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ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ПОВОДЖЕННЯ З 

ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ 

 

В статті розглянута історія виникнення та основні етапи розвитку     

концепції сталого розвитку. Досліджена дефініція поняття «сталий       

розвиток». Визначено місце відходів у концепції сталого розвитку та 

проаналізована проблема поводження з промисловими відходами в 

Україні в контексті обраного напрямку розвитку. 

 

В статье рассмотрена история возникновения и основные этапы     

развития концепции устойчивого развития. Исследована дефиниция   

понятия «устойчивое развитие». Определено место отходов в концепции 

устойчивого развития и проанализирована проблема обращения с    

промышленными отходами в Украине в контексте выбранного            

направления развития. 

 

The article reviews the history of and major stages of the concept of            

sustainable development. Investigated the definition of the concept of        

"sustainable development". The place of waste in the concept of sustainable 

development and analyzed the problem of management of industrial wastes in 

Ukraine in the context of the chosen direction of development. 

 
Вступивши в XXI століття, людство зіткнулося з цілою низкою склад-

них проблем, зумовлених, з одного боку, протиріччями між суспільством і 
природою, з іншого боку, політичними, економічними, культурними супере-
чностями між економічно розвиненими і рештою країн світу. Трансформа-
ційні процеси в світі пов'язані, перш за все, з глобалізацією – об'єктивним 

процесом перетворення економік окремих країн з відносно замкнутою систе-
мою в елементи єдиного світового господарства. Разом з тим світовий еконо-

мічний розвиток характеризується істотним загостренням проблем забезпе-
чення сталого, збалансованого та взаємообумовленого функціонування усіх 

сфер життєдіяльності національних систем. Саме тому подальші трансфор-

маційні процеси повинні відповідати принципам сталого розвитку та екологі-
чної безпеки. Не викликає сумніву той факт, що прискорений розвиток виро-

бництва супроводжується збільшенням кількості утворених відходів, що ви-

магає організації політики ефективного поводження з промисловими відхо-

дами.  
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В Україні внаслідок багаторічного неефективного використання ресурсів 

утворилася величезна маса відходів, насамперед промислових. Ця маса мате-
ріалів мало використовувалася і нагромаджувалася, в результаті таких проце-
сів Україна посіла одне з перших місць у світі за масштабом, гостротою і 
складністю проблеми відходів. Промисловість, будівництво і галузі об-

слуговування мають надзвичайно високі показники відходності. Енергоміст-
кість ВВП в країні перевищує показники для найбільш розвинених країн бі-
льше ніж у 12 разів. Близько 80% цієї величини визначалася високою відход-

ністю виробництва і тільки 20% – його прямою питомою енергоємністю, яка 
була залежно від виду виробництва в 1,3-6 разів більшою від аналогічних ви-

робництв передових країн. У загальній масі відходів частка промислових від-

ходів перевищувала 95% [1]. Промислові відходи є одним із голових джерел 

забруднення природного середовища в країні. За для формування ефективної 
політики в сфері поводження з промисловими відходами доцільно дослідити 

питання еволюції політики на засадах сталого розвитку в розвинених країнах, 

що надасть можливість використати досвід при формуванні в майбутньому 

методологічних засад. 

Питання поводження з відходами, раціонального природокористування 
та досягнення цілей сталого розвитку суспільства останнім часом інтенсифі-
кували дослідження багатьох вчених. Перш за все, необхідно виділити нау-

кові роботи таких вітчизняних і зарубіжних авторів, як Бондар А.І., Век-     

лич О.О., Виговська А.П., Горлицький Б.А., Гофман К., Гриценко А.В., Дані-
лішина Б.М., Дейлі Г., Касимов А.М., Куруленко С.С., Лозанській В.Р., Ма-
льований М.С., Медоуза Дж., Мельника Л.Г., Метлова Л.П., Міщенко В.С., 

Richers В., Сметанін В.І., Туренко А.Н. та інші.  
Основною метою статті є позиціювання промислових відходів у концеп-

ції сталого розвитку та дослідження основних етапів розвитку політики ефек-

тивного поводження з відходами в Україні. 
В 60-х роках вперше почали замислюватися над темпами використання 

природних ресурсів та нераціональною структурою виробництва, які призве-
ли до критичного рівня забруднення навколишнього середовища, що ставить 
під питання розвиток цивілізації вцілому. Члени Римського Клубу, який об'є-
днував видатних вчених, бізнесменів і державних діячів, опублікували в 1972 

р. доповідь «Межі зростання», за допомогою методів математичного моде-
лювання вчені отримали загрозливі результати, які прогнозували, що при 

збереженні тенденції зростання чисельності населення, індустріалізації, ви-

робництва продукції, забруднення навколишнього середовища, виснаження 
природних ресурсів, впродовж наступних ста років будуть досягнуті межі 
зростання і наслідком стане раптове, неконтрольоване зниження чисельності 
населення і обсягу виробництва. Змінити таку тенденцію можливо за умови 

створення екологічної стабільності і підтримання її в майбутньому [2]. 

Констатації самого факту руху планети до меж зростання звичайно було 

недостатньо, тому у 1972 році в Стокгольмі відбулась І Всесвітня конферен-
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ція ООН з охорони навколишнього природного середовища, яка була націле-
на на виявлення зв'язку між економічним, соціальним розвитком і забруднен-

ням навколишнього середовища та ознаменувало включення міжнародного 

співтовариства на державному рівні у вирішення екологічних проблем, що 

відображено у розробленій Програмі ООН з навколишнього середовища 
(ЮНЕП) [3]. 

Незважаючи на зусилля, які приймалися на національному та міжнарод-

ному рівнях, стан глобального навколишнього середовища після Стокгольм-

ської конференції продовжував погіршуватися. Розрізнені, не скоординовані 
зусилля з охорони навколишнього середовища не могли кардинально впли-

нути на небезпечний крін світового розвитку. Все виразніше відчувалася по-

треба в єдиній програмі дій для всього світового співтовариства, тому під 

егідою ООН була сформована Міжнародна комісія з навколишнього середо-

вища і розвитку. У 1987 році МКНСР опублікувала програмну доповідь Г.Х. 

Брундтланд "Наше спільне майбутнє" [4], яка стала базою для розробки до-

мінантної ідеології розвитку цивілізації – Концепції сталого розвитку країн 

світу. 

У 1992 році в Ріо-де-Жанейро була організована Конференції ООН "З на-
вколишнього середовища та розвитку", у якій взяли участь 178 держав та бу-

ли прийняті та підписані п'ять основних документів, серед яких "Порядок 

денний на XXI століття" [5]. Розроблена програма окреслює основні дії того, 

як зробити розвиток стійким з соціальної, економічної та екологічної точок 

зору. Концепція сталого розвитку економіки визнана світовою спільнотою 

народів домінантною ідеологією розвитку людської цивілізації у ХХІ ст., 
стратегічним напрямом забезпечення матеріального, соціального і духовного 

прогресу суспільства.  
Всесвітній саміт зі сталого розвитку відбувся в Йоганнесбурзі у 2002 році, 

на якому були підведені підсумки за минулі десять років і обговорені плани 

роботи на майбутнє. Всесвітній саміт підтвердив, що світове співтовариство 

продовжує рухатися за сценарієм нестійкого розвитку. І якщо втілення ідеї 
стійкості, або стабільного соціально, економічного розвитку, не руйнуючого 

природного середовища і орієнтованого на потреби нинішнього і майбутньо-

го покоління, може статися при всіх умовах в достатньо віддаленій перспек-

тиві, то сам перехід до сталого розвитку повинен відбуватися в поточному 

ХХI столітті, в його першій половині. У прийнятій учасниками саміту декла-
рації підкреслюється відданість ідеї сталого розвитку, балансу його складо-

вих частин та будівництва глобального гуманного суспільства, яке ґрунтуєть-
ся на принципах рівності та усвідомлення потреби, а головне – необхідність 
інтеграції трьох компонентів сталого розвитку, а саме: економічного зрос-
тання, соціального розвитку та охорони навколишнього природного середо-

вища [6, 7]. Наступна Конференція ООН з питань сталого розвитку "Ріо+20" 

планується на червень 2012 року, яка націлена на визначення шляхів ство-
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рення більш безпечного, справедливого, менш забрудненого і процвітаючого 

суспільства. 
Термін "sustainable development" (сталий розвиток) як загальноцивіліза-

ційна мета вперше з’явився в доповіді "Наше спільне майбутнє" МКНСР і 
був введений в науковий та міжнародний оборот.  

В даний час існує безліч підходів до визначення сталого розвитку, це 
обумовлене тим, що автори наголошують на необхідності уточнення перек-

ладу, дослідженні сутності дефініції, внутрішній суперечливості та особливо-

стях понятійно-термінологічного апарату [8, C. 412-419; 9, C.10; 10, С. 87-88; 

11, С. 50-69; 12; 13; 14], найбільш популярним залишається визначення за-
пропоноване разом з принципами Декларації в Ріо-де-Жанейро, яке пропонує 
під сталим розвитком розуміти розвиток з задоволенням потреб теперішнього 

часу, але при цьому не ставити під загрозу здатність майбутніх поколінь за-
довольняти свої власні потреби.  

Слід зауважити, що передвісником сучасних підходів і ідей сталого роз-
витку слід вважати академіка В.І. Вернадського, який майже століття тому 

створив вчення про ноосферу, єдність людини і природи, їхній тісний взаємо-

зв'язок і взаємний вплив [15].  

Загальна прихильність світової спільноти до ідеї сталого розвитку, зобо-

в'язує всі країни взяти на себе колективну відповідальність за посилення і 
зміцнення взаємопов'язаних основ сталого розвитку – економічного розвитку, 

соціального розвитку та охорони навколишнього середовища – на місцевому, 

національному, регіональному і глобальному рівнях. Національний імператив 

сталого розвитку полягає в активній і конструктивній участі у світовому про-

цесі переходу до сталого розвитку, визначенні цілей і механізму розвитку 

країн за допомогою вироблення стратегії сталого розвитку, що об'єднує в од-

не ціле соціальну, економічну і екологічну політику, що інтегрує зусилля в 

досягненні економічної ефективності, соціальної справедливості та екологіч-

ної безпеки.  

Сьогодні існує неоднозначне ставлення до феномену сталого розвитку. 

Деякі спеціалісти вважають, що дана концепція розв'яже гострі соціально-

економічні протиріччя та призведе до глобальної екологічної трагедії [16], 

інші, що сталий розвиток, скоріше за все ідеологія, ніж теоретико-

концептуальна система, яка підкріплюється відсутністю у концепції механіз-
мів контролю реалізації та заходів примусу до виконання її вимог [17]. Од-

нак, як зауважив академік Бобильов С.М., теорія стійкого розвитку стала не 
лише найбільш популярною, але й досліджуваною теорією останнього деся-
тиліття, що підтверджено прагненням всіх розвинених країн світу слідувати у 

напряму сталого розвитку, які в офіційних документах задекларували сталий 

розвиток в якості базової ідеології [18, С. 33].  

При цьому важко погодитися з дослідниками, які вважають, що сталий 

розвиток можливий лише для всієї цивілізації загалом, тобто для всіх країн 

разом і одночасно [19]. Окремі країни, континенти і території справедливо 
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вважаються складовими частинами єдиної, цілісної, глобальної системи. Од-

нак це зовсім не означає, що вони не можуть поодинці розв'язувати проблему 

сталого розвитку. Можуть і повинні. Адже різні країни мають неоднаковий 

рівень соціально-економічного і техніко-технологічного розвитку, викорис-
тання природних ресурсів, антропотехногенних навантажень на навколишнє 
середовище, його забруднення тощо [20]. 

Основні положення концепції сталого розвитку передбачають обов’язкове 
досягнення стійкості в екологічній, економічній та соціальній системах. Як-

що визначити усталеність як суспільні відносини, за яких природні ресурси 

не виснажуються, цілісність екосистем не порушується, матеріальний та со-

ціальний добробут людства постійно підтримується, то можна стверджувати, 

що усталеність – це особливий стан екологічної, економічної та соціальної 
систем, коли їх цілі розвитку співпадають і знаходяться у зоні перетину всіх 

трьох систем [21, С. 41-42; 22]. Схематично складові концепції сталого роз-
витку можна представити у вигляді рис. 1 [23, С.  25]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схематичне зображення тріади сталого розвитку 
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тріади означає відхід і по суті невдачу у здійсненні сталого розвитку. На це 
слушно свого часу звернув увагу Світовий банк (Доповідь банку про світове 
економічне становище за 1994 рік) [24]. Так, наприклад, переоцінка економі-
чного фактора при недооцінці екологічного та соціального призводить до по-

рушення стійкості розвитку, бо неможливо забезпечити поліпшення умов 

життя наступного покоління, якщо поліпшення економіки не буде супрово-

джуватися зменшенням техногенних навантажень на людину і вирішенням 

соціальних проблем у житті суспільства. Так само не може бути самоціллю 

зменшення техногенних навантажень на людину, а, значить, рішення еколо-

гічних проблем також не може бути самоціллю, оскільки це призведе до по-

вернення к витокам. Однією з головних вимог концепції сталого розвитку є 
формування єдиної соціо-економіко-екологічної системи, в якій всі складові 
збалансовані. Таким чином, тільки одночасне комплексне рішення задач в 

трьох напрямках сталого розвитку – зростання економіки при одночасному 

покращенні екологічної обстановки та вирішенні соціальних проблем – до-

зволять реалізувати цю прогресивну концепцію. 

Україна на конференції в Ріо-де-Жанейро у 1992 р. задекларувала своє 
бажання перейти на шлях сталого розвитку підписавши Декларацію і Про-

граму дій «Порядок денний на 21 століття». Інтеграція екологічної політики 

до всіх галузей економіки є необхідною умовою переходу України до сталого 

розвитку, а також важливою умовою європейської інтеграції. Стратегії або 

програми сталого розвитку прийняли понад 100 країн світу, зокрема США, 

Канада, країни ЄС, Японія, Китай, Індія та ін., але, на жаль, Україна залиша-
ється однією з небагатьох країн у Європі, в якій відсутня національна страте-
гія сталого розвитку. Поряд з цим слід зауважити, що принципи сталого роз-
витку покладені в основу Національного плану дій з охорони навколишнього 

природного середовища України на 2011 – 2015 роки [25], який було розроб-

лено відповідно до Закону України «Про основні засади (стратегію) держав-

ної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня          
2010 року. Унікальність цих документів полягає в тому, що вони є першими 

документами такого рівня, які було заплановано, створено і затверджено згі-
дно з усіма європейськими стандартами.  

В процесі виробничої діяльності, яка направлена на перетворення ресурсів 

в готову продукцію для задоволення потреб суспільства. В процесі виробни-

цтва і споживання не відбувається повного перетворення використаних ресу-

рсів у товари. Таким чином, споживані у виробничому процесі і процесі спо-

живання різні природні ресурси і вироблені товари не всієї своєї матеріаль-
ною субстанцією переходять і задовольняють потреби. Все це і є основною 

об'єктивною причиною виникнення в процесі антропогенної діяльності різ-
них за своїм змістом, властивостями та споживчої цінності залишків матеріа-
льно-енергетичних ресурсів, товарів і продуктів. Окрім того, в процесі виро-

бничої діяльності суспільство створює принципово нові для природи речови-

ни, які, в свою чергу, спричиняють негативний вплив на природне середови-
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ще, порушуючи його вікову гармонію. Науково-технічний прогрес неодно-

значно впливає на природу: з однієї сторони, зростає проблема відходів, а з 
іншої – людина має все могутніші важелі для того, щоб привести навколишнє 
природне середовище до первісного незайманого стану, поліпшити його стан, 

гармонізувавши відношення: людина – природа – суспільство. 

В минулому питанню поводження з промисловими відходами не приділя-
ли достатньо уваги, однак, з плином часу екологічно просвітлене населення 
актуалізувало проблему накопичення відходів, вичерпності ресурсів та за-
бруднення навколишнього середовища. Стало очевидним, що захоронення та 
спалення відходів має істотні екологічні наслідки і використання цих спосо-

бів не є оптимальними в сфері поводження з промисловими відходами, обся-
ги яких постійно зростають. Важливість цих питань та поява концепції стало-

го розвитку сприяли ідеям переробки та вторинного використання як способу 

зменшення відходів виробництва. 
В Україні актуалізується проблема відходів при розробці напрямку пере-

ходу до моделі сталого розвитку. Виникнення проблеми ефективного пово-

дження з відходами в Україні є наслідком того, що тривалий час виконувався 
економічний принцип: одержання максимальної вигоди при мінімальних за-
тратах без урахування антропогенного впливу на навколишнє середовище. 
Відбувалась неузгодженість темпів економічного розвитку й вимог екологіч-

ної безпеки, домінування природомістких галузей, висока питома вага ресур-

со- і енергоємних застарілих технологій, сировинна орієнтація експорту то-

що. Економічне зростання, націлене на задоволення потреб, характеризується 
збільшенням обсягів промислового виробництва, яке може досягатися різни-

ми шляхами. Більшість сучасних промислових підприємств працюють за 
принципом виробництва, в основі якого лежить модель лінійної економіки 

[26]. Дисгармонійність даного процесу можна проілюструвати простою зако-

номірністю: будь-який процес виробництва (споживання) вимагає викорис-
тання природних ресурсів і водночас продукує відходи (рис. 2, а). Така еко-

номіка зумовлює появу все більшої й більшої кількості відходів, багато з 
яких небезпечні, які забруднюють і руйнують, навколишнє середовище.  

Основним джерелом небезпеки для населення і навколишнього середови-

ща є незамкненість техногенних потоків речовини, що призводить до пору-

шення екологічної рівноваги. Природа створила механізми ліквідації відходів 

власної життєдіяльності і здатна утилізовувати багато речовин штучного по-

ходження, однак ця здатність обмежена асиміляційними можливостями еко-

системи [27]. Тому єдиний шлях подальшого розвитку суспільства має поля-
гати у зменшенні відходів через впровадження маловідходних технологій, які 
забезпечують максимально комплексне вилучення і використання всіх ком-

понентів, що містяться в природних ресурсах. Найбільш прогресивними тех-

нологіями є безвідходні, які базуються на раціональному використанні всіх 

компонентів природної сировини та енергії в циклі «первинні сировинні ре-
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сурси – виробництво – споживання – вторинні ресурси» і не порушують еко-

логічної рівноваги. Застосування цих технологій лежить в основі іншої моде-
лі “замкненого циклу” (рис. 2, б). В даний час модель “замкненого циклу” 

набирає все більшу силу, бо побудована за принципом наслідування природі, 
її похідна стосовно економічної діяльності передбачає, що відходи кожного з 
підприємств є ресурсом для іншого підприємства. При циклічній моделі еко-

номіки передбачається відсутність великої кількості виробничих відходів, 
оскільки більша частина використовується в якості вторинних ресурсів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Моделі економіки 

 

Досвід впровадження «замкненого» виробничого циклу не є широко по-

ширеним у межах діяльності сучасних вітчизняних підприємств – навіть по-

при те, що досвід зарубіжних компаній свідчить на користь таких наслідків 

через зменшення витрат, підвищення конкурентоспроможності і навіть по-

ліпшення якості кінцевого продукту.  

Пріоритетною метою політики країн ЄС щодо відходів є запобігання і мі-
німізація обсягів утворення відходів виробництва. Політика управління від-

ходами в країнах ЄС розвивалась впродовж 40 років за для гармонізації сфе-
ри поводження з відходами і запобігання неправильного розвитку технологій 

в ринкових умовах. Окреслена політика базується на ієрархії методів пово-

дження з відходами (рис. 3), яка встановлює доцільність впровадження тех-

нологій виробництва на основі вибору найкращих з точки зору екології та з 
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урахуванням як економічних, так і соціальних аспектів. Вперше ієрархія тех-

нологій поводження з відходами була представлена у Рамковій директиві Єв-
ропарламенту від 5 квітня 2006 р. по відходам, і в даний час є компонентою 

всіх основних директив у сфері поводження з відходами в ЄС. 

Запобігання та мінімізація утворення відходів дозволяє заощаджувати 

кошти на проведення заходів щодо поводження з відходами, а також призво-

дить до підвищення продуктивності і зниження питомої ваги використання 
ресурсів. Вторинне використання має на увазі повторне використання матері-
алів без будь-яких істотних переділів. Використання матеріального потенціа-
лу відходів – використання вторинних матеріалів в якості сировини. Викори-

стання енергетичного потенціалу відходів – отримання енергії з відходів. Ро-

зміщення (захоронення) відходів є найменш прийнятною технологією пово-

дження з відходами і має на увазі безпечне розміщення відходів, які вже не 
можуть бути залучені в інші опції ієрархії відходів у навколишньому середо-

вищі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Ієрархії методів поводження з відходами 
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− принцип близькості передбачає, що відходи мають перероблятися і 
знешкоджувати як якнайближче від місць їх утворення, бо це скорочує час, 
енергію, ймовірність аварій, фінансові витрати, вплив на навколишнє середо-

вище від транспортування;  
− принцип «забруднювач платить» встановлює фізичну та фінансову 

відповідальність виробника за весь життєвий цикл товару та його упаковки 

навіть після закінчення їх використання споживачем. 

Метою політики з ефективного управління відходами є вилучення (відно-

влення) цінних елементів з відходів з мінімальним використання енергії та 
позитивним екологічним впливом. Дуже добре вписується в концепцію ста-
лого розвитку «Практика 3R» у сфері поводження з відходами (Reduce  –  

скорочення обсягів утворення відходів, Reuse  –  повторне використання від-

ходів, Recycle  –  використання як вторинної сировини), яка була запропоно-

вана Урядом Японії на саміті «Великої вісімки» у 2004 р. Замість того, щоб 

покладатися на ієрархію скорочення відходів (рис. 3), комплексне регулю-

вання процесом поводження з відходами спрямоване на створення суспільст-
ва, орієнтованого на ресурсозбереження, на такий розвиток економіки, при 

якому стає можливим забезпечити охорону навколишнього середовища, а та-
кож стимулювати наукові дослідження у цій сфері, разом з тим відмічається 
важливість «промислового симбіозу» (суспільства з замкнутою економікою), 

коли відходи одного виробництва стають ресурсами для іншого. Сьогодні цю 

політику підтримують представники двадцяти країн (Бразилії, Канади, Ки-

таю, Франції, Німеччини, Індонезії, Італії, Японії, Малайзії, Мексики, Філіп-

пін, Республіки Корея, Росії, Сінгапуру, Південної Африки, Таїланду, Вели-

кобританії, Сполучених Штатів, В'єтнаму та Європейської комісії) і чотирьох 

міжнародних організацій (ЮНЕП, ОЕСР, Секретаріату Базельської конвенції 
і Ліги Арабських Держав). 

У більшості індустріальних країн, до яких можна віднести і Україну, де 
зростання обсягу відходів носить дійсно стрімких характер, управління пово-

дженням з відходами відіграє значну роль в економіці країни. При вмілому 

поводженні з відходами, як показує досвід розвинених країн, вони представ-
ляють собою джерело доходу держави або частково підприємців. Екологіч-

ність в управлінні відходами полягає в усуненні їх як забруднювачів з екоси-

стеми, так і перетворення їх на джерело вторинної сировини [28].  

Відходи в усьому світі розглядають у трьох напрямках: 

1. Відходи як фактор погіршення природного середовища проживання і 
здоров'я людей.  

2. Відходи як джерело вторинної сировини.  

3. Відходи як фактор торгівлі й обміну в умовах браку сировинних запасів 

між різними виробництвами ресурсоємних галузей виробництва на міжрегіо-

нальному та міжнародному рівнях.  

Сьогодні Україна посідає одне з перших місць у світі за масштабом, гост-
ротою і складністю проблеми відходів. Промисловість, будівництво і галузі 
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обслуговування мають надзвичайно високі показники відходності. Енергомі-
сткість ВВП в країні перевищує показники для найбільш розвинених країн бі-
льше ніж у 12 разів. У загальній масі відходів частка промислових відходів 

перевищувала 95%. Промислові відходи є одним із голових джерел забруд-

нення біосфери в країні. 
На жаль, в Україні при спробах вирішити проблему відходів останні 

два напрямки практично не розглядаються. У кращому випадку, продуценти 

відходів намагаються зменшити кількість відходів, удосконалюючи техноло-

гію процесів переробки сировини, або прагнуть їх скинути, захоронити, по 

можливості, з меншими затратами і з меншим збитком. Між тим, сьогодні та-
кий підхід є застарілим і не відповідає концепції сталого розвитку суспільст-
ва, до реалізації якої перейшла Україна. Відсутність в Україні послідовної 
державної політики у сфері поводження з відходами та у галузі раціонально-

го використання природних ресурсів становить небезпеку, що можна поясни-

ти наявністю еколого-економічних протиріч. Розробка і впровадження меха-
нізму поводження з промисловими відходами продиктована відсутністю чіт-
кої державної політики в області взаємовідносин: людина – суспільство-

природа. Характерною є тенденція домінування економічних пріоритетів над 

екологічними, недооцінка екологічного фактору при вибору способу пово-

дження з відходами як на державному, так і на регіональному рівнях, відсут-
ність стимулювання та негативної мотивації при визначенні способу пово-

дження з відходами. У період переходу до сталого розвитку такий технокра-
тичний підхід є недопустимим.  
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