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ЗВОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ ПОТОКИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ РОЗВИТКУ 

КУЛЬТУРИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ 

В сучасних умовах впровадження інноваційних концепцій розвитку 

промисловості (концепція «сталого розвитку», «ощадливого виробництва») 

суспільство все частіше усвідомлює необхідність трансформації підходу до 

забруднення навколишнього середовища та зростаючих обсягів вичерпності 

природних Зворотні логістичні потоки суттєво відрізняються від традиційних 

логістичних потоків за своїм характером, причиною виникнення, складовими 

елементами та потребують окремого підходу системи управління підприємством. 

Західними науковцями було визнано, що основна задача виробників та 

дистриб’юторів  сьогодні полягає в переведенні процесів  повернення продукції 

на професійний рівень, що дасть можливість швидко, ефективно та з 

мінімальними витратами збирати, сортувати та повертати продукцію [1]. 

Центральним об’єктом функціонування процесів, дотичних до цих проблем 

є зворотні матеріальні потоки. Зворотний матеріальний потік (ЗМП) – це 

сукупність товарно-матеріальних цінностей, віднесена до визначеного часового 

інтервалу та направлена в напрямку від джерела її споживання до джерела 

утворення з метою відновлення корисності або вилучення з обігу. Об’єктами 

ЗМП можуть бути сировина, готова продукція, товари, засоби упаковки 

багаторазового використання або відходи. Відновлення корисності об’єктів ЗМП 
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може відбуватись за рахунок їх трансформації, а саме: перепродажу, ремонту, 

рециклінгу або утилізації [2] 

Досліджуючи причини та передумови виникнення зворотних матеріальних 

потоків [2, 3, 4], ми прийшли до висновку, що основними сере них є: 

− обізнаність споживача в питаннях захисту власних прав; 

− зростання обсягів електронної комерції; 

− стимулювання скорочення обсягів ЗМП з боку державних органів та 

міжнародних організацій; 

− зростання культури споживання. 

− зростання ролі після продажного сервісу в формування іміджу 

підприємства; 

− підвищення соціальної відповідальності підприємств; 

− трансформація «культури споживання» в «культуру надспоживання» та 

«культуру одноразового використання». 

Окрему увагу в даному дослідженні присвячено саме трансформації 

культури споживання, як чинника збільшення обсягів ЗМП. В свою чергу 

трансформаційні процеси сучасної культури споживання представлено появою 

двох типів культур: «надспоживання» та «одноразового використання». 

«Культура над споживання» уособлює собою споживача, потреби якого 

задовольняються понад обсяги, потрібні для задоволення фізіологічних потреб, 

потреб розвитку, самовдосконалення та самореалізації (згідно теорії А. Маслоу). 

Потреби споживача « культури над споживання» є штучно модифікованими 

транснаціональними корпораціями та як мода. За допомогою створення штучних 
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надуманих потреб, а також обсягів їх задоволення транснаціональні корпорації 

отримують надприбутки, споживачі збільшують обсяги споживання та 

продукують зворотні матеріальні потоки. 

Важливим чинником виникнення та зростання обсягів ЗМП є також 

«культура одноразового споживання». Даний тип культури виник одночасно з 

промисловою революцією 1850 рр. та появою гумових презервативів, паперових 

воротнічків та рубашек, про що свідчать дослідження [5, 6, 7, 8]. Графічну 

інтерпретацію виникнення та розвитку «культури одноразового споживання» 

наведено на рис.1. 
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