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пРОекТний пІдхІд дО виРІШення пРОБЛеМ  
упРАвЛІння вІдхОдАМи в укРАїнІ

Анотація. У статті окреслено проблему постійного збільшення кількості відходів побутового та промислового 
походження в Україні та світі. Запропоновано розглядати вирішення даної ситуації як національний проект, 
строки реалізації та кінцевий результат якого обумовлені Стратегією сталого розвитку України до 2030 року. 
В роботі встановлено зацікавлені у реалізації проекту сторони, узагальнивши їх в три групи: «влада», «сус-
пільство» та «бізнес». Запропоновано складові компоненти проекту, такі як «сировина», «інфраструктура», 
«технологія», «законодавство», «фінансування» та виявлено вплив кожного з компонентів на загальний ре-
зультат. Розроблено ряд проектних заходів для кожного компоненту. Для підтвердження доцільності запро-
понованого проектного підходу наведено приклади вирішення цієї проблеми в інших розвинених країнах.
ключові слова: переробка відходів, проектний підхід, складові елементи проекту, зв’язок між елементами.
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pRojecT AppRoAch To MAnAgeMenT pRoBLeMS WASTeS in uKRAine
Summary. The article outlines the problem of constant increase in the amount of waste of domestic and indus-
trial origin in Ukraine and in the world. It is proposed to consider the solution of this situation as a national 
project, the timing of the implementation and the end result of which is determined by the Sustainable Develop-
ment Strategy of Ukraine until 2030, namely the achievement of a recycling rate in the country of waste equal 
to 50% of the total amount by 2030. The composition of the project team is proposed, which may consist of repre-
sentatives of profile ministries, committees of The Verkhovna Rada, local authorities, professional associations 
and unions, public associations, scientists and more. The work identifies the parties interested in the project 
implementation, summarizing them into three groups: "government", "society" and "business". “Government” 
in the article should be understood to mean all government bodies in Ukraine that are in one way or another 
related to waste management issues and are in the immediate vicinity of the project. The interested party "so-
ciety" includes citizens of Ukraine, law-abiding citizens, public, political, scientific, religious associations, etc. 
The interested party of "business" includes legal entities and natural persons engaged in business activity in 
the territory of Ukraine. The components of the project, such as "raw materials", "infrastructure", "technology", 
"legislation", "financing" are proposed and the impact of each component on the overall result is identified. For 
each of these components, project action proposals have been developed that relate to legislative changes, curric-
ulum development, business incentives to create the necessary sorting, assembly and processing infrastructure, 
inventory of municipal waste landfills, creation of a cluster of assembly and processing enterprises, stimulation 
of the development of new processing methods trash, finding public-private partnership ways to fund a project, 
promoting cautious garbage management, using recyclables and more. To confirm the feasibility of the proposed 
project approach, some examples of solutions to this problem in other developed countries are provided.
Keywords: recycling, project approach, project components, linkage between elements.

Постановка проблеми. В процесі своєї 
життєдіяльності кожна людина кожного 

дня продукує відходи, кількість та якість яких 
для кожного різна. Дехто викидає недопалки 
прямо на вулицях, а дехто ретельно сортує сміт-
тя, віддаючи його на повторну переробку та ви-
користання. Теж саме стосується і підприємств. 
З кожним днем кількість цих відходів в усьо-
му світі збільшується. За даними американ-
ських вчених, які було опубліковано в журналі 
SCIENCE ADVANCES, одного лише пластику, 
починаючи з 1950-х років в світі було виготов-
лено близько 8,3 млрд. тон, а перероблено лише 
9% [1]. В Тихому океані дрейфує цілий острів 
з пластику [2]. Обсяги утворення твердих побу-
тових відходів в Україні у 2016 році становили 
49 млн. куб. метрів, або близько 11 млн. тонн 
(без урахування тимчасово окупованих терито-
рій, Автономної Республіки Крим та м. Севас-
тополя) [3]. Все це негативно відображається 
на життєдіяльності нашої планети, погіршуючи 
її екологічний стан. Більшість розвинених кра-

їн розпочали боротьбу зі сміттям досить давно 
та досягли в цьому неабияких успіхів. Зі сміття, 
яке придатне для переробки, виготовляють нову 
продукцію, а те, що не можна переробити, спа-
люють, отримуючи при цьому тепло та електро-
енергію. Україна також розпочала цей нелегкий 
шлях, розробивши у співпраці з закордонними 
партнерами Цілі сталого розвитку України, за-
планувавши, що до 2030 року в країні буде пе-
рероблюватися 50% всього сміття [4]. Це досить 
амбітні плани, втілення яких потребує значних 
зусиль та капіталовкладень. При цьому важли-
вим в цій справі є сам підхід до реалізації цих 
планів, адже навіть за умови достатнього фінан-
сування та прагнення всіх учасників цього про-
цесу до отримання бажаних результатів, але за 
відсутності чіткої стратегії, всі зусилля можуть 
виявитися марними. Зважаючи на закордонний 
досвід, для досягнення поставлених цілей, про-
понується проектний підхід, який дозволяє опти-
мально використовувати наявні ресурси та дося-
гати цілей найкоротшим шляхом. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика поводження з відходами розкрита 
в роботі О.І. Хоменко, Л.В. Бабаченко та Я.В. Па-
дій [5], де авторами запропоновано ряд заходів, 
спрямованих на покращення ситуації зі сміт-
тям в м. Чернігів. Огляду проблем поводження 
з відходами присвячена праця І.П. Петровської 
та А.С. Безуглої [6], де визначені шляхи її вирі-
шення, такі як переробка та утилізація шляхом 
спалювання. Вирішенням проблем з відходами 
в останні роки почали опікуватися і на держав-
ному рівні. Кабінетом міністрів України схвале-
но «Національну стратегію управління відхода-
ми в Україні до 2030 року» [3], в якій визначені 
основні види промислових та побутових відходів 
й розроблені заходи з їх утилізації й переробки.

Проектний підхід уже довів свою здатність 
підвищувати ефективність управлінських рі-
шень на всіх рівнях економічних систем. Питан-
ням доцільності його застосування до вирішен-
ня нагальних проблем, перевагам та недолікам, 
особливостям методології в різних сферах гос-
подарювання присвячено багато наукових робіт 
як вітчизняних, так і закордонних науковців. 
В працях Т.П. Козаченко [7], В.Г. Воронкова [8], 
Г.Й. Лучко, Т.В. Лебідь, І.В. Когут [9], С.І. Павло-
вої [10], О.І. Лайко, З.В. Чехович [11], О.В. Шка-
рупи [12], В.Є. Редько [13; 14], С.Е. Сардака 
[15], Джозефа Вейса (Joseph W. Weiss), Робер-
та Висоцки (Robert K. Wysocki) [16], Реймон-
да М. Белбина (Raymond Meredith Belbin) [17] 
та інших, досить чітко визначено сутність про-
ектного менеджменту. Так, наприклад в робо-
ті Т.П. Козаченко розкриваються можливості, 
які з’являються в публічному управлінні при 
застосуванні проектного підходу, такі як ефек-
тивний контроль, координація між багатьма 
структурами, задіяними в проекті, більш гнуч-
ка організаційна структура, можливість оцінки 
ефективності роботи різних підрозділів, заді-
яних в реалізації проекту [7]. В роботі Реймонда 
М. Белбина (Raymond Meredith Belbin) запропо-
новано ролі, які можуть виконувати різні учас-
ники проекту, такі як генератори, аналітики, 
координатори, реалізатори, педанти, дослідники 
ресурсів, шейпери, «душа» команди та спеціаліс-
ти [17]. Запропоновані автором ролі можна адап-
тувати до різноманітних проектів, економічних, 
соціальних, технічних тощо. Слід відзначити, що 
проектний підхід до вирішення проблем з відхо-
дами поки що не знайшов висвітлення в науко-
вих працях. 

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В роботах, присвячених 
проблематиці поводження з відходами всі без 
винятку автори сходяться в думках, що сміття, 
окрім того, що забруднює довкілля, є цінним ре-
сурсом, який слід переробляти. При цьому нау-
ковцями пропонується ряд заходів, спрямованих 
на сортування й переробку відходів, рекульти-
вацію полігонів, тощо. З точки зору практичної 
реалізації вирішення цієї проблеми, тема є не-
достатньо висвітленою, особливо на макрорівні, 
де вона потребує змін та комплексних заходів 
з їх реалізації. Реалізовувати це пропонується як 
проект з робочою назвою «Вирішення проблеми 
збору, переробки та утилізації сміття в Україні 
до 2030 року» 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є розробка заходів з вирішення проблем управ-
ління відходами в Україні на основі проектного 
підходу. Для досягнення мети необхідно розро-
бити концепцію проекту, етапи для його реаліза-
ції й визначити зацікавлені в реалізації проекту 
«Вирішення проблеми збору, переробки та утилі-
зації сміття в Україні до 2030 року» сторони.

виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Збільшення кількості відходів в Україні несе 
загрозу для всіх її жителів, що обумовлює виник-
нення солідарної відповідальності у вирішенні 
цієї проблеми. Тому, перш за все, слід визначити 
зацікавлені сторони ініціалізації такого проекту, 
спробувати врахувати потреби кожного з учас-
ників проекту. На рис. 1 зображено учасників 
проекту «Вирішення проблеми збору, переробки 
та утилізації сміття в Україні до 2030 року». Уза-
гальнено їх можна позначити як «влада», «сус-
пільство» та «бізнес». 

 

ВЛАДА 

БІЗНЕС 

СУСПІЛЬСТВО 

Рис. 1. взаємодія зацікавлених в реалізації 
проекту «вирішення проблеми збору, 

переробки та утилізації сміття в україні  
до 2030 року» сторін

Джерело: складено автором

Під «владою» в статті слід розуміти всі органи 
державного управління в Україні, які тим або ін-
шим чином стосуються проблем управління від-
ходами й виступають найближчим оточенням 
проекту. Виходячи з цього, «влада», як зацікавле-
на сторона, повинна створювати умови для збере-
ження довкілля та покращення екологічної ситу-
ації. Зацікавлена сторона «суспільство» включає 
в себе громадян України, осіб, що мешкають на її 
території в законний спосіб, громадські, політич-
ні, наукові, релігійні об’єднання тощо. Завданням 
«суспільства» виступає захист довкілля, обережне 
та відповідальне поводження з відходами, реалі-
зація конституційних прав на захист довкілля. 
Зацікавлена сторона «бізнес» включає юридичних 
і фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку 
діяльність на території України. Підприємниць-
ка діяльність «бізнесу» повинна бути спрямована 
на зменшення шкоди довкіллю, а поводження 
з відходами не має створювати надлишкових фі-
нансових перешкод. Для представників «бізнесу» 
процес зменшення кількості відходів через їх пе-
реробку має стати фінансово привабливим з точ-
ки зору напрямів інвестування і вимагає всебіч-
ної підтримки «влади» й «суспільства».

Для ефективнішого планування проекту «Ви-
рішення проблеми збору, переробки та утиліза-
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ції сміття в Україні до 2030 року» пропонується 
залучити до його розробки представників всіх за-
цікавлених сторін та дати можливість кожному 
впливати на розробку концепції проекту, тобто 
на спільне бачення шляху досягнення його ці-
лей. Результатом цього обговорення має стати 
чітко сформований документ – технічне завдан-
ня проекту, який враховує інтереси кожної із за-
цікавлених сторін (замовників). Перелік питань, 
відповіді на які має містити технічне завдання 
проекту включає: 

1. Який вплив кожна зі сторін має на компо-
ненти проекту?

2. Які обов’язки кожної зі сторін?
3. Яку відповідальність кожна зі сторін несе 

за порушення взятих на себе зобов’язань?
4. Яку вигоду отримує кожна зі сторін в ре-

зультаті реалізації проекту?
5. Які втрати допустимі для кожної зі сторін?
6. Які заходи мають виконати сторони для ре-

алізації проекту?
Документ має передбачати джерела фінансу-

вання проекту та календарний план його реалі-
зації, який би враховував значення індикаторів, 
закладених в Національній стратегії управління 
відходами в Україні до 2030 року [3]. Технічне 
завдання має містити кінцевий результат, а саме 
досягнення до 2030 року показника переробки 
в країні відходів рівному 50% від загальної кіль-
кості. Виходячи із окреслених завдань, команда 
проекту складатиметься з представників профіль-
них міністерств, комітетів Верховної ради, місце-
вої влади, професійних асоціацій та об’єднань, 
громадських об’єднань, науковців тощо. 

Проектній команді пропонується попередній 
склад компонентів проекту: «Сировина», «Інф-
раструктура», «Технологія», «Законодавство» та  
«Фінансування» (рис. 2). 

Враховуючи масштабність зазначеного про-
екту, доцільним буде його пілотна реалізація на 
прикладі двох областей країни. Це обумовлено 
необхідністю виявлення слабких місць, які по-
требують доопрацювання. 

Кожний з компонентів проекту має свої осо-
бливості й чинить вплив на інші компоненти 
(рис. 2). Так, в межах проекту під сировиною про-
понується розуміти всі відходи, які утворюються 
в результаті життєдіяльності людини, промисло-
вого виробництва, тощо. 

Зрозуміло, що сировина – це головний компо-
нент проекту, від кількості та якості якого будуть 
залежати фінансування, необхідні технології 
й інфраструктура. При цьому слід розподіляти 
ті відходи, які підлягають вторинній переробці, 
й ті, що не можуть бути перероблені.

Для успішної реалізації проекту, необхідно 
всі відходи розділяти на промислові й побутові. 
Промислові відходи утворюються внаслідок про-
мислового виробництва, і поводження з ними 
потребує вивчення з точки зору їх складу, похо-
дження, хімічних властивостей. Побутові відхо-
ди утворюються безпосередньо населенням краї-
ни в результаті його життєдіяльності.

Слід відзначити, що відходи стають сирови-
ною в той момент, коли вони виявлені та полі-
чені. За кількістю отриманої та переробленої 
сировини пропонується проводити аналіз ефек-
тивності реалізації проекту, заклавши на стадії 

розробки проекту, індикатори для цього показ-
ника та допустимі відхилення. 

Паралельно із популяризацією роздільного 
збору сміття та впровадження відповідально-
го поводження з відходами потрібно створювати 
необхідну для цього інфраструктуру. Якщо на-
селення почне сортувати сміття, а підприємства 
будуть вести облік промислових відходів, але не 
будуть знати куди його потім діти, то всі зусилля 
в цьому напрямку будуть марними. Створення ін-
фраструктури передбачає її поділ на сортувальну, 
складську й переробну. Сортувальна інфраструк-
тура передбачає наявність контейнерів або при-
міщень для роздільного збору сміття населенням, 
які встановлені біля місць збору сміття, або в лег-
кій доступності. Місця для сортування мають від-
повідати встановленим нормативам [18]. Склад-
ська інфраструктура – це місця для зберігання 
відсортованого сміття, яке потрапляє від населен-
ня з місць збору, або з полігонів, місця зберігання 
відсортованих промислових відходів тощо. Такі 
місця мають бути визначені органами міської вла-
ди. Переробна інфраструктура включає мережу 
переробних заводів, що розташовані на відстані, 
яка оптимізує витрати на транспортування сиро-
вини. Слід відзначити, що найбільшого розвитку 
й удосконалення потребує сортувальна й склад-
ська інфраструктури через їх слабку розвиненість 
на території України.

Поряд з інфраструктурою для сортування, 
зберігання й переробки відходів неабиякого зна-
чення набуває застосування відповідних тех-
нологій. Ця складова проекту включає в себе ті 
технологічні процеси, в результаті яких сміття 
перероблюється в іншу продукцію, або утилізу-
ється. При цьому мають враховуватись еконо-
мічна й екологічна складова проекту. Перед-
бачається застосування технологій відповідно 
до розроблених схем переробки сировини. Саме 
тому основними технологіями, які розглядають-
ся в цій статті, є переробка, спалювання, виро-
блення біогазу. Процес переробки відходів вклю-
чає зміну форми або структури відходів, з метою 
отримання іншої продукції. Ця технологія може 
застосовуватися до деяких видів пластику, буді-
вельного сміття тощо. Технологія спалювання 
може застосовуватися для тих видів відходів, які 
не придатні для переробки. В результаті засто-
сування цієї технології будуть вироблені альтер-
нативі джерела енергії. Застосування технології 
спалювання має бути жорстко контрольованим 
із-за викидів в атмосферу продуктів згорання. 
Ще одним видом технологіє є вироблення біо-
газу, для якого придатні відходи, що мають ор-
ганічне походження. В процесі компостування 
таких відходів виділяються гази, які можна ви-
користовувати для опалення приміщень, або ви-
роблення електроенергії.

З метою ефективної реалізації цього проек-
ту необхідним є закріплення на законодавчому 
рівні вимог, щодо зменшення виробництва та ви-
користання пластикової продукції в побутових 
цілях. Такі спроби вже є, але вони носять фраг-
ментарний характер й не набули поки що масо-
вого вжитку. Використовуючи міжнародний до-
свід, доцільним буде посилення відповідальності 
за необережне поводження з відходами, вики-
дання сміття у невстановлених місцях. Відповід-
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Розробити програму фінансування пошу-
ку та розробки нових методів переробки 
сміття  

Розробити програму професійного ста-
жування студентів профільних спеціаль-
ностей на вітчизняних та закордонних 
переробних підприємствах 

Розробити програму обміну досвіду між 
вітчизняними та закордонними перероб-
ними підприємствами 

С
ир

ов
ин

а 

Внести зміни в законодавство  в частині 
більш детального опису видів відходів 

Вибрати найбільш прийнятні технології 
поводження з відходами кожного виду 

 Уточнити кількість та якість відходів на 
існуючих полігонах ТБО. Провести пас-
портизацію полігонів 

 

Створити електронний реєстр промисло-
вих відходів 

Розробити процедуру громадського кон-
тролю за поводженням з промисловими 
відходами. 

 

Розробити процедуру громадського кон-
тролю за поводженням з промисловими 
відходами. Розробити технологічні карти 
утилізації промислових відходів. 

 

Розробити та впровадити навчальні про-
грами, направлені на необхідність відпо-
відального поводження з відходами Розробити національну символіку проду-

кції з вторинної сировини 

Ін
фр

ас
тр

ук
ту

ра
 

Провести інвентаризацію існуючої ін-
фраструктури в країні Актуалізувати 
отриману інформацію на Інтерактивній 
мапі 

Розробити програму створення в країні 
сортувальної інфраструктури 

 

Розробити програму підтримки перероб-
них підприємств 

Створити кластер переробних підпри-
ємств. Розробити програму навчання 
спеціалістів цих підприємств на основі 
закордонного досвіду 

 Створити мережу полігонів для відходів 
виключно органічного походження, та 
супутніх підприємств для вироблення 
біогазу 

Внести в Закон України «Про Відходи» 
зміни, що стосуватимуться обов’язків 
сортування сміття населенням та ство-
рення необхідної інфраструктури 

 

Розробити технологічні карти сортування 
сміття за видами та внести зміни в Закон 
України «Про Відходи», які стосуються 
необхідності сортування промислових 
відходів. 

 
Внести зміни в Закон України «Про Від-
ходи», в частині посилення відповідаль-
ності за неналежне поводження з відхо-
дами 

 

На законодавчому рівні обмежити вико-
ристання пластику в якості упаковки 

За
ко

но
да

вс
тв

о 
Ф

ін
ан

су
ва

нн
я Розробити та впровадити програму фі-

нансової підтримки (пільгове кредиту-
вання, лізингові програми) підприємств, 
задіяних в процесі сортування та переро-
бки сміття. Закласти відповідні витрати в 
бюджет країни.  

 

Передбачити пільгове оподаткування 
сортувальних та переробних підприємств 
в частині звільнення від податку на при-
буток на строк дії проекту. 

Рис. 2. пропозиції проектних заходів для компонентів проекту
Джерело: складено автором
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но до Стратегії сталого розвитку України, можна 
вважати, що даний проект входить до стратегіч-
них інтересів держави. Тому доцільним буде на-
дання підприємствам, які працюють у сфері збо-
ру або переробки сміття, економічних пільг щодо 
сплати державних податків і зборів.

Зрозуміло, що реалізація проекту потребує 
значних капіталовкладень. При цьому в процесі 
розробки проекту необхідно визначити напрями 
інвестицій, або цільові їх призначення. Виходя-
чи з цього, мають бути розроблені шляхи залу-
чення коштів. Основні витрати проекту передба-
чаються на етапі на створення інфраструктури, 
особливо сортувальної та складської. Для цього 
доцільно долучати приватні компанії, створив-
ши для них привабливі умови для інвестування. 
Витрати пов’язані з розробкою навчальних про-
грам, просвітницьких компаній доцільно фінан-
сувати за рахунок бюджету або залучивши між-
народні благодійні організації. 

Всі представлені вище елементи єдиного про-
екту мають реалізовуватися поступово, а тому 
потребують детального аналізу та розробки окре-
мих задач за кожним з них. Інтегрованість про-
екту є ключовою вимогою, тому що відсутність 
одного з компонентів, негативно відобразиться 
на інших, знижуючи тим самим ефективність 
всього проекту.

Проектний підхід до збору та утилізації від-
ходів вже доволі давно зарекомендував себе 
в різних країнах світу. В Японії необхідність 
роздільного збору сміття закріплено на законо-
давчому рівні, а за порушення передбачено ад-
міністративне покарання. Обов’язок утилізації 
промислових відходів покладено на самі підпри-
ємства, побутових – на державу. Сміття придат-
не до переробки отримує друге життя, а те, яке 
непридатне спалюється [20]. В Швеції обов’язок 
сортувати сміття також врегульовано на законо-
давчому рівні. При цьому в країні утилізується 
99 відсотків всього сміття, половина з якого пере-
роблюється [20]. В США культура переробки від-
ходів виведена на такий рівень, що продукція, 
яка отримана з вторинної сировини має спеці-

альне маркування і більшість громадян надають 
саме їй перевагу.

висновки. Проблема накопичення відходів 
в Україні та світі потребує негайного втручання. 
Більшість розвинених країн розпочали боротьбу 
зі сміттям ще декілька десятків років тому та до-
сягли не аби яких успіхів в цьому. Проте в Укра-
їні проблема управління відходами стоїть ще 
досить гостро, адже нікого не здивуєш сміттєзва-
лищами на березі річок або посеред мегаполіса. 
Сьогодні є лише локальні спроби вирішення цієї 
проблеми, в більшості випадків за ініціативи ак-
тивістів й волонтерів. 

Світовий досвід показує, що вирішення проб-
леми управління відходами в Україні потребує 
проектного підходу. Запропоновано концепцію 
проекту «Вирішення проблеми збору, переробки 
та утилізації сміття в Україні до 2030 року». Ви-
значено сторони, зацікавлені в реалізації проек-
ту, встановлені основні складові компоненти про-
екту, розроблені проектні заходи в межах кожного 
з компонентів, що спрямовані на досягнення мети 
проекту, означені терміни його реалізації. 

Проект з робочою назвою «Вирішення пробле-
ми збору, переробки та утилізації сміття в Укра-
їні до 2030 року» пропонується реалізовувати за 
п’яти напрямками, які виділені як складові ком-
поненти: «Сировина», «Інфраструктура», «Техно-
логія», «Законодавство» та «Фінансування». Для 
кожного з цих компонентів розроблено пропози-
ції проектних дій, які стосуються внесення змін 
до законодавства, розробки навчальних програм, 
стимулювання бізнесу до створення необхідної 
інфраструктури, створення кластеру складаль-
них та переробних підприємств, пошуку шляхів 
державно-приватного партнерства для фінансу-
вання проекту тощо. Перелік пропозицій не є ви-
черпним й може бути доповненим в результаті 
обговорення проекту на стадії проектування, за-
цікавленими в його реалізації сторонами. 

Подальші дослідження за цією темою перед-
бачають деталізацію кожної з проектних дій, 
аналіз наявних ресурсів, потужностей, інфра-
структури тощо. 
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