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Постановка проблеми. Еколого-економічний розви-
ток є специфічним об’єктом державного регулювання. 
Він базується на узгодженні складних та опозиційних 
один до одного процесів, що виникають у різному серед-
овищі, можуть по-різному себе проявляти залежно від 
ситуації. Вивчення та адаптація зарубіжного досвіду у 
сфері еколого-економічного розвитку вказує на потребу 
володіння такою інформацією, однак з чітким розумін-
ням специфіки вітчизняного середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дане дослі-
дження присвячене огляду зарубіжного досвіду еколого-
економічного розвитку, базоване на працях українських 
науковців та експертних дослідженнях, публікованих у 
мережі Інтернет. Зокрема це О. Волошин [2], Г. Геле-
туха і Т. Железна [1], О. Гуменюк, Н. Семенюк [3], 
В. Дубровін, М. Корчемний, І. Масло [5], О. Климчук, 
Н. Грох [9], І. Міхно [10], І. Соколовська, М. Мельник, 
С. Підховна [12], І. Тесленко [14] та ін.

Постановка завдання. Метою статті є вивчення 
зарубіжного досвіду еколого-економічного розвитку 
з обґрунтуванням пріоритетів адаптації для України.

Цілями статті є наступні:
– систематизація пріоритетних питань вивчення 

зарубіжного досвіду забезпечення еколого-економіч-
ного розвитку для України;

– узагальнення зарубіжного досвіду у сфері ути-
лізації відходів з актуалізацією ризику несанкці-
онованого ввозу побутових відходів з-за кордону в 
Україну;

– визначення можливостей утилізації електро-
нного сміття в Україні;

– вивчення зарубіжного досвіду у сфері альтер-
нативної енергетики, в тому числі з використанням 
біогазу. 

Вивчення зарубіжного досвіду еколого-економіч-
ного розвитку слід здійснювати не стільки в геогра-
фічній площині, орієнтуючись на практику конкрет-
них країн, скільки з погляду напрямів, проблемних 
питань, необхідних до вирішення у нашій державі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оскільки питання узгодження екологічних та еко-
номічних інтересів є дуже багатогранними, то про-
блематика вивчення зарубіжного досвіду може бути 
досить широкою. Щоб недопустити розпорошеності, 
слід розуміти пріоритети еколого-економічного роз-
витку для України та фокусувати увагу на досвіді 
інших держав саме з даних питань.

З огляду на сутність еколого-економічного роз-
витку дуже важливим є вивчення успішного досвіду 
інших держав щодо підтримки екологічного під-
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приємництва. Для України одним з найбільш про-
блемних питань у цьому плані є утилізація відходів. 
Дуже багато розвинених держав досягнули значного 
успіху у сфері поводження з відходами без їх спалю-
вання, лише шляхом роздільного збирання та утилі-
зації з одночасним пропагуванням відходу від кон-
цепції «разового споживання». 

Найбільш взірцевими державами у плані пово-
дження з відходами є Швейцарія, Швеція, Німеч-
чина і Франція. Швейцарія забезпечила практично 
100 %-ну переробку відходів за рахунок зобов’язання 
населення сортувати сміття (у разі відмови – висока 
оплата прийому невідсортованого сміття), розвинула 
належну інфраструктуру збору (спеціальні контей-
нери) і переробки сміття (склотари, картону, паперу, 
батарейок тощо). 

Якщо Швейцарія активно застосовує систему 
штрафування за неправомірне поводження з відхо-
дами, причому штрафи є доволі високими та функці-
онують спеціальні підрозділи, які займаються контр-
олем з даного питання, то, для прикладу, Німеччина 
не використовує даний інструмент. У цій державі 
вирішення проблем з відходами здійснюється з допо-
могою державної системи «Duales System Deutschland 
GmbH», яка почала діяти з 90-х років ХХ століття; 
це дозволило позбавитись від практики викорис-
тання сміттєвих полігонів з 2005 року: з 300 полі-
гонів, які функціонували у 2004 році, залишилося 
менш як половина лише для захоронення відходів, 
що не піддаються переробці [4].

Використання штрафних санкцій держави щодо 
поводження з відходами залежить від рівня екологіч-

ної культури суспільства. Приклад Швейцарії вказує 
на тодішню потребу стимулювання населення до сор-
тування сміття, коли в Німеччині таких проблем не 
було. Взірцем ліберального підходу у поводженні з 
відходами є Франція, де штрафні санкції застосову-
ються вкрай рідко. Головним принципом поводження 
з відходами у даній країні є особиста відповідальність. 
Для населення України такий підхід наразі є непри-
йнятним та вимагає більш жорстких заходів. 

Приклад Франції також є взірцевим у плані 
функціонування сміттєпереробних заводів. Завод 
з утилізації сміття «Issйane» в околиці Парижа на 
вигляд є одноповерховою будівлею без видимих труб, 
навколо будівлі зелена зона тощо. Такого естетич-
ного вигляду вдалося домогтися завдяки тому, що 
всі основні потужності з переробки сміття, очищення 
димів й обробки залишків заховані під землею – фак-
тично «Issйane» тільки на одну третину «визирає» на 
вулицю [13]. 

Дуже важливим напрямом поводження з відхо-
дами є стимулювання виробництва з вторинної сиро-
вини – так званого рециклінгу. У даному плані для 
України є актуальним досвід Японії, яка підтримує 
такі напрями рециклінгу, як утилізація відходів в 
якості сировини для виготовлення вихідного про-
дукту, використання відходів для отримання будь-
якої товарної продукції, застосування відходів для 
будівництва дамб, доріг і насипних територій, отри-
мання добрив та біогазу; активне впровадження в 
Японії системи рециклінгу дозволило створити нові 
робочі місця, що з’явилися в результаті розширення 
виробництва, знизити собівартість виробленої про-

Рис. 1. Типові заходи поводження з відходами у зарубіжних країнах  
з погляду перспективності впровадження в Україні

* Джерело: авторська розробка
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дукції, зменшити витрати первинних матеріальних 
й енергетичних ресурсів [10, с. 71].

З проведеного огляду можна зробити висновок, 
що більшість розвинених держав, зокрема ЄС, прак-
тикують жорсткі правила утилізації відходів. Якщо 
це сусідні, територіально наближені до України дер-
жави, то це стає серйозним ризиком. Якщо в нашій 
державі не буде розвиватись система контролю у 
сфері поводження з відходами, не вживатимуться 
заходи щодо зменшення їх кількості, то зростатиме 
ризик несанкціонованого ввозу побутових відходів 
з-за кордону. Зокрема, мова йде про старі автомо-
білі та електронне сміття (Е-сміття). Щороку у світі 
утворюється близько 50 млн тонн електронних від-
ходів, до яких відносять комп’ютери, електронну 
оргтехніку, електронні пристрої для розваг, мобільні 
телефони, телевізори тощо; накопичення такого тех-
нологічного сміття відбувається втричі швидше, 
ніж зростання кількості інших відходів [14]. Укра-
їна поки ще залишається споживачем великої кіль-
кості технічних пристроїв у б/у-стані. Окрім того, 
в нашій державі зростають обсяги електронного 
сміття, що абсолютно неконтрольовано перебуває 
на сміттєзвалищах. Дану ситуацію слід виправляти, 
орієнтуючись на досвід країн ЄС. Ще в 90-х роках 
ХХ століття деякі європейські держави заборонили 
розміщення електронних відходів на полігонах; ком-
панії «Dell», «Sony», «Samsung», «Nokia», «Siemens/
Fujitsu» мають свої власні програми переробки, при-
ймають стару техніку від споживачів та займаються 
або її модернізацією, або повторно використовують 
її окремі частини; компанія «Canon» як виробник 
електронних виробів забезпечує збір та утилізацію 
відходів у кожній країні ЄС, де вона має національне 
торгове представництво [14].

В Україні у рамках євроінтеграції питання сис-
темної утилізації електронного сміття на держав-
ному рівні почало розглядатись лише з 2016 року. 
За пропозицією ЄС Україна може розраховувати на 
допомогу в розробці системи управління відходами 
електронного і електричного обладнання та елементів 
живлення (відповідну презентацію провело Міністер-
ство регіонального розвитку та будівництва України); 

система передбачає створення реєстру виробників та 
імпортерів електрообладнання, які будуть зобов’язані 
подавати офіційні звіти про те, скільки такого облад-
нання та батарейок вони виробили, продали й утилі-
зували [6]. Ці та інші заходи мають стати вагомим 
напрямом розвитку екологічного підприємництва та 
стимулювання екологічної відповідальності бізнесу, 
що є стратегічно важливим у забезпеченні еколого-
економічного розвитку України (табл. 2).

Окремої уваги при вивченні зарубіжного досвіду 
у сфері утилізації відходів є використання біогазу. 
Україна володіє значними резервами в даному плані 
з огляду на існування багатьох перенаповнених 
полігонів сміття. Сільськогосподарська спеціаліза-
ція економіки скеровує до необхідності ефективіза-
ції використання утворюваної біомаси (первинної 
– рослини, безпосередньо використовувані для одер-
жання енергії; вторинної – біомаса рослинного або 
тваринного походження, що утворилася в результаті 
попередньої переробки рослинних продуктів у про-
цесі життєдіяльності тварин, органічні продукти, які 
утворюються при переробці сировини сільськогоспо-
дарського походження, та осади з господарських і 
комунальних стоків [5; 12, с. 114]), в ході мікробіо-
логічного розкладання якої утворюється біогаз. 

Науково обґрунтовано, що одним із ефективних 
способів корисної утилізації ресурсів біомаси є їх 
анаеробне зброджування в біогазових установках, 
яке дозволяє отримати пальну суміш газів з тепло-
тою згорання близько 20-25 МДж/куб. м і вмістом 
метану в межах 60-75 %, високоякісні органічні 
добрива та розв’язати проблему забруднення навко-
лишнього середовища [9, с. 51-52]. Як стверджують 
О. Климчук та Н. Грох, потенційна ємність ринку 
біогазових установок в Україні є значною та в пер-
спективі основним обладнанням для виробництва 
біогазу виступатимуть, насамперед, великі когене-
раційні біогазові установки, встановлені в аграрних 
підприємствах; перспективні аграрні підприємства 
стануть головною сировинною та виробничою базою 
для отримання біогазу в Україні [9, с. 52].

Технологічна специфіка виробництва біогазу 
актуалізує реалізацію в Україні концепції біогазових 

Таблиця 2
Основні положення проекту щодо створення системи управління  

відходами електронного і електричного обладнання та елементів живлення в Україні

№ 
з/п Захід Позитивні наслідки Ризики

1 Закладення витрат на утилізацію обладнання в їх 
вартість при купівлі

Можливість фінансового 
забезпечення

Нецільове використання 
отри-маних прибутків

2
Реєстр виробників та імпортерів електрообладнання 
з обов’язковим звітуванням щодо виробництва, про-
дажу, утилізації

Статистична основа управ-
лінських рішень

Приховування діяльності

3
Зобов’язання суб’єктів роздрібної торговельної 
мережі приймати побутову техніку, батарейки, авто-
мобільні акумулятори

Участь суб’єктів торгівлі 
у вирішенні еколо-гічних 
питань

Небажання участі, додат-
кове навантаження на 
суб’єктів торгівлі

4

Зобов’язання суб’єктів торгівлі забирати у спожи-
вачів стару велику побутову техніку при купівлі та 
доставці споживачеві нової техніки такого ж типу 
або зі схожими функціями

Оптимізація витрат на 
виробництво нової продукції 
чи ремонт вживаної

Небажання участі, потреба 
розширення ділових зв’язків 
суб’єктів торгівлі

5

Створення муніципальних (стаціонарних і мобіль-
них) пунктів збору старої побутової техніки у містах 
та райцентрах, куди споживачі можуть зносити 
старі праски, міксери, пилососи, лампочки тощо з 
подальшим збором спеціалізованими компаніями

Формування екологічної 
культури в населення, 
схильності до сортування 
сміття

Суспільна пасивність, неба-
жання комерційної діяль-
ності у сфері поводження з 
відходами

6

Створення організацій розширеної відповідальності 
виробників як добро-вільних об’єднань виробни-
ків та дистри-б’юторів електронного й електрич-
ного обладнання, які акумулюватимуть гроші на 
подальшу утилізацію своїх товарів

Екологічна відповідальність 
бізнесу, розвиток міжінсти-
туційних форм співпраці 

Небажання міжінституцій-
ної співпраці у сфері пово-
дження з відходами

* Джерело: побудовано автором за даними [6]
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кластерів, що дозволяють створити локальне дже-
рело електричної й теплової енергії та є економічно 
привабливими проектами; економічні переваги при 
застосуванні газових установок на біогазових стан-
ціях очевидні [3, с. 70].

Наразі в Україні діє «зелений» тариф для вироб-
ників електроенергії з біомаси та біогазу, хоча 
поширення технології поки є недостатнім та потре-
бує подальшого стимулювання. Також встановлено 
привабливий «зелений» тариф на покупку електро-
енергії, виробленої сонячними електроустановками в 
приватних домогосподарствах потужністю до 30 кВт, 
що дало істотний поштовх до розвитку ринку соняч-
них панелей в Україні: кількість домовласників, які 
використовують енергію сонця, збільшилась у пер-
шій половині 2016 року на 40,4 %, а через кварталx– 
ще на 84,8 % і така динаміка попиту зберігається й 
надалі [8].

Таким чином, поруч з досвідом інших країн 
щодо поводження з відходами, у тому числі з метою 
отримання енергії, іде дуже актуальне для Укра-
їни питання розвитку альтернативної енергетики. 
Звичайно, природно-кліматичні умови обмежують 
можливості впровадження досвіду деяких країн у 
масштабах забезпечення енергією за рахунок при-
родних ресурсів. Типовими успішними країнами тут 
є Норвегія, водні ресурси якої дозволяють забезпе-
чувати внутрішні енергетичні потреби за рахунок 
гідроелектростанцій, та США (особливо штат Калі-
форнія), кількість сонячного випромінювання яких 
дає змогу отримувати значні обсяги сонячної енергії. 
Для України потенціал альтернативної енергетики 
має диференційований характер – з поєднанням різ-
них джерел енергії. В умовах гібридної війни україн-
ська влада, у тому числі під тиском ЄС, намагається 
підтримувати виробництво електроенергії з альтер-
нативних джерел енергії, вносячи певні зміни у 
чинне законодавство (Закон України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо забезпечення 
конкурентних умов виробництва електроенергії з 
альтернативних джерел енергії» з поправками до 
законів України «Про альтернативні види палива», 
«Про електроенергетику», «Про засади функціо-
нування ринку електричної енергії України» [11]). 
Існуючі виклики вимагають ще більшої уваги до 
досвіду інших держав у розвитку альтернативної 
енергетики як ядра екологічної економіки України.

Згідно даних енергетичного балансу України за 
2014 рік, частка відновлювальних джерел у загаль-
ному постачанні первинної енергії становила 2,6 %, 
в тому числі біомаса – 1,8 %; Національним планом 
дій з відновлюваної енергетики до 2020 року постав-
лено за мету досягти 11 % відновлювальних джерел 
енергії у валовому кінцевому енергоспоживанні до 
2020 року, що відповідає зобов’язанням України, 
прийнятим перед Енергетичним Співтовариством 
Південно-Східної Європи (Україна стала його дого-
вірною стороною з 2011 року) [1]. У той же час у світі 
відновлювані джерела енергії забезпечують близько 
19 % кінцевого енергоспоживання, зокрема тради-
ційна біомаса – 9 %, сучасні відновлювані джерела 
енергії – більше 10 %; загалом за рахунок біомаси 
(традиційної та сучасної) покривається близько 14 % 
кінцевого споживання енергії [1].

Високе значення енергетики для розвитку люд-
ства обумовило функціонування спеціалізованої між-
народної організації у даній сфері – Міжнародного 
енергетичного агентства при ОЕСР. Значну увагу 
даному питанню приділяє ЄС, реалізуючи Програму 
ALTENER з підтримкою розвитку цілого ряду від-

новлюваних джерел енергії, зокрема малогабарит-
них гідроелектростанцій, вітроагрегатів, сонячних 
батарей, термальних і геотермальних джерел енергії, 
використання біомаси, біологічного палива, викорис-
тання відходів [2]. Долучення України до реалізації 
проектів у даній програмі має стояти в пріоритеті 
поглиблення євроінтеграції. 

Прикладом успішного використання енергії 
вітру і сонця є Німеччина. Цього вдалось досягти 
за рахунок одержання операторами сонячних бата-
рей від уряду компенсації у розмірі 50-52 євроцента 
за кожну вироблену кіловат-годину електроенергії; 
для вітрових генераторів і гідротурбін діють більш 
низькі тарифи, при цьому уряд гарантує збереження 
таких тарифів протягом наступних 20 років [2]. 

Ті країни, які досягнули значних успіхів у сфері 
альтернативної енергетики, декларують конкретний 
рівень «енергозаміщення» з огляду на природно-клі-
матичні, природно-ресурсні та бюджетні можливості. 
У дослідженні Г. Гелетухи та Т. Железної наведено 
показові приклади стратегічних цілей окремих дер-
жав та міст в обсягах використання альтернативної 
енергетики [1]. Для України такий досвід важливий 
з погляду муніципального енергетичного управління. 
Умови децентралізації дають шанс територіальним 
громадам оптимізувати енерговиробництво та спожи-
вання, стимулюючи альтернативну енергетику в тих 
секторах, для яких найбільш сприятливі природно-
кліматичні та природно-ресурсні умови територій. 

У завершення огляду зарубіжного досвіду зазна-
чимо про його динамічну прогресивність, що ста-
вить Україну в ряд відстаючих країн зі зростаючим 
розривом. Серед прикладів останніх інновацій у 
сфері екологічного підприємництва, можна навести, 
зокрема: вилучення вуглекислого газу із повітря – 
як приклад, завод у Швейцарії з установкою «пря-
мого захоплення повітря» DAC (Direct air capture), 
розробленою компанією «Climeworks»; відфільтрова-
ний вуглекислий газ власники заводу продають як 
добриво на найближчу овочеву ферму [7]; будівни-
цтво першого в світі плаваючого вітропарку «Hywind 
Scotland» в Шотландії; здійснення авіаперельотів на 
біопаливі (авіабіорейси) та ін.

Ці типові приклади різних сфер природокорис-
тування вказують, як далеко пішли деякі країни 
та їх інноваційні системи у продукуванні екологіч-
них інновацій. Безумовним лідером є Норвегія, яка 
докладає значних зусиль у розвитку екологічної еко-
номіки, плануючи навіть повну відмову від дизель-
ного і бензинового транспорту. Пріоритети даної дер-
жави мають бути орієнтиром для України з погляду 
визначення перспективних напрямів еколого-еконо-
мічного розвитку.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, роз-
глянутий досвід інших країн розкриває ключові 
тренди еколого-економічного розвитку з використан-
ням стимулюючих й обмежуючих заходів, а також 
штрафних санкцій. Зарубіжний досвід у сферах ути-
лізації відходів та альтернативної енергетики є орі-
єнтиром на локомотивні сектори екологічної еконо-
міки України. Сфера утилізації відходів дозволяє 
вирішити гострі екологічні питання з переміщенням 
проблеми в комерційну площину. Сфера альтерна-
тивної енергетики має бути центровою у структурі 
екологічної економіки України, міжнародного спів-
робітництва, в тому числі з ЄС. Належний розви-
ток альтернативної енергетики дозволить вирішити 
низку політичних питань та утвердить Україну на 
міжнародній арені як незалежну, інноваційну та 
перспективну державу.
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