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Серед глобальних цілей сталого розвитку ціль 12 – відповідальне споживання, 
яке включає ефективне управління природними ресурсами та утилізацію 
токсичних відходів і речовин, що забруднюють довкілля. А заохочення галузей, 
підприємств і споживачів до зростання цільових показників цієї мети з точки зору 
Програми розвитку ООН є настільки ж важливим, як і підтримка країн, що 
розвиваються. Отже, соціальна відповідальність виробників буде полягати в тому, 
щоб сприяти відповідальному споживанню. 

В той же самий час в різних частинах світу, в тому числі і в Україні, зростає 
попит населення на екологічно чисту продукцію та послуги. Обирати більш 
безпечні продукти харчування, засоби побутової хімії, будівельні матеріали, 
зелений туризм стало всесвітнім екологічним трендом. Дослідження, проведені на 
замовлення Єврокомісії у 2016 році надали оцінку світовому ринку екопродукції у 
4200 млрд. євро з часткою ЄС – 21%. З 2010 року цей ринок щорічно зростає на 
4% , має найбільший потенціал до зростання та вимагає відповідного ставлення до 
ведення бізнесу. Поєднати попит та пропозицію може екологічний маркетинг, 
мета якого – інформувати потенційних споживачів про переваги і особливості 
екопродукції. 

Інститути громадянського суспільства також можуть відігравати свою роль у 
формуванні попиту на продукцію та послуги з покращеними екологічними 
характеристиками за рахунок екологічного виховання та освіти, популяризування 
екологізації споживання, повернення до традицій тощо. Так, з метою набуття 
необхідних ключових компетентностей у здобувачів освіти МОН пропонує під 
час вивчення дисциплін впроваджувати наскрізну лінію «Екологічна безпека та 
сталий розвиток». 

Ствердження про покращені екологічні характеристики має бути не 
голослівним, а обгрунтованим. Підтвердженням екологічних переваг тих чи 
інших товарів чи послуг служить добровільна екосертифікація, що надає право 
наносити на товар екомаркування. 

Екологічне маркування (environmental label, ecolabel – англ.) твердження, у 
якому зазначені екологічні аспекти певного продукту, засобу, матеріалу чи 
виробу (надалі – товару), послуги або об’єкта будівництва. Можуть 
застосовуватися у вигляді фраз, символу чи зображення на етикетці або 
пакованні, у технічній документації, рекламних матеріалах тощо. 

Першим екомаркуванням в світі стала німецьке маркування «Блакитний 
ангел», що було засновано в 1978 році за ініціативою Федерального агентства з 
навколишнього середовища Німеччини, яке розробляє екологічні критерії для 
сертифікації. 

В 1994 році була заснована неурядова Глобальна мережа екологічного 
маркування (англ. Global Ekolabelling Network (GEN)). На сьогоднішній день ця 
міжнародна некомерційна організація об'єднує 27 програм екологічного 
маркування І типу згідно ISO 14024 «Екологічні марковання та декларації – 

Екологічне маркування типу I – Принципи та методи», що діють в 60 країнах 
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світу. Країни-члени GEN визнають екомаркування один одного. Таке маркування 
є орієнтиром для споживача, замовника, постачальника чи ритейлера 
орієнтованого на більш безпечну продукцію з поліпшеними екологічними 
характеристиками. 

Поліпшені екологічні характеристики – покращені відносно 
загальнообов’язкових державних норм показники, що характеризують впливи 
продукції певної категорії на стан довкілля та здоров’я людини протягом її 
життєвого циклу. 

В Україні органом екологічної сертифікації, що дозволяє впроваджувати 
екомаркування, згідно з міжнародним стандартом ISO 14024, є Центр екологічної 
сертифікації та маркування (орган з оцінки відповідності), що має міжнародну 
акредитацію GEN. Знаком українського екомаркування є "Зелений журавлик". 

 

 
 

Рис. 1. Знак "Зелений журавлик", що є елементом маркування українського 
«Центру екологічної сертифікації та маркування». 

 

Таке екомаркування на нашому ринку вже мають будівельні матеріали, 
текстильні вироби, алкогольні та безалкогольні напої, продукти харчування, 
косметика, мийні засоби, лакофарбові матеріали, добрива, меблі, вироби з паперу 
і пластику, побутові прилади, а також офісні приміщення. Так, в м. Шостка 
підприємство, що виготовляє засоби побутової хімії, змогло організувати своє 
виробництво таким чином, щоб отримати екосертифікат на свою продукцію під 
ТМ «Alles GUT!», що свідчить про поліпшені екологічні характеристики цих 
засобів в порівнянні з аналогічними товарами. 

Наприклад, за екологічними критеріями згідно з СОУ ОЕМ 
08.002.12.065:2016 "Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії 
оцінювання життєвого циклу" пральні порошки з екосертифікатом не повинні 
містити: 

 лінійних алкілбензенсульфонатів, 
 алкілфенолетоксилатів, 
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 ЕДТА (Трилон Б), 
 ДТПА, 
 нітрилотриоцтову кислоту, 
 сполук фосфору, в тому числі фосфатів, 
 гіпохлоритів та інших хлорактивних і хлорорганічних сполук, 
 наночастинок тощо. 

А також можуть мати обмежений вміст цеолітів, ароматизаторів, біоцидів, 
можуть використовуватися тільки харчові барвники. На виробництві мають бути 
впроваджені заходи енергозбереження, роздільний збір відходів для їх подальшої 
утилізації, є обмеження на використання матеріалів паковання, а також вимоги до 
концентрованості засобів та їх оптимального транспортування. 

Виробництва, які ставлять за мету пройти екосертифікацію, створюють 
соціальний ефект, що виражається в наступних чинниках: 

- економічний – економія ресурсів, інвестиції у виробництво, стимулювання 
споживачів до сплачення справедливої ціни за продукцію з більшою 
собівартістю; 

- екологічний – відмова від токсичних складників, наприклад, 
небіорозкладних поверхнево-активних речовин в мийних засобах, 
призводить до можливості відновлення водних екосистем, оптимальні 
паковання та логістика знижують вуглецевий слід; 

- соціальний – збереження робочих місць на підприємствах, що 
виготовляють продукцію з конкурентними перевагами. 

Такі ефекти цілком відповідають концепції сталого розвитку щодо більш 
раціональних моделей споживання та переходу до більш ресурсоефективної 
економіки. 

Стимулювання переходу до ековиробництва з боку держави полягає в наданні 
переваг екопродукції в системі публічних закупівель та вровадженні норм 
законодавства, що захищають від недобросовісної конкуренції. 

Отже, виробництво, купівля та використання екосертифікованих товарів 
допомагають досягати цілей сталого розвитку ООН, а саме 12-ої – відповідальне 
споживання. 

 

Список використаних джерел 

1. Глобальні цілі сталого розвитку [Електронний ресурс]  – Режим доступу до 
ресурсу:.https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-

development-goals/ –  

2. Система екологічної сертифікації та маркування [Електронний ресурс]  – 

Режим доступу до ресурсу: https://www.ecolabel.org.ua/  

3. Наскрізні змістові лінії [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки 
України – Режим доступу до ресурсу:.https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/naskrizni-zmistovi-liniyi –  

4. Н.В. Зіновчук, А.В. Ращенко. Екологічний маркетинг: Навчальний 
посібник. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 190 с. 

5. Н.П. Новак. Соціальні аспекти розвитку органічного виробництва// 
Економіка та управління підприємствами. Випуск 12. 2016. 

6. СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. 
Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. 

  

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals/
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals/
https://www.ecolabel.org.ua/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/naskrizni-zmistovi-liniyi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/naskrizni-zmistovi-liniyi

