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У всьому світі спостерігається деградація родючих верхніх 
прошарків ґрунту, накопичуються відходи від пакувальних 
матеріалів, все більше регіонів потерпають від нестачі 
води, а процес зміни клімату небезпечно прискорюється. 
Такі навантаження на довколишнє середовище ставить під 
сумнів спроможність нагодувати зростаюче населення світу 
в довгостроковій перспективі.

Та ми знаємо, що системні проблеми вимагають системних 
рішень, і пандемія вірусу привернула особливу увагу до 
гострої необхідності вирішення наших довгострокових 
проблем сталого розвитку. Зараз як ніколи очевидно, 
що такі організації, як PepsiCo та наші партнери, повинні 
вжити рішучих заходів для стимулювання позитивних  
змін і забезпечення більш надійного та сталого майбутнього 
для всіх нас.

Ми розробили масштабну програму, основні аспекти якої 
зосереджені на тих сферах, у яких, на нашу думку, ми можемо 
мати найбільший вплив.

Незважаючи на досягнуті успіхи, ми розуміємо, що 
попереду ще багато роботи, яку ми не зможемо зробити 
поодинці. Сьогодні партнерство є важливим, як ніколи. 
Тож ми продовжуватимемо співпрацю з нашими колегами, 
урядами, неурядовими організаціями та громадами, в 
яких ми працюємо, використовуючи всі наявні в нашому 
розпорядженні інструменти для забезпечення подальшого 
прогресу. У 2019 році ми також випустили нашу першу 
«Зелену облігацію», зібравши майже 1 мільярд доларів для 
фінансування ключових ініціатив щодо сталого розвитку. 

Повідомлення від Генерального директора 
нашої компанії

РАМОН ЛАГУАРТА 
Голова ради директорів і генеральний директор PepsiCo 
Червень 2020 року

КЛІМАТПРОДУКТИ ЛЮДИ

ПАКОВАННЯВОДА
СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО

САЙМОН ЛОУДЕН  
Директор з питань сталого розвитку PepsiCo

Починаючи з того, як ми  
вирощуємо урожай до тран-
спортування наших продуктів 
та до вітрин охолоджувачів,  
в яких представлені наші бренди,  
PepsiCo вже досягла значного прогресу в 
зменшенні викидів парникових газів по 
всьому ланцюжку виробництва та збуту 
продукції. Однак ми знаємо, що боротьба 
зі зміною клімату вимагатиме подальших 
дій, і ми не повинні про це забувати.

«

»
Читати повну версію  
Звіту про сталий розвиток за 2019 рік 
pepsico.com/sustainability/strategy

За підтримки партнерів та під керівництвом першого в 
історії нашої компанії Директора з питань сталого розвитку, 
Саймона Лоудена (Simon Lowden), ми будемо спиратися на 
результати досягнутого прогресу та подвоїмо наші зусилля 
впродовж майбутніх місяців та років.

Тільки через спільну роботу ми зможемо вийти із нинішньої 
кризи сильнішими, аніж раніше, з більш сталою системою 
продовольства і кращим майбутнім для всіх.

Система продовольства перебувала під колосальною напругою задовго до того, як 
пандемія коронавірусу COVID-19 кардинально змінила те, як ми працюємо, виховуємо дітей, 
здійснюємо покупки, вчимося та взаємодіємо в соціумі.

Попередні твердження
У цьому Звіті про сталий розвиток PepsiCo містяться заяви, що відображають наші погляди на майбутні результати діяльності, які є «попередніми твердженнями» в 
розумінні Закону про реформу судочинства щодо приватних цінних паперів від 1995 року. Для опису попередніх тверджень використовуються такі вирази, як «ставити 
мету», «передбачити», «вважати», «стимулювати», «оцінювати», «очікувати», «мати на меті», «мати намір», «могти», «планувати», «прогнозувати», «стратегія», «мета», «бути» 
і подібні до них вирази або їхні варіанти чи інші словосполучення. Попередні твердження неминуче пов’язані з ризиками і невизначеністю. Для отримання інформації 
щодо певних факторів, які можуть призвести до того, що реальні заходи або результати діяльності істотно відрізнятимуться від наших очікувань, будь ласка, зверніться до 
документів, які є у розпорядженні Комісії з цінних паперів і біржових операцій, у т. ч. до останнього щорічного звіту за формою Form 10-K і наступних звітів за формою Forms 
10-Q і 8-K. Ми попереджуємо інвесторів про те, що їм не слід надмірно довіряти таким далекоглядним заявам, які стають дійсними тільки в день їхнього оприлюднення. 
PepsiCo не бере на себе зобов’язань щодо коригування будь-яких попередніх тверджень, а саме, внесення в них нової інформації, майбутніх подій тощо.

https://www.pepsico.com/sustainability/strategy


По всьому ланцюжку виробництва та збуту продукції PepsiCo використовує 
своє глобальне представлення та досвід для вирішення проблем.

Масштаб та охоплення нашого ланцюжка 
виробництва та збуту продукції

Стратегія сталого розвитку PepsiCo спрямована на кожен з етапів нашого складного ланцюжку виробництва та збуту продукції  
для ефективнішого використання ресурсів, скорочення викидів парникових газів, поповнення водних запасів, поліпшення 
нашої продукції і роботи з відходами від пакувальних матеріалів.

23

67 млрд  
дол. США 1 млрд 260 тис. 

200
мільярди доларів* 

обсяг продажів  
в 2019 році разів на день

співробітників  
по всьому світі 

країнах і територіях

Продукція у більш ніж 

Продукти споживають більше 

Ми отримуємо 
сільськогосподарські 
культури з 60 країн 
і підтримуємо 
створення понад 
100 000 робочих 
місць у нашому 
ланцюжку постачання 
сільськогосподарської 
продукції. Наші 
стандарти зі сталого 
розвитку мають 
значний вплив на 
сільське господарство 
в усьому світі.

На своїх виробничих 
майданчиках 
по всьому світу 
ми об’єднуємо 
інноваторів та 
проєктні групи, 
які працюють над 
підвищенням 
ефективності 
використання води, 
енергії та інгредієнтів 
для створення наших 
продуктів харчування 
і напоїв. 

Наша продукція 
представлена в 
понад 200 країнах 
і територіях. Ми 
зменшуємо викиди 
парникових 
газів завдяки 
використанню 
вантажівок з меншим 
викидом вуглецю 
та програмам 
підвищення 
ефективності 
транспортних засобів.

Нашу продукцію 
споживають більше 
мільярда разів на 
день. Ми пропонуємо 
споживачам широкий 
вибір продуктів 
харчування і напоїв 
та зменшуємо 
вміст цукру, солі та 
насичених жирів 
у багатьох своїх 
продуктах.

Ми прагнемо 
допомогти 
побудувати 
світ, у якому 
пластик ніколи не 
перетворюватиметься 
на сміття, шляхом 
переходу від лінійної 
до циркулярної 
економіки паковання.

Джерела постачан-
ня сільськогоспо-

дарської продукції

Дослідження і розробка, 
виробництво та 

упаковка
Після споживанняСпоживанняДистрибуція

* 23 бренди, які генерують більше 1 млрд дол. США кожен в очікуваному щорічному роздрібному продажу

Бренди вартістю у

Понад 



Ключові напрямки нашої діяльності

Сільське господарство
Зробити сільське господарство більш раціональним  
та інклюзивним, зменшивши його вплив на 
навколишнє середовище:

 » Ми продовжуємо розширювати свою Програму сталого ведення 
сільського господарства (SFP). Програма вже охоплює понад  
40 000 фермерів у всьому світі, навчаючи їх таким практикам ведення 
сталого господарства, як ефективніше використання добрив і води, 
методам захисту рослин і поваги до прав працівників.

 » Наша глобальна мережа з більш ніж 230 демонстраційних ферм в  
9 країнах показує фермерам, як підвищити врожайність за допомогою 
використання технік та методів сталого розвитку та заохочує 
поширення кращих практик і передачу досвіду.

 » В Індії наша співпраця з Агентством США з міжнародного розвитку 
(USAID) розширює можливості жінок-фермерів і робить сільське 
господарство більш інклюзивним та продуктивним.

Вода
Ефективніше використання води, поповнення місцевих 
водних запасів та допомога в забезпеченні водою:

 » З 2006 року ми забезпечили доступ до питної води для  
44 мільйонів людей, що значно перевищило нашу початкову ціль 
у 25 мільйонів людей до 2025 року. Зараз ми ставимо перед собою 
нове завдання — до 2030 року забезпечити доступ до води  
100 мільйонам людей.

 » Ми прийняли міжнародний стандарт «Альянс щодо раціонального 
використання водних ресурсів» (Alliance for Water Stewardship 
(AWS) на наших виробництвах з високим рівнем дефіциту води  
і завершили чотири пілотних проекти по всьому світі.Паковання

Створення більш раціональної упаковки шляхом 
скорочення її використання, збільшення обсягів 
переробки та винайдення нових матеріалів та технологій:

 » Ми подолали 88% шляху до нашої мети — створення упаковки з 
100% матеріалів, що підлягатимуть переробці, компостуванню чи 
біологічному розкладу до 2025 року.

 » Ми впроваджуємо інновації для трансформації нашого паковання. 
Зокрема, для наших снеків в США, Індії та Чилі ми випробовуємо 
тонкоплівкове паковання на основі рослинних матеріалів, що на 
100% підлягатиме промисловому компостуванню.

 » Завдяки зростанню SodaStream — бренду газованої води №1  
у світі за обсягом* — ми передбачаємо, що до 2025 року вдасться 
уникнути виготовлення близько 67 мільярдів  
одноразових пластикових пляшок.

* Загальні глобальні обсяги взяті з Глобального інформаційного звіту щодо глобальної кількості 
упакованої води за 2018 рік, в порівнянні з інформацією компанії SodaStream.



Ключові напрямки нашої діяльності 
(продовження)

Продукти
Поліпшення вибору серед нашого продуктового 
портфелю та інтеграція відповідальності в наші бренди:

 » Ми досягаємо прогресу на шляху до мети щодо зменшення 
вмісту цукру, солі та насичених жирів, а також розширення 
представленості продуктів, таких як Pepsi Zero Sugar та  
Baked Lay’s по всьому світу.

 » Придбання таких компаній та брендів як Pioneer Foods,  
BFY Brands (PopCorners), CytoSport (Muscle Milk), Be & Cheery  
та Bare, дозволить нам краще задовольняти потреби  
споживачів щодо збалансованого харчування.

 » Наші бренди надихають на позитивні зміни. Наприклад,  
Stacy’s Rise — програма наставництва для жінок-підприємців  
в США та Doritos Rainbow — відзначення ЛГБТК-спільноти  
в партнерстві з проектом «It Gets Better».

Клімат
Скорочення викидів парникових газів на всіх ланках 
нашого ланцюжка виробництва та збуту продукції:

 » Підписання добровільного зобов’язання ООН щодо скорочення 
викидів з метою обмежити глобальне потепління до 1,5 °C 
демонструє нашу прихильність діям по боротьбі зі зміною 
клімату. Крім цього, ми розробляємо стратегію досягнення 
нульового рівня викидів парникових газів до 2050 року.

 » У 2020 році ми оголосили про перехід на 100% відновлювану 
електроенергію у всіх прямих операціях в США, опираючись  
на досягнутий нами успіх у всьому світі.

 » Наша Програма «Сталість зі старту» допомагає командам, які 
займаються розробкою продуктів, проектувати і враховувати 
вплив на навколишнє середовище, вуглецевий і водний слід,  
а також повторну утилізацію упаковки продуктів.

Люди
Сприяння повазі до прав людини, заохочення 
створення різноманітних та інклюзивних робочих 
місць, розширення прав і можливостей жінок у 
нашій компанії та по всьому глобальному ланцюжку 
виробництва та збуту продукції:

 » Ми поважаємо права співробітників PepsiCo, постачальників, 
фермерів, роздрібних і ексклюзивних партнерів та багатьох 
інших, хто виробляє, рекламує і продає нашу продукцію.

 » З метою забезпечення дотримання суворих стандартів Програми 
зі сталого постачання, у 2019 році було проведено або визнано 
результати понад 860 аудитів наших основних постачальників.



Наші основні досягнення

PepsiCo використовує свій масштаб, охоплення та досвід у галузях,  
де ми можемо мати найбільший вплив.

Починаючи з 2015 року  
на 9% підвищено  
експлуатаційну ефективність 
водокористування в районах  
з високим дефіцитом води 

9%
Покращено  

на 

65 млн 
дол. США 

виділено для розвитку 
переробки та збору відходів 
в період з 2018 до початку 
2020 року по всьому світу

нашого паковання підлягає повторній 
переробці, компостуванню або біологічному 
розкладу; ми рухаємося до нашої цілі —  
досягти 100% до 2025 року

88%

44 млн 
людей, 

Починаючи з 2006 року 
забезпечено доступ до прісної 
води для більше ніж 

що проживають у  
громадах із недостатнім 
забезпеченням водою

ЛЮДИКЛІМАТПРОДУКТИ

нашої картоплі, 
цільнозернової 
кукурудзи, вівса 
та апельсинів 
вирощені із 
дотриманням 
стандартів сталого 
ведення сільського 
господарства 

Майже 

ПАКОВАННЯ

80%
ВОДА

Картопля

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Овес АпельсиниЦільнозернова 
кукурудза

82% нашої пальмової 
олії сертифіковано 
RSPO як сировина 
з екологічно 
чистих джерел, 
що є прогресом у 
досягненні нашої цілі 
довести цей показник 
до 100% до кінця  
2020 року

82%

100%
86% цукрової 
тростини відзначено 
сертифікатом 
Bonsucro як сировину 
з екологічно 
чистих джерел, 
що є прогресом у 
досягненні нашої цілі  
у 100% до кінця  
2020 року

86%

100%
Ціль на  
2020 рік 

літрів запасів води в районах з  
її високим дефіцитом в 2019 році 

Поповнено понад 

1,6 млрд

Ціль на  
2020 рік 



Вміст первинного пластику в упаковці 
наших напоїв до 2025 року

Зменшити 
на 35%

12 млн 

6%

Впродовж всього терміну служби 
нашого парку електромобілів  
«Frito-Lay» ми проїдемо 12 мільйонів 
миль на електричному живленні

Зменшення абсолютних викидів  
парникових газів по всьому ланцюжку 
виробництва та збуту продукції в 2019 році. 
Відзначаємо прогрес на шляху до досяг-
нення нашої мети у 20% до 2030 року.

PEPSICO ОБИРАЄ ВІДНОВЛЮВАНУ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ПО ВСЬОМУ СВІТУ: 

 » Перехід на 100% відновлювану 
електроенергію в прямих операціях  
у США в 2020 році

 » На сьогодні 100% відновлювана 
електроенергія використовується в  
9 європейських країнах

 » Забезпечення 65% потреб електроенергії за 
рахунок енергії вітру в PepsiCo Foods Mexico 
в 2019 році

обсягу портфелю наших напоїв на 26 
найбільших ринках досягли цілі щодо 
зниження вмісту цукру, відзначивши 
прогрес у виконанні нашої мети щодо 
досягнення 67% до 2025 року. 

обсягу нашого продуктового портфелю 
на 23 найбільших ринках досягли мети 
щодо зменшення кількості насичених 
жирів до 2025 року. Прогрес на шляху 
досягнення мети 75% до 2025 року.

обсягу нашого продуктового портфелю 
на 23 найбільших ринках досягли мети 
щодо зменшення солі, відзначивши 
прогрес у виконанні нашої цілі щодо 
досягнення 75% до 2025 року.

47%

62%

61%

У 2019 ми поставили перед собою  
нову ціль:

41%
38,5 млн 
дол. США

керівних посад  
в нашій компанії  
у 2019 році обіймали 
жінки, що засвідчило 
прогрес у досягненні 
нашої цілі в 50% 
представленості жінок 
на керівних посадах

інвестовано з 2016 року 
у підтримку готовності 
до працевлаштування та 
розширення прав і  
можливостей жінок

11 млн  
дол. США

Спільно з добровільними 
пожертвуваннями 
співробітників ми досягли 
сукупного розміру 
благодійних внесків в

у 2019 році



Основні етапи

У 2006 році PepsiCo розпочала свій шлях трансформації бізнесу, дотримуючись фундаментального переконання 
в тому, що успіх компанії нерозривно пов’язаний з нашою відповідальністю перед суспільством та навколишнім 
середовищем. Відтоді і дотепер, щороку ми продовжуємо досягати прогресу на цьому шляху.

Запуск  
стратегії  
«Відповідаль-
но до мети» 
— інтеграція 
сталого розвитку 
в основу ведення 
нашого бізнесу 

«Naked Juice» — перший амери-
канський бренд визначений для 
переходу на використання на 100% 
rPET пляшок (пляшок виготовлених 
з переробленого пластику) 

Запуск Програми 
сталого сільського 
господарства; станом 
на 2019 рік у програмі 
взяли участь понад  
40 000 фермерів

Придбання SodaStream —  
бренду газованої води №1 у світі  
за обсягом, з перспективою уникнення 
виготовлення 67 мільярдів  
одноразових пластикових пляшок  
до 2025 року

25% ефективність 
водокористування в 
операційній діяльності —  
мету досягнуто достроково

PepsiCo отримала 
нагороду Climate 
Leadership Award

Перша демонстраційна  
ферма відкривається в Індії.  
До 2020 року понад  
230 фермерських господарств 
будуть випробовувати та 
обмінюватися передовим 
досвідом по всьому світі 

PepsiCо оголошує 
про перехід на 
100% відновлювану 
електроенергію 
в прямому 
виробництві в США 

PepsiCo перевиконала 
поставлену мету із 
забезпечення доступу 
до питної води на  
5 років раніше, 
надавши з 2006 року 
безпечний доступ до 
води для 44 мільйонів 
людей по всьому світу 

Наші перші 
повністю 
електричні 
вантажівки 
для доставки 
вирушили  
в дорогу

Компанія PepsiCo нагороджена 
престижною відзнакою 
Stockholm Industry Water Award 
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