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ВПЛИВ БІОРОЗКЛАДАЛЬНИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
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Харчова упаковка спрямована на збереження і захист всіх видів харчових 

продуктів та сировини, зокрема вона захищає від окислювального і мікробного 

псування, а також розширює характеристики придатності продукту. Широке 

використання синтетичних пакувальних плівок призвело до серйозних 

екологічних проблем через їх неможливість до повного біологічного розкладання. 

Забруднення навколишнього середовища, потреба в безпечності, екологічно 

чистій атмосфері призводить в свою чергу до використання біорозкладальних 

пакувальних матеріалів, особливо з відновлюваних джерел сировини сільського 

господарства і відходів харчової промисловості. Такий підхід передбачає 

збереження природних ресурсів.

Пластмаси на основі нафтохімічних матеріалів, таких як поліолефіни,

складні поліефіри, поліаміди і т.д., були широко використовувані в якості

пакувальних матеріалів, через їх доступність у великих кількостях при низькій

вартості і сприятливих функціональних характеристиках, таких як хороша

розтягуваність і міцність на розрив та прекрасні бар’єрні властивості до кисню.

Натомість, вони мають дуже низьку паропроникність і, найголовніше, вони
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повністю не піддаються біологічному розкладанню, а отже, призводять до 

забруднення навколишнього середовища, що представляє серйозні екологічні 

проблеми. Отже, їх використання в будь-якій формі повинно бути обмеженим і 

можливо навіть необхідно поступово відмовитися від їх використання, щоб 

уникнути проблем утилізації відходів [1].

Перевагою біорозкладальних пакувальних матеріалів є те, що в результаті 

компостування вони можуть діяти як добрива для ґрунту, поліпшуючи 

врожайність сільськогосподарських культур. Хоча будучи дещо дорожчою, 

біоупаковка -  це завтрашня потреба в пакуванні харчових продуктів, особливо 

продуктів низької вартості. Збереження якості харчових продуктів викликає 

серйозну заклопотаність у сучасному процесі виготовлення харчових продуктів.

Більш первинна хімічна структура біополімеру визначає його здатність до 

біорозкладання. Використання таких біоупаковок відкриє потенційні економічні 

вигоди для фермерів і сільськогосподарських робітників. Мають бути розроблені 

двошарові і багатокомпонентні плівки, що нагадують синтетичні пакувальні 

матеріали з відмінними бар’єрними і механічними властивостями. Зшивання 

(хімічне або ферментативне) різних біомолекул -  це ще один підхід виконання 

композиційних біорозкладальних плівок. Повинні бути прийняті інноваційні 

методи збереження продовольчої безпеки та структурно-поживної цілісності 

продукту, а також можливості до їхнього біорозкладання [2].

Для успішного впровадження та комерціалізації екологічно чистих 

пакувальних матеріалів на основі біополімерів необхідні стійкі багатопрофільні 

дослідження хіміків, технологів полімерів, мікробіологів, інженерів-хіміків, 

екологів та чиновників. Біорозкладання пропонує привабливий шлях управління 

відходами навколишнього середовища.
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Аналіз розвитку громадянського суспільства в Україні свідчить про 

наявність комплексу проблем, що є актуальними як для громадян, так і для 

держави. Серед іншого, першопричинами екологічних проблем України є: 

недостатня сформованість інститутів громадянського суспільства (ІГС); 

недостатнє розуміння в суспільстві пріоритетів збереження навколишнього 

природного середовища та переваг сталого розвитку; недотримання 

природоохоронного законодавства тощо [1]. Більше того, передбачені механізми 

участі громадськості у формуванні та здійсненні державної політики належним 

чином не реалізовуються. Як підсумок, вітчизняними та міжнародними 

неурядовими організаціями фіксується низький рівень суспільно значущої 

добровільної активності громадян. Позитивні приклади налагодження ефективної 

співпраці між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та
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