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COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN ENTERPRISES OF PULP AND PAPER 

INDUSTRY IN CONDITIONS OF INDUSTRY 4.0 
 
Статтю присвячено проблемам підвищення рівня конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств целюлозно-паперової промисловості. Досліджено 
тенденції розвитку ринку целюлозно-промислової промисловості та виділено 
чинники, що впливають на її розвиток. Ідентифіковано основні фактори, які 
знижують рівень конкурентоспроможності підприємств целюлозно-паперової 
промисловості, а саме: висока матеріалоємність та енергоємність виробництва, 
обмеженість сировинного ринку, застарілі технології та зношені основні засоби 
тощо. Визначено особливості розвитку підприємств даної галузі в умовах 
промислової революції Індустрія 4.0. Запропоновано шляхи підвищення рівня 
конкурентоспроможності українських підприємств целюлозно-промислової 
промисловості з врахуванням запитів зовнішнього ринку, до яких віднесено: 
модернізація виробництва, застосування smart-технологій, виробництво 
продукції з високим попитом (волоконні напівфабрикати для виробництва 
картонно-паперової продукції на основі використання однорічних рослин, 
друкарські види паперу, перфорований папір для формулярів, офісний папір для 
розмножувальної техніки, мішковий папір), створення сприятливих умов для 
залучення інвестицій, сприяння розвитку вітчизняної сировинної бази, створення 
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умов для проведення інноваційно-технологічної модернізації виробництва, 
реалізація енергозберігаючої моделі розвитку тощо. 
 
The article is devoted to problems of increasing the competitiveness of domestic 
enterprises of pulp and paper industry. The tendencies of development of the market of 
pulp-and-industrial industry are investigated and factors influencing its development 
are highlighted. The revival of activity of pulp and paper industry enterprises in the 
current year is revealed. The main factors that reduce the competitiveness of pulp and 
paper industry enterprises are identified, namely: high material and energy intensity of 
production, limited raw materials market, outdated technologies and worn assets, etc. 
The peculiarities of development of the enterprises of this branch in the conditions of 
Industry 4.0 are determined. Found that the enterprises of the pulp and paper industry 
have recently been engaged in innovative activities. It is proved that the leader among 
the domestic manufacturers of the pulp and paper industry is PJSC “Kyiv Cardboard 
and Paper Mill”. It is one of the largest European companies in the production of 
cardboard and paper products. Now it is actively implementing investment projects for 
modernization of production. More than 40% of new orders for the production of paper 
and paper products in 2018 accounted for the volume of foreign orders. This branch 
occupies the seventh place among other industries of Ukraine by this indicator. The 
introduction of resource saving technologies is proposed through the introduction of 
technologies related to the use of natural resources, for example, with the processing of 
straw. The ways of raising the level of competitiveness of Ukrainian pulp and paper 
industry enterprises with the consideration of external market demands are as follows: 
modernization of production, application of smart technologies, production of high 
demand products (fiber products for the production of cardboard and paper products 
based on the use of annual plants, printing types of paper, perforated paper for forms, 
office paper for multiplying techniques, bag paper), creating favorable conditions for 
the hall the doctrine of investments, promotion of the development of the domestic raw 
material base, creation of conditions for innovation and technological modernization of 
production, implementation of an energy-saving model of development, etc. 
 
Ключові слова: конкурентоспроможність; целюлозно-паперова промисловість; 
Індустрія 4.0; сталий розвиток; основні засоби; інвестиції; технології. 
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Постановка проблеми. Целюлозно-промислову галузь не можна назвати базовою галуззю 

економіки України, оскільки вона становить лише близько 1 % промислової продукції, щорічно 
вироблюваною в країні. Це специфічна галузь економіки, яка виготовляє як кінцеву продукцію, 
так і є постачальником напівфабрикатів для інших галузей промисловості. Виробництво паперу та 
картону – це складний, багатоопераційний процес, що потребує значної кількості різних видів 
економічних ресурсів: волокнистих напівфабрикатів (целюлози, деревної маси, макулатури) і 
хімічних речовин, а також суттєвих витрат теплової та електричної енергії, води. В процесі 
виробництва  утворюється багато виробничих відходів і стічних вод, що ,у свою чергу, негативно 
впливає на навколишнє середовище [2]. Підприємства даної галузі мають суттєвий знос основних 
виробничих засобів, проте останнім часом спостерігається пожвавлення інноваційних перетворень 
у даній галузі [4]. Окрім того, актуальність даного дослідження викликана тим, що 40 % 
вироблюваної продукції спрямовується на експорт. В умовах недостатності валютних надходжень 
в країну, розвиток потенціалу даної галузі та підвищення рівня її конкурентоспроможності є вкрай 
актуальною проблемою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою розвитку промислового сектору 
національної економіки та підвищення рівня його конкурентоспроможності присвячені роботи 
таких науковців, як О. І. Амоша, І. В. Барановська, В. М. Ємельянов, Дульська І.В., Л. П. 



Клименко, Л. Л. Стариченко, Н. В. Тарасова, Д. Ю. Череватський та інші [1, 9]. Вплив світового 
ринку на вітчизняну промислово-паперову галузь досліджено у роботі Зінченко Д. В. та Дунської 
А. Р. [5]. Проте, результати проведених досліджень не враховують вплив сучасних технологій на 
формування конкурентоспроможності підприємств даної галузі, особливо поширених у світовій 
практиці інструментів Індустрії 4.0. Це і  обумовлює доцільність даного дослідження та 
актуальність обраної теми. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз тенденцій розвитку тенденції розвитку 
паперово-целюлозної промисловості України та розробка напрямів підвищення 
конкурентоспроможності підприємств даної галузі на засадах Індустрії 4.0. Досягнення мети 
дослідження забезпечується вирішенням наступних завдань: опрацювати статистичні та аналітичні 
дані по підприємствах целюлозно-паперової промисловості; ідентифікація факторів, що негативно 
впливають на конкурентоспроможність підприємств галузі; надати пропозиції щодо підвищення 
рівня конкурентоспроможності.   

Виклад основного матеріалу. Як відомо, целюлозно-паперова промисловість відрізняється 
високою матеріало- та енергоємністю, споживає значні обсяги водних ресурсів тощо. 
Найбільшими підприємствами галузі є целюлозно-картонний завод у Жидачеві (Львівська 
область) та картонно-паперовий комбінат в Обухові (Київська область). У 2003 році чотирнадцять 
підприємств целюлозно-промислової галузі виступили засновниками асоціації «УкрПапір» задля  
вироблення загальних позицій та інтересів членів Асоціації у всіх сферах економіки, без права 
втручання в їх виробничу і комерційну діяльність та прийняття управлінських рішень, 
представлення і захисту прав її членів, сприяння економічному, технічному та соціальному 
розвитку підприємств целюлозно-паперового комплексу України та організацій, що працюють на 
ринку картонно-паперової продукції [6]. На сьогодні до складу учасників асоціації входить 34 
підприємства, що діють на території України. За офіційними даними Державної служби 
статистики України, обсяг виробництва паперу та паперових виробів у 2000 – 2017 рр. відбулося 
помірне скорочення обсягів виробництва паперу та паперових виробів національними 
виробниками (табл. 1 – 2): 

 
Таблиця 1.  

Темпи целюлозно-паперового виробництва, 2000 – 2006рр. [7] 
Індекси промислової 

продукції 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2005р. 2006р. 

Целюлозно-паперове 
виробництво; видавнича 
діяльність 131,7 118,2 108,4 125,7 125,9 112,7 110,3

 
Таблиця 2.  

Темпи виробництва паперу та паперових виробів, 2007 – 20017рр. [7] 

Індекси промислової 
продукції 

Код за 
КВЕД-
2010 

2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 

Виробництво паперу та 
паперових виробів 17 114,7 97,6 85,7 113,7 100,8 104,8 
Виробництво паперової 
маси, паперу та картону 17.1 114,4 99,6 86,8 104,8 106,4 100,5 
Виготовлення виробів з 
паперу та картону 17.2 114,8 97,2 85,5 115,5 99,9 105,6 
 
Продовження таблиці 2 
Індекси промислової 
продукції 

Код за КВЕД-
2010 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р.

Виробництво паперу та 
паперових виробів 17 105,2 94,3 82,8 99,4 107,8
Виробництво паперової маси, 
паперу та картону 17.1 102,1 93,3 90,6 100,6 111,2
Виготовлення виробів з 
паперу та картону 17.2 105,7 94,5 81,5 99,2 107,1

 
 



Частково негативну тенденцію щодо розвитку даної галузі можна пояснити змінами у класифікації 
видів економічної діяльності КВЕД-2010, де було виокремлено видавничу діяльність. Проте 
останнім часом дійсно спостерігається скорочення обсягів виробництва даної галузі. Основними 
факторами негативного впливу на розвиток галузі є високій ступінь зносу обладнання, 
застосування застарілих технологій, проблеми менеджменту тощо. Як наслідок, через 
недостатність власних обігових коштів для модернізації виробництва та відсутність державної 
підтримки галузі, у тому числі і фінансової,  розроблена стратегія розвитку галузі не реалізуються 
повною мірою. Все це призводить до зниження конкурентоспроможності підприємств.  
За підсумками роботи галузі у січні-жовтні 2018р. спостерігається пожвавлення діяльності 
підприємств целюлозно-паперової промисловості, що виявляється в обсягах виробленої продукції 
(табл. 3): 
 

Таблиця 3.  
Обсяги виробленої продукції, січень-жовтень 2018р. (тис. тон) [6] 

Зміни, %% по відношенню до Продукція жовтень 
2018 р. 

жовтня 2017р. вересня 2018р. 

Зміни, %% 
10 місяців 

2018  / 2017 
1. Вир-во целюлози, ХТММ,  0 0 0 0 
2. Вир-во деревної маси,                 0,19 126,5 122,4 111,0 
3. Ви-во  паперу та картону              87,7 101,1 100,7 105,0 
в тому числі,   паперу  :         
 -   газетного                                0,08 100,0 85,6 149,4 
-   писально-друкарського     0,5 277,7 138,4 196,9 
  - основи санітарно-гігієнічного       12,2 97,9 100,2 103,6 
 в тому числі,  картону           
 -  тарного, включаючи флютинг  48,7 105,9 106,2 106,8 
  - коробкового         9,3 98,5 107,2 93,5 
 4. Вир-во ящиків з г/к (млн м2) 92,4 95,8 114,2 100,6 
 5. Вир-во шпалер (тис.умов.к.) 6480 68,9 93,3 92,0 
 6. Вир-во зошитів (т) 326 65,9 45,9 82,2 
 7. Вир-во туалетного паперу  
(млн рул.) 

58,4 98,6 99,6 100,7 

 
Проте, слід відзначити, що за висновками зарубіжних експертів, український ринок 

картонно-паперової продукції вважається досить перспективним щодо залучення інвестицій та 
отримання реального прибутку [3]. 

Окрім недофінансування програм модернізації підприємств, слід відзначити також 
проблему сировинного забезпечення виробництва картонно-паперової продукції. За оцінками 
експертів, дозволить вирішити дане питання активізація розвитку ринку вторинної сировини, 
тобто макулатури. Вітчизняне виробництво паперу і картону значною мірою базується на 
макулатурній сировині, частка якої в композиції волокна перевищує 80% [3]. Тому підприємства 
галузі продовжують інвестувати розвиток системи заготівлі макулатури в Україні.  

Водночас, слід відзначити, що целюлозно-паперова промисловість України має потенціал 
розвитку саме у середньому та малому бізнесі, оскільки великі підприємства практично вичерпали 
свій ресурс. В даному контексті основним напрямом розвитку підприємств целюлозно-паперової 
промисловості на найближчу перспективу залишається здійснення реконструкції та модернізації 
наявного обладнання та устаткування, удосконалення використовуваних технологій та 
впровадження нових, ефективніших хімікатів та домішок для підвищення якості вироблюваної 
продукції. 

У реаліях сьогодення промислове виробництво зумовлене міжнародною конкуренцією та 
необхідністю швидкої адаптації до запитів ринок. Такі вимоги можуть бути виконані шляхом 
впровадження досягнень інноваційних технологій виробництва. Саме Індустрія 4.0 дає змогу 
поєднати світ онлайн-технологій з світом промислового виробництва. Концепція Індустрії 4.0 
передбачає все більшу автоматизацію абсолютно всіх процесів та етапів виробництва: від 
проектування виробу до доставки його кінцевому споживачу з врахуванням вимог останнього. 
Окрім того, передбачається надання післяпродажного сервісу. Ідеальним у такому випадку є 
налагоджене виробництво без участі людини, що забезпечуватиме максимальну ефективність. 
Проте, за об’єктивних причин, неможливим є абсолютно роботизоване виробництво. 
Впровадження інструментів Індустрії 4.0 IoT, Data Driven Decision (аналітика Big data), Connected 
machines, Artificial Intelligence дозволяє оптимізувати виробництво та підвищити 



конкурентоспроможність продукції. Лідер серед вітчизняних виробників целюлозно-паперової 
галузі ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» – одне з найбільших підприємств Європи 
з випуску картонно-паперової продукції, є частиною австрійської компанії Pulp Mill Holding. У 
загальному випуску целюлозно-паперової продукції в Україні частка комбінату складає близько 
30%. Основною сировиною для виробництва є макулатура. Потужність з переробки вторинної 
сировини становить понад 1500 тон на добу. Комбінат знаходиться в м. Обухів Київської області, 
займає площу близько 99 га, чисельність персоналу складає близько 2500 осіб [8]. Підприємство 
реалізує продукцію як так території України, так і на зовнішніх ринках. У тару з гофрованого 
картону Київського КПК упаковується продукція провідних брендів України і транснаціональних 
компаній. Коробковий (пакувальний) картон, що випускається комбінатом, застосовують для 
виготовлення споживчої упаковки різноманітних товарів. Високу якість паперу tissue оцінили 
багато виробників продукції санітарно-гігієнічного і господарського призначення, а паперові 
вироби під торговою маркою Диво, Обухівський, Soffione стали популярними на ряду з 
широковідомим брендом туалетного паперу Обухів 65 [8]. Будучи частиною австрійської компанії 
Pulp Mill Holding, ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» впроваджує інноваційні 
технології у виробництво та здійснює його модернізацію. Зокрема, ПрАТ «Київський картонно-
паперовий комбінат» уклав контракт на придбання нової лінії для переробки гофрованого картону 
MASTERLINE 2.1. Нова лінія забезпечить попит на якісну SRP упаковку і дозволить переробити 
понад 20 млн м2 картону в рік. Випускаючи готову упаковку за один прохід, лінія MASTERLINE 
2.1 забезпечує високий обсяг і якість виробництва з мінімально можливими виробничими 
витратами. Поставка лінії планується у березні 2019 р. Безумовно, це позитивно позначиться на 
конкурентоспроможності підприємства.  

Вважаємо, що впровадження інновацій у діяльність вітчизняних підприємств дозволить 
підвищити ефективність їх роботи та конкурентоспроможність на міжнародних ринках. За даними 
Державної служби статистики України, обсяг нових замовлень на виробництво паперу та 
паперових виробів за січень-жовтень 2018 р. становить 21271,1 млн грн, з яких 8646,5 млн грн (або 
40,6 %) – обсяг іноземних замовлень [7]. За даним показником дана галузь посідає сьоме місце, 
після металургії (345890,9 млн грн), виробництва машин та устаткування, не віднесених до інших 
угрупувань (44083,4 млн грн), виробництва інших транспортних засобів (36459,2 млн грн), 
виробництва хімічних речовин та хімічної продукції (33817,6 млн грн), виробництва готових 
металевих виробів (31636,3 млн грн), виробництва електричного устаткування (26507,9 млн грн). 

Враховуючи високу матеріалоємність целюлозно-паперової промисловості, слід також 
очікувати прискореного розвитку та впровадження технологій, пов’язаних із використанням 
природних ресурсів, зокрема з переробкою соломи, яка є у достатній кількості в Україні і не 
використовується повною мірою. 

На сьогодні на українському ринку картонно-паперової продукції є досить вільних ніш, 
розвиток яких повинен бути привабливим для інвесторів та дозволить підвищити 
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Найбільш ефективними напрямами 
інвестування, на думку фахівців, може бути розвиток виробництва наступної продукції: 

− волоконні напівфабрикати для виробництва картонно-паперової продукції на основі 
використання однорічних рослин (солома тощо); 

− друкарські види паперу; 
− перфорований папір для формулярів; 
− офісний папір для розмножувальної техніки; 
− мішковий папір [6]. 
Окрім того, відповідно до Концепції загальнодержавної цільової програми розвитку 

целюлозно-паперової промисловості України та вітчизняного ринку картонно-паперової продукції 
[4], до перспективних напрямів подальшого розвитку доцільно віднести наступні:  

− створення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою розвитку галузі та 
вітчизняного ринку картонно-паперової продукції; 

− сприяння розвитку вітчизняної сировинної бази для картонно-паперових підприємств; 
− створення умов для проведення інноваційно-технологічної модернізації виробництва із 

збільшенням промислових виробництв новітніх технологічних укладів з поглибленою переробкою 
та випуском інноваційної продукції кінцевого споживання; 

− реалізація енергозберігаючої моделі розвитку з розширенням використання 
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, диверсифікацією енергопостачання та 
формуванням ефективної структури енергогенеруючих потужностей у промисловому 
виробництві, зменшення рівня енергоємності виробництва; 

− приведення системи технічного регулювання у відповідність з міжнародними 
стандартами стосовно якості продукції, екологічних вимог до продукції та технологічного процесу 
її виробництва, охорони праці, техніки безпеки тощо. 



Висновки дослідження. В результаті проведеного дослідження визначено періоди спаду 
та розвитку целюлозно-паперової галузі України та ідентифіковано фактори, що негативно 
впливають на конкурентоспроможність підприємств целюлозно-паперової промисловості (висока 
матеріалоємність та енергоємність виробництва, недостатність сировинної бази, застарілі 
технології,  зношені основні засоби тощо).  

Запропоновано шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності українських 
підприємств целюлозно-промислової промисловості із застосуванням основних напрямів Індустрії 
4.0: модернізація виробництва із застосуванням smart-технологій, виробництво продукції з 
високим попитом, а також створення сприятливих умов для залучення інвестицій, сприяння 
розвитку вітчизняної сировинної бази, створення умов для проведення інноваційно-технологічної 
модернізації виробництва, реалізація енергозберігаючої моделі розвитку тощо. 

Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка технічних рішень щодо 
оптимізації виробництва целюлозно-паперової промисловості та прикладних аспектів системи 
менеджменту підприємств з врахуванням галузевої специфіки.  
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