка створення поселень, гармонізація співіснування людини,
природи, технічних рішень, бізнесу та держави

Сільське
господарство

Інвестування у підвищення якості грунтів, органічне виробництво  і
зростання врожайності; чисті технології зберігання та переробки си-
ровини; виробництво сировини для нетрадиційного енергетики; ефе-
ктивне використання водних ресурсів, збереження агрорізноманіття;
створення агроекологічної інфраструктури

Туризм Розвиток зеленого туризму; екосистемні посуги
Лісове
господарство
та рибальство

Виробництво біопалива; створення модельних лісів; впровадження
культури вирубування лісу та рибальства; розвиток лісознавства та
ландшафтного будівництва; «розумне» споживання природних ре-
сурсів

Україна посідає 87 місце серед країн світу за Індексом якості навколишньо-
го середовища, на її території знаходиться 1,2 млн. тонн відходів, із яких близько
75% належить до 3-го класу небезпеки. За рівнем використання водних ресурсів
вона знаходиться на 95 місці із 122 країн світу, а рівень технологічного наванта-
ження у цілому по країні в 4-5 разів перевищує аналогічні показники інших країн.
Об’єктивно, економіка України на даний момент є неконкурентоспроможна, вод-
ночас директиви і вимоги Європейського Союзу, а також ряду міжнародних орга-
нізацій змушують впроваджувати зміни у економіці, передусім йде мова про її
стабілізацію та сталий розвиток. Тому необхідною стає її екологізація – перехід на
відновлювальні джерела енергії, впровадження «зелених» технологій і раціона-
льний підхід до використання ресурсів. Доцільним є об’єднання економічної та
екологічної складової соціально-економічних реформ на національному, регіона-

 Складено автором з використанням [9, 10].
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льному та місцевому рівнях, практичне врахування екологічних факторів безпо-
середньо у процесі господарської діяльності. Для цього потрібно:

стимулювання зацікавленості господарюючих суб’єктів у впровадженні ма-
ловідходних і ресурсозберігаючих технологій, у випуску екологічно чистих («зеле-
них») товарів, поширенні екологічного менеджменту;

модернізація житлово-комунального господарства України із впроваджен-
ням енергозберігаючих технологій у приватному секторі;

перехід на енергозберігаючі технології бюджетного сектора;
підвищення інноваційної активності промислових підприємств, розробка і

застосування програм системного впровадження інновацій з метою зниження
енерго- та ресурсоємності промислового виробництва;

посилення технічного контролю, введення сучасних систем якості, сертифі-
кації продукції і виробництва, удосконалення системи стандартизації та метроло-
гії на основі міжнародних норм ISO 9000, 9001 та розширення сфери дії міжнаро-
дних екологічних стандартів серії ISO 14000. Набувають також поширення еколо-
гічні вимоги до маркування продукції, розміщення на ній «вуглецевого відбитку»,
що віддзеркалює кількість енергії необхідної для виробництва та транспортування
продукції. У сфері екологічного управління розробляються також нові стандарти
ISO 50000 та стандарти з адміністративного управління ISO 26000;

створення реєстру підприємств та їх ранжування за обсягами викидів шкід-
ливих речовин, енерго- та ресурсоємністю та іншими видами впливу на навколи-
шнє середовище;

проведення моніторингу впливу підприємств на навколишнє середовище, у
т. ч., із залученням громадських організацій;

забезпечення поліпшеного доступу до кредитних ресурсів підприємствам,
які здійснюють заходи щодо зниження тиску на навколишнє середовище від своєї
виробничої діяльності;

збільшення використання альтернативних джерел енергії у приватній та
державній промисловості, їх розвиток;

впровадження стратегічних державних програм із підтримки «зеленої» еко-
номіки;

створення стратегічних державних програм з підтримки зменшення проми-
слового забруднення атмосфери та найбільш ефективному використанню коштів,
отриманих Україною в рамках квот Кіотського протоколу;

впровадження нових технологій утилізації та переробки відходів;
зменшення транспортного забруднення повітря шляхом впровадження жо-

рстких критеріїв до існуючих видів палива та впровадження альтернативних видів
палива (біопаливо, електрична та сонячна енергія).

Екологізація промисловості – це один із найбільш складних напрямків для
економіки країн, що розвиваються, оскільки потребує значних інвестицій, що по-
в'язано з масштабним моральним і фізичним зношенням устаткування на підпри-
ємствах. Так, виготовлення продукції на застарілому технологічному обладнанні
неминуче призводить до випуску продукції низької якості та конкурентоспромож-
ності на міжнародних ринках; високої ресурсоємності; нагромадженню відходів
виробництва; забрудненню шкідливими викидами всіх природних сфер; передча-
сному зносу устаткування; зменшенню продуктивності; додатковим витратам на
поліпшення соціальної сфери і т.ін. Тут важливо відзначити такі заходи, як: упро-
вадження маловідходних і безвідходних технологій; переоснащення виробничих
потужностей на ресурсозберігаючі; створення окремих виробничих комплексів,
де, крім виробництва, здійснюється також переробка і повторне використання від-
ходів виробництва (а також знаходяться виробничі цехи з випуску тари для виро-
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бленої продукції, її збору і повторного використання), тобто існує повний рецик-
лінг виробництва; орієнтація на випуск екологічно чистої продукції.

Прогнозується, що до 2050 року населення планети зросте на 30% до 9
млрд. осіб, при чому 98% населення житиме в країнах, що розвиваються; як на-
слідок, щоб забезпечити населення продуктами харчування, необхідне підвищен-
ня продуктивності у сільському господарстві та харчових промисловостях країн
світу в середньому на 2% на рік [7]. Тому з боку держав світу необхідно підтриму-
вати та забезпечувати високий рівень захисту, розвитку, залучення фінансових
інвестицій та підвищення економічної ефективності діяльності підприємств харчо-
вої промисловості. Особливої уваги потребує визначення наявної ефективності
використання ресурсів у харчовій промисловості України (табл. 3).

Таблиця 3

Показники ефективності використання ресурсів підприємствами, інвестицій в
основний капітал харчової промисловості України у 2008-2011 рр.

2009 2010 2011

Показники 2008
факт

темп
зроста-
ння,%

факт
темп

зроста-
ння,%

факт
темп
зрос-

тання,%
1. Рентабельність ви-
робництва, % 3,11 2,26 72,6 3,08 136,3 2,39 77,6

2. Фондовіддача,
грн./грн. 1,5 1,51 100,7 1,67 110,6 1,82 108,9

3. Фондоємність,
грн./грн. 0,66 0,67 111,7 0,6 89,6 0,55 91,7

4. Фондорентабель-
ність, % 3,68 -10,15 -275,8 4,77 212,8 2,77 58,1

5. Фондоозброєність,
грн./особу 125,63 150,8 120,0 188,9 125.3 211,31 111,9

6. Продуктивність праці,
млн. грн. 188,54 228,35 121,1 315,8 138,3 384,1 121,6

7. Обсяг інвестицій в
основний капітал,
млн.грн.

11830 13130 110,9 10458 79,6 8297 79,3

З наведених даних можна зробити наступні висновки: рентабельність про-
дукції харчової промисловості змінюється в межах 3,11% – 2,39% у напрямку
зменшення. Позитивними є щорічні зростання фондовіддачі, фондоозброєності,
продуктивності праці харчової промисловості та зменшення її фондоємності у
2010–2011рр., водночас негативними – зменшення фондорентабельності та інве-
стування в основний капітал (в середньому на 20% в рік). Незважаючи на спря-
мовані кошти в харчову промисловість країни, спостерігається проблема онов-
лення її основного капіталу. Для підвищення не тільки кількісних, а і якісних еко-
номічних показників харчової промисловості, утримання та здобуття конкуренто-
спроможності продукції на ринках продуктів харчування, доцільно визначити від-
повідний комплекс завдань та заходів екологізації харчової промисловості (рис.
1).

Екологізація харчової промисловості не може здійснюватися у відриві від
впровадження концепції зеленої економіки у сільському господарстві, яке є осно-

 Складено автором з використанням [12].
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вним джерелом сировини. Ефективними інструментами впровадження концепції
«озеленення» харчової промисловості та сільського господарства можуть стати:

податкове стимулювання (зниження рівня податків для підприємств, які пе-
рейдуть на екологічне виробництво);

економічне стимулювання (підвищення конкурентоспроможності, зниження
витрат виробництва внаслідок технічного переозброєння);

дотримання визнаних стандартів якості;
залучення масштабних державних та приватних інвестицій (зокрема, для

закупівлі нового обладнання).

Рис. 1. Завдання та заходи екологізації харчової промисловості

Одним із ключових інструментів впровадження концепції зеленої економіки
в Україні загалом та в харчовій промисловості зокрема є дотримання підприємст-
вами встановлених ISO (International Organization for Standardization) стандартів
якості та отримання сертифікатів відповідності. ISO – це міжнародна недержавна
організація, створена у 1947 році з метою розробки міжнародних стандартів. У
1987 році ISO розробила перший варіант універсальних стандартів з організації
систем управління якістю ISO 9000, а у  2008 році була прийнята та введена в дію
нова та остання на даний час версія стандартів ISO 9000, які ґрунтуються на во-
сьмирічному досвіді їх використання по всьому світі, що підтверджено майже мі-
льйоном сертифікатів, виданих у 170 країнах світу.

На сьогодні у світі розроблено цілу низку стандартів, які містять вимоги що-
до якості продуктів харчування. Але вони переважно існують поза національним
законодавством і є добровільними. Прикладами таких стандартів є міжнародний
харчовий стандарт, Універсальний харчовий стандарт Британського консорціуму.
Порівняно з цими стандартами стандарт ISO 9001:2000 не відіграє такої важливої
ролі щодо безпеки продуктів харчування в ЄС. Міжнародна організація з стандар-
тизації (ISO) розробила новий стандарт – стандарт менеджменту безпеки продук-
тів харчування ISO 22000: 2005, який визначає вимоги щодо системи менеджмен-
ту безпеки продуктів харчування, включаючи всі організації харчового ланцюга від
індивідуальних фермерських господарств до постачання продуктів харчування,
включно з пакуванням. Основною відмінністю ISO 22000:2005 від інших стандар-
тів щодо якості та безпеки продуктів харчування є те, що він не включає деталь-

 Розроблено автором з використанням [10, 11].

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

Завдання озеленення

Заходи озеленення

екологізація виробниц-
тва сировини для виго-

товлення продуктів
харчування

екологізація технологі-
чного процесу вироб-
ництва продуктів хар-

чування

екологізація
упаковки хар-

чової продукції

екологізація утиліза-
ції та переробки

відходів
виробництва

просування
«зеленої» про-

дукції

технологічне переос-
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них вимог до належної практики виробництва. Разом з тим, стандарт вимагає від
організації впровадження належної практики у всіх ситуаціях.

Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на під-
приємстві – тривалий процес, який стосується всіх служб і всього персоналу. Бі-
льшість виробників у секторі харчової промисловості розуміють переваги впрова-
ження та дотримання міжнародних стандартів якості. Це ілюструють такі підпри-
ємства, як Філія ПАТ ПБК «Славутич» «Львівська пивоварня», ПрАТ «Ензим»,
ПАТ «Львівський холодокомбінат» (ТМ «Лімо»). Так, Львівська пивоварня отри-
мала сертифікати на відповідність інтегрованої системи менеджменту та охорони
довкілля міжнародним стандартам ISO 9001:2000 у 2004 році. ПАТ «Львівський
холодокомбінат», яке займається виробництвом і реалізацією морозива виключно
з натуральних компонентів в широкому асортиментному ряді та надає послуги по
замороженню і зберіганню продуктів, у 2010 році отримало сертифікат на систему
управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009, а у 2011 році сертифікувало впроваджену
на підприємстві систему управління безпечністю харчових продуктів відповідно до
вимог міжнародного стандарту ISO 22000:2005 [13]. ПрАТ «Ензим», яке є вироб-
ником сушених і пресованих дріжджів для хлібопечення, у 2004 році розпочало
впровадження високотехнологічного екологічного проекту з очищення стічних вод,
що відповідає сучасним світовим нормам. Інвестиції в цей проект склали понад 5
мільйонів євро. У результаті біологічної очистки стічних вод утворюється сирови-
на для виробництва органо-мінеральних добрив та альтернативний природному
газу енергоносій – біогаз (метан), який використовується для забезпечення під-
приємства тепловою енергією. На сьогодні проводяться підготовчі роботи з впро-
вадження системи екологічного менеджменту на підприємстві у відповідності  з
міжнародним стандартом ISO 14001 [14].

Вигоди від впровадження екологізації харчової промисловості України мож-
на оцінити трьома групами ефектів: прямих (економічних та медико-екологічних);
опосередкованих (правових, економіко-екологічних, інформаційних, іміджевих та
морально-етичних); невизначених (психологічних, ідеологічних та якісних) (рис.
2).

Рис. 2. Ефекти екологізації харчової промисловості

Зрозуміло, що екологізація промисловості є одним із основних напрямів
концепції сталого розвитку та зеленої економіки. У харчовій промисловості «озе-

 Розроблено автором.
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Прямі
Економічні (ресурсо- і енергозбережен-
ня; випуск конкурентоспроможної «зе-
леної» продукції; екологічне підприєм-
ництво);
Медико-екологічні (тривалість та якість
життя населення; захист його здоров'я)

Опосередковані
Правові (законодавчі норми та їх вико-
нання; своєчасне та повне звітування
контролюючим органам);
Економіко-екологічні (зменшення природ-
них та страхових ризиків; створення інтег-
рованих екологічного орієнтованих струк-
тур);
Інформаційні (формування цілісної інфо-
рмаційної системи екоменеджменту; до-
кументаційний супровід );
Іміджеві (наявність сертифікатів відповід-
ності міжнародним стандартам якості та
управління нею для здобуття конкурент-
них переваг);
Морально-етичні (екологічна освіта,
культура населення)

Невизначені
Психологічні (екокультура працівників);
Ідеологічні (формування ідеології зеле-
ного розвитку);
Якісні (ековідповідальність держави та
підприємництва)
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ленення» має здійснюватися у вигляді комплексу, від екологізації виробництва
сировини, і до утилізації залишків продукції, рециклювання її упаковки.

Висновки. Реструктуризація економіки України у напрямку «екологізації» та
стабілізації стає необхідною у зв’язку із значними обсягами її ресурсоємності, іс-
тотним забрудненням навколишнього середовища, а також міжнародними норма-
тивно-правовими актами. Екологізація повинна проходити системно та охоплюва-
ти усі галузі економіки: промисловість, транспорт, житлово-комунальне господар-
ство, будівництво і т.д. Особливої уваги потребує реформування харчової проми-
словості, яка здатна забезпечити зростання експорту країни. З цією метою необ-
хідно впроваджувати конкретні заходи екологізації. Державна підтримка такого
курсу повинна передбачати: стимулювання попиту на «зелену» продукцію шля-
хом сприяння отримання підприємствами інвестицій на налагодження екологічно
безпечних технологій; сприяння добровільній сертифікації відповідності міжнаро-
дним стандартам якості; впровадження екологічного управління та формування
екокультури; створення консультаційних центрів для проведення екологічних екс-
пертиз; підготовку спеціалістів, здатних впроваджувати «зелені» технології.

Подальші дослідження у сфері впровадження концепцій зеленої економіки
у промисловості України мають бути спрямовані на: обґрунтування, розроблення
та впровадження концепції впровадження екологізації виробництва на всіх рівнях
виробництва продукції; розробку державної програми цільової підтримки підпри-
ємців, які здійснили перехід до більш екологічного виробництва; розробку заходів
із залучення масштабних державних та приватних інвестицій (в основному з ціл-
лю забезпечення технологічного переоснащення підприємств).
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