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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Проблеми вичерпання природних ресурсів, забруд-

нення навколишнього середовища та утилізації відходів
набули глобальних масштабів. У результаті посилюють-
ся правові вимоги, спрямовані на захист навколишньо-
го середовища, що змінюють характер процесу розроб-
ки, виробництва, використання та утилізації матеріалів.
У листопаді 2017 р. уряд України схвалив Національну
стратегію управління відходами [1], відповідно до якої

УДК 338.465:628.47

І. А. Островський,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки,
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків
О. І. Славута,
старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального
розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова,
м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
В СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ
УКРАЇНИ

I. Ostrovskyi,
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economic Theory and International
Economics Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv
О. Slavuta,
Senior Lecturer of Enterprise Economics, Business Administration and Regional
Development Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE FEATURES OF BUSINESS DEVELOPMENT IN THE WASTE MANAGEMENT: EUROPEAN
EXPERIENCE AND PROSPECTS IN UKRAINE
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в Україні запроваджуються європейські принципи по-
водження з усіма видами відходів. Країни ЄС досягли
вагомих результатів у цій сфері, але досі актуальними
залишаються питання створення і підтримки конкурен-
тних ринків постачальників послуг та привабливого
бізнес-середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальні аспекти сталого розвитку, проблемні пи-
тання стану інфрасруктури, зокрема, дослідження в
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сфері поводження з відходами в Україні розглянуто
в працях П.Т. Бубенка, О.В. Димченко, А.Д. Кашпур,
В.А. Голяна, Б.М. Данилишина, В.С. Міщенка, Л.Г. Мель-
ника [2—6] та інших учених. Але питання ефективної
участі приватних підприємств в цій сфері залишаються
відкритими, перспективи поєднання адміністративних і
конкурентних стратегій суб'єктів господарювання по-
требують окремого дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою роботи є аналіз залучення підприємств
приватного сектору у сферу поводження з відходами
в Україні та визначення перспективних напрямків роз-
витку підприємництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поглиблення екологічної кризи та загострення соці-
ально-економічної ситуації в суспільстві обумовлюють
необхідність реформування та розвитку інфраструкту-
ри в контексті підвищення конкурентоспроможності на-
ціональної економіки. Щорічні розрахунки Індексу гло-
бальної конкурентоспроможності Всесвітнього еконо-
мічного форуму в Давосі доводять, що одним з найбільш
проблемних місць української економіки залишається
недостатній рівень інфраструктурного забезпечення і

відповідно 70—80-ті місця з 137 країн-учасниць за індек-
сом якості інфраструктури (рис. 1).

Однією з найболючих інфраструктурних проблем є
незадовільний стан системи поводження з відходами.
Основними недоліками є: відсутність об'єктів з утилі-
зації відходів; неефективність контролю за навколишнім
середовищем та необхідної практики управління; на-
явність неефективних регуляційних та законодавчих
нормах; існування незаконної утилізації відходів та
створення стихійних звалищ; фінансові перешкоди та
розгалужена організаційна структура [8]. Відсутність
системи вважається міжнародними експертами як одна
з важливіших перешкод сталого розвитку українсько-
го сектору переробки відходів, основною перепоною для
залучення інвестицій, у тому числі міжнародних.

На 1 січня 2017 р. загальний обсяг відходів, що на-
копичилися в Україні, за всіма класами небезпеки ста-
новив 12,4 млрд т. Тільки в секторі домогосподарств у
2016 р. утворилося 6,3 млн т відходів, що становить 2,1%
від загального обсягу відходів у країні [3]. Ці відходи
захоронюють на 5,5 тис. сміттєзвалищах і полігонах.
Лише 5,8 % побутових відходів було перероблено та
утилізовано, 3,1% побутових відходів потрапило на за-
готівельні пункти вторинної сировини та сміттєпере-
робні заводи [9].

Обмеженість загальнодержавних і місцевих фондів
і бюджетів, а також бюджетів територіальних громад
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Рис. 1. Місце України за індексом якості інфраструктури (2006—2018 рр.)

Джерело: побудовано авторами за [7].

Таблиця 1. Кількість підприємств у сфері поводження з твердими побутовими відходами в 2016 р.

Джерело: складено авторами за матеріалами Мінрегіону України [10].

Адміністративно-
територіальний поділ 

Всього 
У т.ч. приватні 
підприємства 

У т.ч. % 

м. Київ 12 9 75,0 
Закарпатська 45 26 57,8 
Чернівецька 44 23 52,3 
Сумська 40 20 50,0 
Тернопільська 31 11 35,5 
Запорізька 48 17 35,4 
Донецька 51 17 33,3 
Львівська 62 20 32,3 
Херсонська 64 17 26,6 
Одеська 53 14 26,4 
Рівненська 31 8 25,8 
Івано-Франківська 36 9 25,0 
Кіровоградська 42 10 23,8 
Харківська 83 18 21,7 
Луганська 22 4 18,2 
Житомирська 53 8 15,1 
Дніпропетровська 75 11 14,7 
Вінницька 64 9 14,1 
Черкаська 24 3 12,5 
Чернігівська 46 4 8,7 
Миколаївська 48 4 8,3 
Хмельницька 36 3 8,3 
Волинська 25 2 8,0 
Київська 66 5 7,6 
Полтавська 42 2 4,8 
Всього по Україні 1143 274 24,0 
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потребує залучення до реалізації проектів модернізації
індустрії поводження з відходами приватного бізнесу,
у тому числі іноземних підприємницьких структур,
урядів інших держав і міжнародних кредитно-фінансо-
вих організацій. Залишається нереалізованим великий
потенціал державно-приватного партнерства [4].

В Україні послідовно проводиться робота зі ство-
рення ринкових умов та розвитку конкурентного сере-
довища. Це призвело до залучення в цю сферу приват-

них підприємств, що склало 24 % від їх загальної кіль-
кості (табл. 1).

Найбільша кількість приватних підприємств функціо-
нувала в Закарпатській області — 26 од., найменша кількість
— у Волинській та Полтавській областях(по 2 од.).

Найбільша частка підприємств приватної форми
власності у цій сфері в м. Києві — 75 %, більше полови-
ни — в Закарпатській, Чернівецький та Сумській облас-
тях. Близько третини всіх діючих підприємств є приват-

Джерело: складено авторами за матеріалами Мінрегіону України [10].

Таблиця 2. Чисельність працюючих у сфері поводження з твердими побутовими відходами в 2016 р., осіб.

Адміністративно-
територіальний поділ 

Всього 
У т.ч. на 

приватних 
підприємствах 

У т.ч. % 

Закарпатська 654 408 62,4 
м. Київ 984 609 61,9 
Кіровоградська 384 216 56,3 
Сумська 446 243 54,5 
Тернопільська 309 163 52,8 
Дніпропетровська 1390 733 52,7 
Чернівецька 264 93 35,2 
Львівська 768 266 34,6 
Запорізька 738 215 29,1 
Житомирська 566 130 23,0 
Рівненська 481 104 21,6 
Черкаська 316 64 20,3 
Івано-Франківська 592 114 19,3 
Херсонська 660 95 14,4 
Вінницька 588 81 13,8 
Київська 565 74 13,1 
Харківська 1180 153 13,0 
Донецька 1319 167 12,7 
Одеська 776 90 11,6 
Миколаївська 593 49 8,3 
Луганська 330 27 8,2 
Чернігівська 480 38 7,9 
Хмельницька 515 9 1,7 
Полтавська 698 11 1,6 
Волинська 272 2 0,7 
Всього по Україні: 15868 4154 26,2 

Джерело: складено авторами за матеріалами Мінрегіону України [10].

Таблиця 3. Кількість твердих побутових відходів, зібраних та перевезених підприємствами, млн м3

Адміністративно-
територіальний 

поділ 
Всього 

У т.ч.  
приватними 

підприємствами 
У т.ч. % 

Сумська 0,744 0,638 85,8 
Дніпропетровська 5,199 4,25 81,7 
Тернопільська 0,775 0,616 79,5 
м. Київ 6,000 4,4 73,3 
Закарпатська 0,7418 0,5248 70,7 
Львівська 4,180 2,742 65,6 
Одеська 6,1218 3,715 60,7 
Рівненська 1,021 0,543 53,2 
Кіровоградська 1,2727 0,5233 41,1 
Чернівецька 1,052 0,384 36,5 
Житомирська 1,1658 0,4134 35,5 
Миколаївська 1,590 0,39 24,5 
Івано-
Франківська 

0,895 0,209 23,4 

Херсонська 0,899 0,16 17,8 
Харківська 3,600 0,55 15,3 
Донецька 2,455 0,329 13,4 
Вінницька 1,386 0,169 12,2 
Київська 1,697 0,2 11,8 
Черкаська 0,997 0,087 8,7 
Луганська 0,588 0,027 4,6 
Полтавська 1,580 0,063 4,0 
Запорізька 2,649 0,09 3,4 
Волинська 0,994 0,028 2,8 
Чернігівська 0,939 0,009 1,0 
Хмельницька 1,358 0 0,0 
Всього по 
Україні 

49,9001 21,0605 42,2 
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ними у Тернопільській, Запорізькій, Донецькій та
Львівській областях. Менше 10 % приватних підприємств
в Чернігівський, Миколаївській, Хмельницькій, Во-
линській, Київській та Полтавській областях. Остання
характеризується найнижчим показником — 4,8 %.

Окрім кількості приватних підприємств важливим
показником розвитку приватного сектору є кількість
працюючих (табл. 2).

Найбільша чисельність працівників приватних
підприємств спостерігалася в Закарпатській області —
609 осіб, що склало 62,4% за структурним відношенням
до загальної чисельності працівників сфери поводжен-
ня з побутовими відходами. Найменшим цей показник
був у Волинській області — 2 особи (0,7%).

Більше половини працюючих на підприємствах при-
ватної форми власності — в м. Києві, Кіровоградській,
Сумській, Тернопільські та Дніпропетровській областях;
близько третини — у Львівській та Чернівецькій облас-
тях; менше 10 % — в Миколаївській, Луганській, Черні-
гівський, Хмельницькій, Полтавській та Волинській об-
ластях. У цілому по Україні частка працівників приват-
них підприємств в сфері поводження з побутовим відхо-
дами становила 26,2%.

Звичайно, вагомість внеску приватних підприємств
в сферу поводження з побутовими відходами можна
оцінити за обсягом виконаної роботи, а саме —
кількістю зібраних і вивезених відходів (табл. 3).

Найбільший обсяг зібраних і вивезених відходів здійсни-
ли приватні підприємства м. Києва — 4,4 млн м3, в Хмель-
ницькій обл. приватні підприємства не вивозили відходів.

З огляду на структурне співвідношення найбільшу
часту відходів зібрали і вивезли підприємства приват-
ної форми власності в Сумській обл.. — 85,8 %; більше
половини — в Дніпропетровській, Тернопільській, За-
карпатській, Львівській, Одеській, рівненській областях
та м. Києві; близько третини — в Кіровоградській, Чер-
нівецькій та Житомирській областях, менше 10 % — в
Черкаській, Луганській, Полтавській, Запорізькій, Во-
линській та Чернігівський областях.

У цілому по Україні на долю приватних підприємств
припадало 42,2 % від загальної кількості вивезених по-
бутових відходів, що склало 21,1 млн м3.

Впровадження комплексного підходу щодо повод-
ження з відходами вкрай необхідне для України. Це доз-
волить вирішити проблеми недостатності нових полі-
гонів, відпрацьованого ресурсу існуючих і невідповід-
ності їх сучасним європейським стандартам. Останнім
часом збільшились кошти, спрямовані на розвиток цієї
сфери (табл. 4).

Загальний розмір фінансування зріс у три рази з
152,2 млн грн у 2014 р. до 451,0 млн грн у 2016 р. Най-

більша частка коштів була спрямована на придбання спе-
цавтотранспорту і контейнерів. Слід очікувати такі тен-
денції і надалі, оскільки Національна стратегія повод-
ження з відходами передбачає на період до 2030 р. до-
сягнення таких показників: зменшення кількості місць
видалення твердих побутових відходів з 6000 од. до 300 од.
та відсотку відходів, що захоронюють, з 50% до 35%;
збільшення загальної кількості підприємств з перероб-
ки відходів з 65 од. до 800 од. та відсотку відходів, що
направляються на переробку з 3,04% до 20%. Також
передбачено створення мережі з 50-ти регіональних
полігонів, які відповідатимуть вимогам європейських
директив [12].

Основою європейської системи управління відхода-
ми є їх мінімізація, роздільний збір, рециклінг і безпеч-
на утилізація відходів, які неможливо повторно вико-
ристати. Нині структура переробки відходів дуже
різниться (рис. 2).

Слід очікувати, що в українській сфері поводження
з відходами відбудуться відповідні структурні зміни, і
запровадження принципів циклічної економіки заохо-
тить бізнес до мінімізації утворення відходів та зацікав-
леності в їх переробці.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Середній рівень замученості приватного бізнесу в

сферу поводження з відходами в Україні за кількісни-
ми характеристиками підприємств складає близько 25%.

Показники 2014 р. 2016 р. 
Джерела фінансування розвитку 
сфери поводження з відходами: 

  

Державний бюджет 4,3 46,3 
Місцеві бюджети 94,5 296,9 
Кредитні кошти 4,2 1,8 
Інші джерела 49,2 106,0 
Разом  152,2 451,0 
Напрями розвитку сфери 
поводження з відходами: 

  

Будівництво полігонів 21,8 39,9 
Реконструкція полігонів 12,8 44,3 
Придбання спецавтотранспорту 46,1 216,5 
Придбання контейнерів 27,9 74,5 
Інші заходи 43,6 75,8 
Разом  152,2 451,0 

Джерело: складено авторами за матеріалами Мінрегіону Ук-

раїни [10; 11].

Таблиця 4. Порівняльна характеристика фінансування
розвитку сфери поводження з відходами, млн грн
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Рис. 2. Порівняльна характеристика структури переробки твердих побутових відходів, %

Джерело: [13].
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Наявні значні відмінності за регіонами, оскільки в
більшості регіонів цей показник значно нижче. Більш
позитивна ситуація склалась в системі збору і переве-
зенні відходів, оскільки на приватні підприємства при-
падає більше 40 % всього обсягу робіт.

Зважаючи на систему фінансування галузі і стра-
тегічні напрямки поводження з відходами перспектив-
ними для розвитку підприємництва стануть сфери ви-
робництва спеціальної техніки і обладнання; розробка
і використання нових технологій в сфері повторного
використання та утилізації відходів; система реалізації
товарів, вироблених з відходів.
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