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ДОСВІД КРАЇН ЄС В УПРАВЛІННІ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЮ 

ПЕРЕРОБКОЮ ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ 

 

Доцент Маценко О.М., аспірант Хилько Є.В. 

Сумський державний університет 

 

Основи сучасного успішного управління відходами в країнах ЄС були 

закладені на початку 70-х рр. XX століття з метою гармонізації сфери 

поводження з відходами та запобігання нераціональному використанню 

природно-ресурсного потенціалу в ринкових умовах. Сьогодні управління 

відходами у країнах ЄC є невід'ємною частиною загальнодержавної та 

екологічної політики та відрізняється цілеспрямованістю і послідовністю. 

Таке управління включає інтегрований підхід з метою забезпечення 

максимальної безпеки для довкілля при поводженні з відходами та вилучення 

при цьому найбільшої економічної вигоди з різних складових частин 

відходів. При всіх інтегрованих підходах використовується комбінація різних 

методів і технологій обробки і використання відходів. 

Наприкінці ХХ століття в більшості розвинених країн світу всі зусилля 

у сфері управління побутовими відходами були спрямовані на їх спалювання 

та захоронення. Вважалося, що метод спалювання є більш економічно 

вигідним як джерело отримання енергії. Наприклад, в Німеччині, Швейцарії 

та Австрії 97% відходів переробляється методом спалювання при великих 

температурах. Але існують небезпечні відходи, що не підлягають переробці: 

розчинники, миючі засоби, батарейки, ртутні лампи, фарби, кислоти і навіть 

дерев’яні вироби, що були оброблені лаком чи іншими хімічними 

речовинами. Процес їх розкладання може тривати сотні і тисячі років. Тому 

утилізація способом спалювання такому типу сміття є небезпечною, а їх 

переробкою займаються спеціалізовані підприємства.  

Стратегія запобігання утворенню відходів і стимулювання їх 

переробки була прийнята Єврокомісією у 2005 р. Ця стратегія розвиває 

основні цілі політики ЄС в галузі поводження з відходами, які передбачають: 

- зниження обсягів утворення відходів у технологічному процесі 

виробництва продукції; 

- використання відходів у виробничих процесах; 

- виділення із загального потоку відходів окремих фракцій для 

подальшого їх використання в якості вторинних матеріальних і енергетичних 

ресурсів; 

- зведення до мінімуму відходів, що розміщуються на полігонах; 

- уніфікацію методів поводження з відходами на основі використання 

технологічного прогресу [1]. 
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Використовуючи дану стратегію розвинені країни, а серед них 

Німеччина, Франція, Швеція, Швейцарія, Австрія та ін. досягли успіху в 

управлінні екологічно безпечною та економічно вигідною безвідходною 

переробкою вторинних ресурсів на продукти, які можна використовувати 

повторно. 

Якщо ж порівняти схеми пріоритетів поводження з відходами в 

Україні та країнах ЄС то маємо таку структуру яка показує , що основна 

задача для Європейських країн це максимально можливе зменшення 

стихійних звалищ, і навпаки стрімкий розвиток безвідходного рециклінгу 

вторинних ресурсів життєдіяльності людини [2]. 

 
Рисунок 1 – Вагомість пріоритетів поводження з відходами в Україні та 

країнах ЄС 

Враховуючи статистику поводження з відходами українське 

суспільство має ряд проблем, які потрібно вирішувати, шукати та 

запроваджувати нові методи з переробкою та утилізацією сміття. Так, 

українські сміттєспалювальні заводи переробляють 70,8 тис. т сміття без 

отримання енергії, а з метою її отримання – 1035,3 тис. т. При цьому на 

сміттєвих звалищах знаходиться близько 85 млн. т  відходів. Виходом із такої 

ситуації є негайне вивчення досвіду країн ЄС у царині поводження з 

відходами та переймання найкращих практик. 

 
1. Отходы – вторичные ресурсы: управление, экономика, организация: 

коллективная монография: в 2 томах. – Сумы: Сумский государственный университет, 

2013. – Том1. – 298 с. 

2. Європейська правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.eurointegration.com.ua. 
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