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ПОВОДЖЕННЯ З ХАРЧОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 
Стаття присвячена питанням утилізації та валоризації відходів харчової промисловості. Показано 

переваги кругової економіки в переробці відходів. Розглянуто способи впровадження кругової економіки та 

безвідходного виробництва в Україні. 
Ключові слова: харчові відходи, валоризація, кругова економіка, утилізація, безвідходне виробництво. 

 

 
В. М. Михеенко, к.х.н., доцент  

orcid.org/0000-0001-7685-2507 

В. Д. Горовенко, студент 

orcid.org/0000-0001-9573-109X 

Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры, г. Краматорск, Украина 

nik@donnaba.edu.ua 

 

ОБРАЩЕНИЕ С ПИЩЕВЫМИ ОТХОДАМИ В УКРАИНЕ И В МИРЕ 

 
Статья посвящена вопросам утилизации и валоризации отходов пищевой промышленности. Показано 

преимущество круговой экономики в переработке отходов. Рассмотрено способы внедрения круговой 

экономики и безотходного производства в Украине. 
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TREATING FOOD WASTE IN UKRAINE AND IN THE WORLD 

 
The article is devoted to the issues of utilization and valorization of food industry waste. The advantages of the 

circular economy in the processing of waste are shown.  The methods of introduction of circular economy and non-

waste production in Ukraine are considered. 
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Постановка проблеми. Серед екологічних проблем сучасного суспільства утилізація 

харчових відходів є надзвичайно важливою проблемою, оскільки  їх кількість постійно 

зростає внаслідок росту міського населення, поліпшення умов життя та інших факторів.  

Кількість відходів постійно зростає протягом багатьох років.   

Людина порушує один з основних екологічних законів - циркуляцію речовин в 

природі, вводячи туди абсолютно нову, чужу матерію. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема утилізації відходів харчової 

промисловості  викликає інтерес у багатьох дослідників, серед яких є: Гільєрмо Гарсія-

Гарсія, Джеймі Стоун «Можливості для валоризації відходів у харчовій промисловості - 
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приклад з чотирма виробниками продуктів харчування у Великобританії» [1], Філіп Дж. 

Лонгхерст, Девід Томпкінс «Оцінка ризиків для гарантованих якісними компостерами з 

джерелами та аеробними маржами для кругової біоекономіки у Великобританії» [2]. 

Мета дослідження. Порівняти поводження з харчовими відходами в Україні з 

досвідом провідних країн світу. 

Викладення основного матеріалу. Виробництво продуктів харчування складається з 

ряду складних процесів, які продукують величезну кількість харчових відходів. Харчові 

відходи становлять третину всього сміття, яке викидається населенням (рис.1) [3]. 

 

 
Рисунок 1. – Розподіл ТПВ 

 

Найбільше харчових відходів утворюється при роботі наступних виробництв: 

 м'ясне виробництво; 

 рибне виробництво; 

 фрукто- і овечевопереробне виробництво; 

 олійно-жирова промисловість; 

 молочна промисловість; 

 борошномельна промисловість; 

 крохмальна промисловість; 

 хлібобулочне виробництво; 

 цукрова промисловість; 

 алкогольне виробництво; 

 кондитерська промисловість; 

 макаронна промисловість; 

 виробництво готових до вживання страв; 

 виробництво кормів для тварин. 

 

Найчастіше стратегії поводження з цими матеріалами є елементарними і забезпечують 

низьку економічну і екологічну цінність, наприклад, годування тварин, анаеробне 

зброджування, компостування, спалювання та захоронення.  Однак, харчові відходи містять 

численні хімічні речовини з широким спектром потенційних комерційних застосувань, що 

робить ці матеріали відповідно сировиною для валоризації.  У роботі [2] описана методологія 
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моделювання потоку відходів для досягнення двох цілей: надання цінних даних про 

виробництво харчових продуктів та відходів, щоб краще зрозуміти поточну діяльність з 

виробництва харчових продуктів, і аналіз існуючих методів управління харчовими 

відходами, для закладення основи впровадження альтернативних рішень по валоризації  

харчових відходів.  

Три британські промислові компанії були відібрані і оцінені для подання чотирьох 

різних секторів харчової промисловості, де валоризація харчових відходів може забезпечити 

економічні і екологічні переваги: постачальник фруктів «WILKIN & SONS LTD», броварня 

«Вudweiser», постачальник картоплі «MCCAIN FOODS (GB) LTD». Виробнича лінія 

кожного з цих чотирьох підприємств визначена і охарактеризована, що дозволяє 

ідентифікувати утворення харчових відходів.  Потім харчові відходи класифікуються і 

визначаються кількісно, а також описуються їх схеми виробництва і існуючі методи 

поводження з ними.  Результати аналізуються і використовуються для отримання основних 

висновків і надання рекомендацій щодо поліпшення системи управління харчовими 

відходами з акцентом на можливості валоризації [4]. 

Наприклад, компанія «WILKIN & SONS LTD» для утилізації своїх відходів заключила 

контракт в 2001 році на співробітництво з компанією «CSHEnvironmental», яка забирає 

відходи виробництва, та перероблює на добриво та біогаз, за допомогою якого опалюється 

близько 7000 будівель [5]. 

Компанія «Вudweiser» займається пивоварінням, основним видом харчових відходів в 

неї є брага. Хоч цій компанії вже 165 років вона йде в ногу з часом, в «Вudweiser» 

намагаються перейти на безвідходне виробництво. З браги, яка залишається після 

виробництва, виділяється вода, очищується та повторно використовується, а сухий залишок 

використовується як добриво або як корм для тварин. З 2014 року кількість відходів 

корпорації зменшилась на 23% [6]. 

Ще одна компанія зі списку – «MCCAIN FOODS (GB) LTD», основним заняттям якої 

є вирощування та підготовка до продажу картоплі. У «MCCAIN FOODS (GB) LTD» 

намагаються зменшити використання води та електроенергії. Воду економлять завдяки 

потужним фільтрам, які очищують її для повторного використання. Електроенергію у 

компанії економлять за допомогою індивідуальних ВЕС (вітроелектростанцій) та переробки 

харчових відходів на біогаз за допомогою біогазових установок. 

Розглянемо українські аналоги британських компаній. Компанія з виробництва пива 

«Оболонь» є одним з прикладів, в якому напрямку рухається харчова промисловість. 

«Оболонь» намагається зменшити відходи від виробництва за допомогою висушування 

браги. Однак,  на висушування браги витрачаються значні енергетичні ресурси. Сухий 

залишок продається, як  органічне добриво фермерам [7]. 

Опонентом британської «MCCAIN FOODS (GB) LTD» є українська компанія «АГРО 

ОВЕН». Вона є великим постачальником свинини, яловичини, курки, пшениці та картоплі. 

Ця компанія виділяється своїм підходом до відходів, які вона утворює. Оскільки ми 

порівнюємо її з «MCCAIN FOODS (GB) LTD», то треба звернути увагу на те, як «АГРО 

ОВЕН» поводиться з відходами, які утворюються від картоплі. «АГРО ОВЕН» позбавляється 

відходів (картопля некондиція та картопляна шкірка) відправляючи їх на годівлю тварин [8]. 

Остання компанія з нашого списку, відповідає за вирощування та збут фруктів та 

овочів «Freshfruits». Ця компанія є найбільшим постачальником овочів та фруктів, вона 

поставляє свою продукцію  таким торговим мережам як: «АТБ», «Брусниця», «Метро» та 
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ЕКОмаркет». Але вона зовсім не піклується про екологічне майбутнє нашої країни, вивозячи 

харчові відходи на полігони. 

Як бачимо британські компанії більш організовані в плані поводження з харчовими 

відходами, порівняно з їх українськими аналогами. На нашу думку, українським компаніям 

треба переймати досвід їх закордонних колег, бо це не тільки поліпшить екологічний стан в 

нашій країні, а й навіть принесе прибутки. 

Наприклад, в ціновому вираженні обсяг ринку харчових відходів в країнах, що 

розвиваються оцінюється приблизно в 120 млрд. $. Найбільше значення мають ринки США 

(465 млрд. $), Європи (країни Євросоюзу разом з Норвегією і Швейцарією, близько 36 

млрд.$) і Японії (близько  305 млрд. $).  У світовій практиці переважну кількість харчових 

відходів все ще продовжують вивозити на звалища (полігони): в СНД (Співдружність 

Незалежних Держав) на звалища вивозять 97% утворених  харчових відходів, в США - 73%, 

у Великобританії - 90%, в Німеччині - 70%, в  Швейцарії - 25%, в Японії - близько 30% [9] . 

Видалення харчових відходів на звалища (полігони), що має глибоке історичне 

коріння, слід розглядати як вимушене, тимчасове рішення проблеми, яке в принципі 

суперечить екологічним і ресурсним вимогам.  Оскільки звалища все далі віддаляються від 

міст, а площа для складування харчових відходів  нескінченно збільшуватися не може, для 

всіх країн актуальна проблема промислової переробки харчових відходів. 

Саме промислова переробка враховує вимоги екології, ресурсозбереження та 

економіки, являє собою кардинальний шлях вирішення проблеми харчових відходів. Для 

переробки харчових відходів широко застосовуються такі технології: 

 • термічна обробка (в основному спалювання), 

 • біотермічне аеробне компостування (з отриманням біопалива), 

 • анаеробна ферментація (з отриманням біогазу), 

 • сортування (з видаленням тих чи інших цінних компонентів для вторинного 

використання, видаленням шкідливих компонентів, виділенням окремих фракцій, які 

ідеально підходять технічно, екологічно і економічно для переробки тим чи іншим методом). 

В європейських країнах спалюванням переробляють 20-25%  усього обсягу харчових 

відходів, в Японії - близько 65%, в США - близько 15% (в США сміттєспалювання 

розглядають як один з основних способів продовження терміну служби звалищ) [10]. Аналіз 

літературних даних свідчить про те, що технологія прямого спалювання харчових відходів 

становить екологічну небезпеку внаслідок токсичних викидів, у зв'язку з цим переходять на 

комплексну переробку харчових відходів. 

Новий спосіб господарювання змінює економічну логіку.  Виробництво стає 

самодостатнім, не потрібно нескінченно шукати нові ресурси. Зламане можна полагодити, 

застарілі речі - вдосконалити, те, що не можна полагодити або поліпшити, переробити в 

ресурси для виробництва.  Досвід семи розвинутих європейських країн (Німеччина, 

Великобританія, Швеція, Швейцарія, Данія, Нідерланди, Ірландія) показує, що перехід до 

кругової економіки і безвідходна технологія виробництва призводить до скорочення викидів 

парникових газів до 70%, при цьому збільшується кількість робочих місць на 4%. 

Ця концепція з'явилася з ідеї заміщення енергії трудовими ресурсами і була вперше 

описана близько 40 років тому.  У 70-х роках минулого століття були високі ціни на 

енергоносії і високий рівень безробіття навіть в найбільш стабільних і розвинених країнах 

світу.   

Бізнес-моделі кругової економіки діляться на дві групи: повторне використання 

ресурсів за рахунок ремонту, реконструкції, модернізації, переоснащення та переробка 
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матеріалів. Крім того обидві моделі засновані на безвідходних технологіях - все, що не 

знадобилося для основного виробництва, повинно максимально ефективно 

використовуватися для створення інших продуктів. 

Якщо говорити про безвідходні технології, можна привести прості приклади: тирса 

від дерева після виготовлення меблів - у пелети для опалення, виноградну макуху після 

виробництва вина в сировину для біопалива, якщо щось після цього ще залишилося, то воно 

повинно бути перероблено, наприклад,  в добрива або будівельні матеріали.  Сучасне 

ефективне виробництво з кожним роком знижує кількість відходів багато в чому завдяки 

політиці розвинених країн, де за утилізацію сміття потрібно платити стільки, що дешевше 

розробити і впровадити технології щодо його використання. 

Щоб впровадити кругову економіку в Україні, необхідні дві основні стратегії: 

зниження рівня відходів і пошук найбільш ефективного рішення для управління відходами, 

які залишились.  Валоризації відходів, яка була визначена як процес перетворення відходів в 

більш корисні продукти, являє собою корисний підхід для вирішення проблеми утилізації 

відходів; отже, для підвищення конкурентоспроможності біопереробних заводів, в них 

широкий діапазон продуктів можна отримати, використовуючи  відходи в якості сировини. У 

роботі [7] показано, що харчові відходи є цінними біоресурсами, які можна використовувати 

для отримання ряду корисних хімічних речовин, матеріалів і палива. Підвищення цінності 

харчових відходів має великий потенціал для забезпечення економічних, соціальних і 

екологічних переваг і кілька країн вже впроваджують такі стратегії. Вони спрямовані на 

підтримку розвитку циркулярної економіки в продовольчому секторі шляхом замикання 

циклу і використання відходів в якості ресурсів, - підхід, який заохочується в Європі. 

Валоризація харчових відходів вигідна не тільки для харчової компанії через збільшення 

економічної вартості самого матеріалу, але також і тому, що ці матеріали зазвичай доступні у 

величезних кількостях.  Наприклад, є повідомлення, що британські виробники продуктів 

харчування втрачають 1,7 млн. тонн продовольства на рік із загальної кількості 10 млн. тонн 

в ланцюжку поставок продуктів харчування в Великобританії, до якого слід додати 2,8  млн. 

тонн харчових побічних продуктів, що відправляються на годування тварин (2,2 млн. тонн) і 

переробку (0,6 млн. тонн) і 0,7 млн. тонн надлишку їжі, який або перерозподіляється (42 тис. 

тонн), або  направляється на годування тварин (600 тис. тонн) [2].Таким чином, тільки в 

харчовій промисловості Великобританії утворюється 5,2 млн. тонн надлишків продуктів 

харчування, побічних продуктів і відходів.  Для простоти в цій статті всі ці матеріали названі 

«харчовими відходами», які тут визначаються як будь-які харчові матеріали, їстівні або 

неїстівні, які не підходять для споживання людиною в якості основного харчового продукту, 

тобто харчового матеріалу, який втратив частину або всю його економічну  цінність.  В 

Європі кількість промислових харчових відходів також дуже велика, складаючи від 19% до 

39% від загальної кількості харчових відходів в європейських ланцюжках поставок харчових 

продуктів. 

Висновки. Зростання економічної цінності харчових відходів, навіть в невеликих 

кількостях, може привести до значних економічних переваг через великі обсягів харчових 

відходів, які в даний час не використовуються.  З іншого боку, ланцюжки поставок продуктів 

харчування повинні будуть адаптуватися, а іноді і істотно змінюватися для реалізації цих 

змін. Для України доцільно буде створити нові біопереробні заводи для переробки харчових 

відходів. На нашу думку, для харчової промисловості України повинні бути притаманні 

наступні риси: 1) екологічність; 2) енергоефективність; 3) безвідходність; 4) можливість 

отримувати з відходів  продукцію для інших галузей виробництва. 
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