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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ* 

 
Школа В.Ю., доц. 

Сумський державний університет (Україна) 
 

Зважаючи на сформовані світовим співтовариством цілі на найближчі 
десятилітня, генеральним завданням у сфері поводження з відходами на 

національному та наднаціональному рівнях є формування ресурсоефективної 
системи управління матеріальними та енергетичними потоками, заснованої на 
концепції «нульових відходів» та принципах циркулярної економіки. В той 
час, як окремі країни, такі як Німеччина, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Швеція, 
Данія, є лідерами у вирішенні цього завдання та достатньо ефективно 
вирішують проблему поводження з відходами на національному рівні, у 

більшості країн проблема відходів набула катастрофічного характеру. Такий 
розрив між країнами свідчить про існування негативних екстерналій, які 
призводять до неефективного розподілу ресурсів у суспільстві та 
обумовлюють низький кумулятивний ефект від впровадження 
ресурсозберігаючих та природоохоронних заходів, значних питомих витрат на 
інноваційні розробки у цій сфері. Таким чином, вирішення цієї задачі локально 

не призведе до максимального суспільного ефекту. В цих умовах досягнення 
максимальної суспільної економічної ефективності у сфері  поводження з 
відходами та в суміжних галузях є неможливим. 

У зв’язку з цим необхідним вважається вирішення проблеми 
поводження відходів на національному та глобальному рівнях одночасно. 
Такий підхід дозволить вирівняти існуючі диспропорції між країнами 

та підвищити соціо-еколого-економічну ефективність від впровадження 
такої діяльності.  

Отже, вирішення проблеми відходів полягає у формуванні ефективної 
системи управління відходами на основі розвитку еколого-економічні 
відносин між країнами з приводу поводження з відходами з метою 
ресурсоефективного управління матеріальними та енергетичними потоками.  

Дослідження показують, що саме від дієвості організаційно-
економічного механізму кооперації країн з метою створення глобальної 
ресурсоефективної системи управління відходами як матеріальними та 
енергетичними потоками залежить швидкість трансформації існуючої моделі 
світової економіки у інноваційну, засновану на концепції нульових відходів та 
принципах циркулярності. При цьому базисом такої системи є національні 

системи управління відходами.  

                                                             
*Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів МОН України, наданих на виконання 

науково-дослідної роботи № 53.15.01-01.15/17.ЗФ «Методологія формування механізм у  

інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики».  


