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КРОК ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Про монографію Л.П. Метлової “Теорія та практика поводження  
з відходами (на прикладі Донецької області)” 

 
Наукових праць, присвячених 

проблемам екології, з кожним роком стає 
все більше. Вони охоплюють майже усі 
напрями економічного використання 
природи та його наслідки, привертають 
увагу до жахливих обсягів забруднення 
атмосфери, води, накопичення відходів, 
особливо у промислово розвинених 
областях України. 

Монографія Л.П.Метлової відріз-
няється  системним підходом до розгляду 
проблеми та конструктивністю. 
Поводження з відходами розглядається 
як макросистема з трьох блоків: 
утворювачі відходів (виробництво, 
споживання) – довкілля (простір 
негативного впливу) – система 
управління поводженням з відходами як 
засіб розкриття та реалізації економічної 
функції відходів.  

Дійсно, на сьогоднішній день у світі 
не існує промислових відходів, які не 
можна переробити тим чи іншим 
способом. Проблема полягає в наявності 
енергії, її вартості. Собівартість одиниці 
маси перероблених відходів чимала. З 
одного боку, це гальмує процес, а з 
іншого– стимулює до розробки нових 
екологічно та економічно ефективних 
технологій, бо проблема відходів не 
тільки локальна, а і глобальна. Автор 
обґрунтовано стверджує, що залучення 
відходів у господарський обіг як 
техногенних ресурсів сировини та енергії 
може стати каталізатором економічних 
перетворень на шляху до сталого 
розвитку через впровадження 
наукоємних технологій переробки.  

Об’єктивні природні, техногенні та 

соціально-економічні обставини в 
області, які проаналізовано у монографії 
з  
точки зору їх взаємозв’язків та впливів, 
переконують у пріоритетності ресурсо- 
та енергозбереження, поліпшенні 
ситуації в енергозабезпеченні за рахунок 
значного потенціалу відходів. 
Наприклад, за попередніми даними, 
породні відвали м. Сніжного вміщують 
1,5млн.т вугілля, а також Ga, Ge и Bi (в 
мінімаль- 
них промислових концентраціях), що 
спонукає до їх розробки як техногенних 
родовищ, а утилізація метану вугільних 
шахт замінить 22,6% енергоресурсів 
(50,5% енергетичного вугілля, що 
імпортується в область). Економічний 
ефект від цього складе 130,42млн.грн. (у 
перерахунку на кам’яне вугілля за ціною 
220,91тис.грн./тис.т). 

Розроблена автором методика 
ідентифікації локальних територій 
області за структурою та обсягами 
техногенного навантаження відрізняється 
оригінальним підходом та визначенням 
системно пов’язаних техногенних 
властивостей. Вона може бути 
використана для розпізнавання осередків 
антропогенного тиску і для інших 
територій України. Така систематизація 
екологічної інформації об’єктивно 
показує вузлові проблеми, осередки їх 
локалізації. А узагальнення щодо 
напрямів, засобів та методів 
використання відходів в залежності від їх 
властивостей є практично корисними для 
фахівців.  
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природокористування, комплексний та 
довготривалий техногенний прес на 
довкілля промисловості через її ресурсну 
орієнтацію формує широке коло 
екологічних ризиків, значні поточні та 
потенційні економічні втрати. Це 
безпосередньо впливає на вибір 
інвесторів через непередбачуваність 
ризиків, гальмує входження України до 
міжнародних організацій, вихід на нові 
ринки. У такий спосіб актуальність 
проблеми не викликає сумніву. Наведені 
в монографії заходи щодо визначення 
економічних функцій відходів та засобів 
їх використання мають зацікавити 
практичних менеджерів з питань екології.  

Запропонований організаційний ме-
ханізм поводження з відходами для 
області стратегічно доцільний. 
Аргументи, наведені автором, 
переконливі: доведено, що створення 
системи регіонального екологічного 
менеджменту відходів стане ефективним 
механізмом залучення інвестицій для 
реалізації будь-яких екологічно 
спрямованих  проектів, які прямо чи 
опосередковано знижують забруднення 
втім збільшують зайнятість, сприяють 
екологічній безпеці життєдіяльності. 

Монографія надзвичайно актуальна, 
глибока і цікаво написана доброю 
українською мовою. Вона не тільки 
корисна для науковців і менеджерів, а 
може слугувати розвиткові навчального 
процесу з екологічного менеджменту. 

 




