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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано стан сфери переробки відходів у 

країнах ЄС, досліджено провідні методи та принципи управ-
ління відходами. Установлено позитивні економічні, соціальні, 
екологічні ефекти ресайклінгу побутових відходів у країнах 
ЄС. Доведено, що європейська політика управління відходами 
сприяє реалізації цілей сталого розвитку країн.
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сурси, рівень ресайклингу, утилізація, переробка, сортування, 
розміщення.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано состояние сферы перера-

ботки отходов в странах ЕС, исследованы основные методы 
и принципы управления отходами. Установлены позитивные 
экономические, социальные, экологические эффекты ресай-
клинга бытовых отходов в странах ЕС. Доказано, что европей-
ская политика управления отходами содействует реализации 
целей устойчивого развития стран.

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, ресайклинго-
вые ресурсы, уровень ресайклинга, утилизация, переработка, 
сортировка, размещение.

АNNOTATION
The article analyzes the scope of waste management in the 

EU, we investigated the basic methods and principles of waste 
management. Installed positive economic, social and environmen-
tal effects of recycling of domestic waste in the EU. It is proved that 
the European waste management policy promotes the objectives 
of sustainable development.
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Постановка проблеми. Проблеми охорони 
навколишнього середовища і збереження при-
родних ресурсів знаходяться в центрі уваги 
світової громадськості. Від успішного їх вирі-
шення залежить доля людства. На разі у всьому 
світі одним з головних чинників, який нега-
тивно впливає на стан природного середовища, 
є накопичення побутових відходів. Тому їх 
переробка є нагальною проблемою, що стоїть на 
шляху збалансованого сталого розвитку світо-
вої спільноти. 

Про важливість даної проблеми свідчать не 
тільки величезні запаси всіляких промислових 
відходів, але й зростання цін на сировину, що 
супроводжує неминуче виснаження природних 
ресурсів. Ураховуючи, що відходи виробництв, 
що забруднюють навколишнє середовище, 
можуть бути використані в господарстві, дуже 

актуальна в даний час проблема їхньої утиліза-
ції. За рахунок використання відходів у якості 
вторинних матеріальних ресурсів можна вирі-
шити ряд таких важливих завдань, як економія 
сировини, запобігання забрудненню водойм, 
ґрунту і повітряного басейну, збільшення обся-
гів виробництва деталей і виробів, освоєння 
випуску нових для підприємств товарів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у розроблення теоретико-мето-
дологічних і прикладних питань вирішення 
проблеми відходів, зокрема, використання їх 
як вторинних ресурсів, зробили такі вчені, як: 
О.Ф. Балацький, В.Г. Братчиков, О.О. Веклич, 
Г.П. Виговська, а серед зарубіжних – А.Д. Коз-
лов, Р. Мюррей, М.Б. Плущевський, С. Поу, 
М.Ф. Реймерс, В.А. Уліцький та ін. Дані нау-
ковці розробили теорії, які припускають у пер-
спективі можливість збільшення використання 
відходів через їх соціально-економічну значу-
щість для країн.

Мета статті полягає у тому, щоб устано-
вити соціально-економічні ефекти ресайклингу 
в контексті стратегічного розвитку країн ЄС. 
Для досягнення мети були використані методи 
індукції, дедукції, компаративного та структур-
ного аналізу, синтезу, комплексного, історич-
ного та логічного підходів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зростання населення, індустріалізація, урба-
нізація та економічне зростання призводять до 
того, що все більше відходів утворюється у про-
мислово розвинених країнах, що, у свою чергу, 
створює все більше проблем для здоров’я людей 
і навколишнього середовища багатьох країн 
світу. Крім того, екстенсивне зростання спо-
живання ресурсів призвело до певної сировин-
ної залежності економіки багатьох країн світу. 
Тому ресурсозбереження та утилізація відходів, 
а в ідеальному випадку організація економіки 
на принципах ресайклингу – це реальний шанс 
суспільства для збереження навколишнього 
середовища та його ресурсів [1].

За словами Н.І. Непогодіної, відходи – це 
вторинні матеріальні ресурси або вторинна 
сировина, які завдяки процесу відновлення С
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споживчої вартості перетворюються на новий 
предмет праці, здатний максимально задоволь-
нити потреби нового процесу виробництва [2]. 
Поняття ж «ресайклингові ресурси» включає 
окремі групи побутових і промислових відхо-
дів, які в певний час можуть бути повторно 
використані у господарських цілях. Пріоритет-
ним способом перетворення відходів у вторинні 
ресурси повинен стати метод їх відновлення, 
тобто збору, сортування, підготовки відходів 
різних видів для їх повторної переробки [3].

На разі лідерами у переробці відходів висту-
пають європейські країни, тому доцільно буде 
проаналізувати досвід саме цих країн. Так, 
щорічний обсяг зібраних відходів у ЄС оціню-
ється у більш ніж 306 млн. т, у середньому 
530 кг на душу населення на рік. Найбільші 
обсяги утворених відходів у 2013 р. зафіксо-
вані у Данії, Швеції, Німеччині (понад 600 кг 
на душу населення), найменші – в Естонії, Сло-
ваччині, Польщі, Чехії, Ісландії, Угорщині (від 
200 до 400 кг на душу населення на рік) [4]. 
За морфологічним складом мінеральні та тверді 
відходи складали майже три чверті відходів, 
змішані відходи складали 10%, а решта – це 
інші відходи, такі як метал, дерево, папір/кар-
тон, скло, пластик, каучук і текстиль, – 15,4%. 
Багато країн світу використовують захоронення 
сміття на полігонах як один із методів утилізації 
відходів, проте країни ЄС, навпаки, зосереджені 
саме на переробці відходів. На рис. 1 наведено 
рівень ресайклингу муніципальних відходів у 
країнах Європи у 2001 та 2013 рр. [5].

Рис. 1. Рівень ресайклінгу муніципальних відходів 
у країнах світу, 2001р. та 2013 р., % [5]

У таких країнах, як Швейцарія, Німеч-
чина, Нідерланди, Швеція, Бельгія та Норве-
гія, захоронення сміття як спосіб управління 
відходами взагалі не використовувався, пере-
важають методи повторного повернення сиро-
вини або енергії. Наприклад, у Нідерландах 
до 60% відходів утилізувалось та компосту-
валось з відновленням сировини, а 40% спа-
лювалось з відновленням енергії. Разом з тим 
рівень ресайклінгу, тобто утилізації, обробки 
та нового використання сміття, суттєво різ-
нився між країнами.

У період з 2001 по 2013 р. у 12 країнах рівень 
ресайклингу зріс більше ніж на 10%, у той 
час як в 10 європейських країнах зафіксовано 
зростання на 5–10%. Найвищий рівень утилі-
зації сміття домогосподарств зафіксований у 
Німеччині (64%), Австрії (59%), Бельгії (57%), 
Нідерландах (51%), Швейцарії (50%), найниж-
чий – у Польщі, Литві та Словаччині (8–11%). 
Одним з найбільш ефективних є ресайклинг 
старих автомобілів, рівень якого у Німеччині, 
Бельгії, Литві та Болгарії досяг 87%.

У кожній країні існують свої способи і техно-
логії переробки відходів, але найвищий рівень 
ресайклингу демонстрували Німеччина, Нідер-
ланди та Франція. Дані країни мають стійку 
тенденцію переходу від спалювання відходів до 
їх ресайклінгу. Переробкою сміття займаються 
переважно приватні компанії, які є досить висо-
коприбутковими та не потребують державних 
дотацій [6]. Якщо завод перероблює відходи, то 
його прибуток складається зі стягнення плати 
за прийом сміття та продажу перероблених вто-
ринних матеріалів виробникам. Якщо ж завод 
спалює сміття, то його доходи складає плата 
за прийом сміття та подальша утилізація, при 
цьому частина відсортованих відходів може 
бути продана.

Деякі країни цілеспрямовано закуповують 
сміття за кордоном для його переробки і вико-
ристання. Подекуди сміття навіть стало дефі-
цитним ресурсом, наприклад, Швеція імпор-
тувала його з Німеччини та Норвегії, щоб 
використовувати для виробництва електро-
енергії. Таким чином, у цій країні виробляють 
стільки енергії, що вистачає на забезпечення 
17% житлових будинків [7]. 

Протягом 2001–2011 рр. виробництво енер-
гії від спалювання муніципальних відходів у ЄС 
зросло більш ніж у два рази, причому у 2011 р. 
досягло 16,4 тис.  т нафтового еквівалента. В Есто-
нії у 2013 р. був побудований завод з переробки 
відходів. Шляхом використання найсучаснішої 
і екологічної технології спалювання, в електро-
енергію і тепло перетворюється приблизно 82% 
енергії, що міститься у смітті, це дозволяє збе-
регти 70 млн. кубометрів природного газу на рік. 
Сміттєспалювальний енергоблок, будівництво 
якого тривало майже вісім років, примножив 
цінність Eesti Energia як з фінансової точки зору, 
так і у більш широкому сенсі, оскільки він при-
ніс користь усій Естонії [8].

Таким чином, шляхом перетворення відхо-
дів у цінну сировину та матеріали, ресайклинг 
дозволяє економити на природних ресурсах, 
створювати нові робочі місця і цим самим 
зменшувати рівень безробіття в країні, відтво-
рювати конкурентоспроможне виробництво. 
За оцінками експертів, у 2013 р. доходи від 
ресайклингу в ЄС склали 33,5 млрд. євро, що 
на 8% перевищило показник 2012 р., при-
чому частка доходів від ресайклингу стано-
вила 10% доходів екосектору 28 країн – членів 
ЄС [8]. Найбільш прибутковими матеріалами 
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для переробки є залізо, сталь, папір та цінні 
метали. Також з кожним роком збільшуються 
внутрішньо- та міжрегіональна торгівля вто-
ринною сировиною в ЄС. Експорт вторинної 
сировини не тільки приносить країнам додат-
кові грошові надходження до бюджету, сприяє 
зменшенню дефіциту платіжних балансів. 
Динаміку внутрішньої та зовнішньої торгівлі 
окремими видами вторинної сировини наве-
дено на рис. 2 та 3. 

Рис. 2. Зовнішня та внутрішня торгівля  
вторинною сировиною (пластик) країн ЄС,  

2000–2012 рр., млн. євро [6]

З рис. 2 видно, що починаючи з 2002 р. від-
бувається поступове зростання внутрішньорегі-
онального та зовнішньорегіонального експорту 
пластику. Після глобальної кризи 2008 р. 
обсяги торгівлі переробленим пластиком зрос-
тали. За той же період імпорт пластику у кра-
їни ЄС є відносно стабільним, але обмеженим. 
Аналогічні тенденції склалися у торгівлі залі-
зом та сталлю (рис. 3). Після глобальної кризи 
обсяги експорту відходів (заліза та сталі) у 
2010 р. перевищували рівень 2008 р.

Галузь переробки вторинних ресурсів ство-
рює соціальній ефект – сприяє створенню нових 
робочих місць. Галузь ресайклингу формує 
попит на низько-, середньо- і висококваліфіко-
вану робочу силу. Так, зайнятість у сфері пере-
робки та відновлення матеріалів в ЄС неухильно 
зростала від 422 осіб на мільйон у 2000 р. до 
611 осіб у 2007 р., або на 45% [9]. У табл. 1 
наведено чисельність зайнятих в екологічних 
галузях економіки. 

Рис. 3. Зовнішня та внутрішня торгівля  
вторинною сировиною (залізо та сталь) країн ЄС, 

2000–2010 рр., млн. євро [6]

Як свідчать дані табл. 1, найвищі темпи 
зростання зайнятості зафіксовані у сфері ресай-
клингу. Так, у 2012 р. зайнятість у сфері ресай-
клингу зросла на 28,6% порівняно з 2010 р. Що 
стосується середньорічних темпів зростання, то 
в середньому з 2000 по 2012 р. рівень зайня-
тості у сфері ресайклингу кожного року зростав 
на 7,5%. Окрім того, у 2012 р. у даній галузі 
працювало 425,8 тис. осіб, що склало 12,8% 
зайнятих в екоіндустрії. Отже, технологія сор-
тування і переробки сміття дозволяє побудувати 
рентабельний бізнес, забезпечити повернення 
в товарний оборот цінних вторинних ресурсів 
(паперу, картону, чорних і кольорових металів, 
пластмаси, скла та ін.), скоротити кількість 
сміттєвих звалищ і полігонів, спростити скла-
дування сміття. 

ЄС поступово будує так назване «суспільство 
ресайклінгу» (recyclingsociety), яке базується 
на концепції «трьох R» (англ. Reduce, Reuse, 
Recycle) – скорочення обсягів утворення відхо-
дів, які підлягають захороненню, повторне вико-
ристання частини побутових відходів, повторна 
переробка відходів і перетворення їх у вторинну 
сировину [10]. Положення концепції були врахо-
вані у стратегії «Європа-2020», основне завдання 
якої полягає у тому, щоб перетворити ЄС на 
ресурсоефективну, конкурентоспроможну еко-
номіку. Управління відходами в ЄС спрямовано 

Таблиця 1 
Рівень зайнятості в галузі екології в країнах ЄС, 2000–2012 рр., тис. ос. [7]

Галузь 2000 2008 2010 2012 Темп зростання 
(2012/2010), %

Середньорічний темп 
зростання (2000-2012), %

Повітря 163,4 129,6 137,4 144,2 4,95 -0,96
Стічні води 411,7 496,1 529,3 583,5 10,24 2,72
Відходи 528,8 623,3 605,7 718,3 18,59 2,38
Ґрунти та вода 49,8 63,8 72,3 78,5 8,58 3,56
Шум 15,6 12,5 12 13,1 9,17 -1,33
Біорізноманіття 59 80,2 90,7 102,3 12,79 4,32
Інше 223,8 319,9 320,1 346,1 8,12 3,41
Споживання води 406,1 463,2 479,5 495,2 3,27 1,54
Ресайклінг 166,4 296,5 331,1 425,8 28,60 7,50
Поновлювана енергія 169,4 233,9 381,4 415,2 8,86 7,14
Всього 2194,4 2719,1 2965,8 3322,2 12,38 3,27
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на запобігання утворенню відходів та встанов-
лення мінімальних диференційованих рівнів 
їх переробки з метою забезпечення належного 
функціонування внутрішнього ринку та поши-
рення передового досвіду окремих країн у наці-
ональних програмах управління відходами [11]. 
У табл.2 наведено стратегічні цілі у сфері пере-
робки відходів на період до 2020 р.

Стратегічні цілі полягають у тому, щоб до 
2020 р. збільшити переробку відходів домогос-
подарств до 50%, будівельних – до 70%, рівень 
ресайклингу упаковки – до 55% у 2015 р. Для 
такого матеріалу, як автомобільні шини, запла-
новано повну заборону на захоронення. Рівень 
переробки батарейок та акумуляторів плану-
ється довести до 50–75% у 2016 р. До 2020 р. 
планується збільшити обсяг переробки відходів 
до 150 млн. т на рік. У той же час обсяги спа-
лення та захоронення, навпаки, будуть змен-
шуватись, що сприятиме суттєвому збільшенню 
переробки твердих побутових відходів [9]. 

Стратегією передбачено, що до 2020 р. 
майже всі країни – члени ЄС досягнуть рівня 
ресайклінгу в середньому 70% за всіма катего-
ріями відходів [7]. За прогнозами, збільшення 
ресайклингу та заборона захоронення відходів 
на звалищах дозволять досить суттєво змен-
шити викиди CO2 у атмосферу. Якщо у 2008 р. 
викиди CO2 скоротились на 223 млн. т, то у 
2020 р. скоротяться до 319, 8 млн. т, причому 
найбільше скорочення викидів CO2 прогнозу-
ється у Німеччині (до 60 млн. т) [11]. 

Сектор переробки відходів також формує 
1,2–1,5 млн. робочих місць, тим самим робить 
значний внесок у зростання рівня зайнятості до 
75% у 2020 р. За розрахунками, якщо рівень 
ресайклингу становитиме 70% у 2020 р., то 
соціальний ефект становитиме 114 тис. нових 
робочих місць, а галузь переробки відходів ство-
рюватиме 1% ВВП ЄС. Використання ресай-
клингових ресурсів породжує ефект скорочення 
надмірного споживання ресурсів, спадну тен-
денцію цін на товари, вироблені з них [12]. 

Висновки. Результати проведеного аналізу 
свідчать, що переробка відходів стала важли-
вою галуззю економіки європейських країн, 
середні показники ресайклингу коливались 
від 52% до 92%, найвищий рівень переробки 

відходів зафіксований для таких матеріалів, 
як залізо, сталь, папір та картон, пластик, 
текстиль. Переробка відходів забезпечує краї-
нам позитивні економічні, соціальні та еколо-
гічні ефекти. Шляхом перетворення відходів у 
цінну сировину та матеріали ресайклинг дозво-
ляє економити природні ресурси, скорочувати 
витрати виробництва, створювати нові робочі 
місця та сприяти зайнятості населення, фор-
мувати додаткові надходження в бюджет та 
покращувати поточний баланс країни, скоро-
тити викиди вуглекислого газу в атмосферу та 
забруднення навколишнього середовища, вико-
ристовувати відходи як джерело енергетич-
них ресурсів. Реалізація орієнтирів програми 
«Європа-2020» з питань управління відходами 
дозволить країнам ЄС побудувати ресурсоефек-
тивну, інноваційну, конкурентоспроможну еко-
номіку за засадах сталого розвитку. 
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