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Технологічні новації у світі та інтегра-
ція України в ЄС потребують прийняття 
викликів в економіці, зокрема вирішення еко-
логічних питань у сфері господарської жит-
тєдіяльності усіх суб’єктів ринку. У статті 
розглянуто основні зміни, що сприяють 
«зеленій економіці» та діють у державі, як 
наслідок розроблених ООН 17 цілей сталого 
розвитку (ЦСР) та цілей економіки замкну-
того циклу. Проаналізовано результати 
досліджень установ та науковців, що спря-
мовані на виявлення проблем і перспектив 
розвитку екологічної обізнаності громадян, 
умов утворення та поводження з відходами. 
Авторами проведено опитування щодо 
ситуації сортування побутових відходів гро-
мадянами, зокрема структури та частоти 
сортування відходів, причин необхідності 
сортування, основних труднощів при цьому, 
джерел інформації про пункти сортування. 
Обґрунтовано основні кроки, які слід викону-
вати на різних рівнях управління задля мінімі-
зації та безпечної утилізації відходів.
Ключові слова: побутові відходи, цілі ста-
лого розвитку, довкілля, сортування, еколо-
гічна обізнаність.

Технологические новации в мире и инте-
грация Украины в ЕС требуют принятия 

вызовов в экономике, в частности решения 
экологических вопросов в сфере хозяйствен-
ной жизнедеятельности всех субъектов 
рынка. В статье рассмотрены основные 
изменения, способствующие «зеленой эко-
номике» и действующие в государстве, как 
следствие разработанных ООН 17 целей 
устойчивого развития (ЦСР) и целей эконо-
мики замкнутого цикла. Проанализированы 
результаты исследований учреждений и 
ученых, которые направлены на выявление 
проблем и перспектив развития экологи-
ческой осведомленности граждан, усло-
вий образования и обращения с отходами. 
Авторами проведен опрос касательно ситу-
ации сортировки бытовых отходов гражда-
нами, в частности структуры и частоты 
сортировки отходов, причин необходимо-
сти сортировки, основных трудностей при 
этом, источников информации о пунктах 
сортировки. Обоснованы основные шаги, 
которые следует выполнять на разных 
уровнях управления с целью минимизации и 
безопасной утилизации отходов.
Ключевые слова: бытовые отходы, цели 
устойчивого развития, окружающая среда, 
сортировка, экологическая осведомлен-
ность.

The environmental challenges facing the world and the process of Ukraine’s integration into the EU require new types of economic decision-making, and in 
particular, addressing environmental issues in the waste management of all market players. The research article examines the directions of country devel-
opment that will contribute to the “green economy” and will be implemented as a result of the UN’s 17 Sustainable Development Goals (SDG) and circular 
economy goals. The current situation in the field of environmental, anthropogenic and technogenic safety in Ukraine creates a threat to the secure existence 
of modern and future generations. The results of institutes and scientists research aimed at identifying problems, obstacles and prospects of environmental 
awareness developing of citizens, conditions of formation and waste management are analyzed. The authors conducted a survey on the situation of waste 
sorting by citizens, in particular, the structure and frequency of waste sorting, the reasons for the sorting needs, the main difficulties in doing so, sources of 
information about sorting points. The results of the study indicate positive changes in the behavior of the population in the field of household waste manage-
ment. Having studied the innovative waste management approaches introduced in the world, as well as the ways and mechanisms for their implementa-
tion, confirmed that the economically, environmentally and socially effective strategic way of waste management in Ukraine is implementation of waste 
management system, the ultimate goal of which is to obtain an innovative material and energy cycle management system flows. In the absence of a clear 
government program that would oblige the public to sort the garbage and to impose strict liability for environmental violations, many public initiatives have 
been analyzed to propose alternative solutions that reduce waste generation. The necessity of developing a new perspective on the problem of waste as a 
source of secondary material and energy resources is substantiated. The basic steps that should be taken at different levels of management are identified 
to minimize the generation and safe disposal of household waste.
Key words: household waste, sustainable development goals, environment, sorting, environmental awareness.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ 
В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
RESEARCH OF THE CONDITIONS OF HOUSEHOLD WASTE ACTING 
IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Постановка проблеми. За останні пів століття 
населення нашої планети збільшилось вдвічі, зрос-
тання чисельності населення, а водночас і рівня 
життя збільшує попит на продукти харчування, 
одяг, енергію, воду та інші ресурси, що спричиняє 
додаткове навантаження на довкілля та атмос-
феру. Разом з ростом рівня споживання стрімко 
збільшились обсяги відходів (від продуктів харчу-
вання до високотехнологічних відходів) [1, с. 8–9].

Згідно з прогнозом Світового банку рівень 
утворення відходів за 30 років зросте на 70%. 
Україна ж посіла 9 місце в рейтингу країн з най-
більшим обсягом утворення відходів на жителя: 
українець продукує близько 1 кг сміття на день, 
а промислові відходи становлять 30 кг на день в 
розрахунку на одну людину [2]. Епоха домінування 

людини досягла точки неповернення: 24 липня 
2019 року українці використали весь природній 
потенціал, який наша країна була здатна відно-
вити, а 29 липня вичерпався світовий невідновлю-
ваний потенціал нашої планети. На такі виклики 
повинні реагувати влада, бізнес та населення, 
реалізовуючи на практиці та імплементуючи в 
щоденні звички принципи свідомого споживання, 
циркулярної економіки, боротьбу зі зміною клімату 
та досягаючи цілей сталого розвитку [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальні дослідження з цієї теми також можна 
знайти в роботах М. Андрушка, Є. Крикавського, 
О. Костюк, О. Шандрівської, Я. Марунича, 
О. Філатова, М. Дехтяра, О. Гончарова, В. Міщенко, 
С. Онищенка, В. Погребенника, І. Коваля та інших 
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науковців [4–6]. Водночас проблематика готовності 
громадян щодо сортування відходів, ситуації поточ-
них перешкод на шляху до розвитку системи управ-
ління відходами та очікуваної відповідальності з 
боку різних рівнів суб’єктів господарювання потре-
бує подальшого дослідження та аналізування.

17 цілей сталого розвитку (ЦСР), які розробила 
ООН для досягнення сталого світу, – це загальний 
заклик до дій, спрямованих на досягнення успіху 
щодо їх реалізації. Крім того, пріоритети охоплю-
ють нові сфери, такі як кліматичні зміни, економічна 
нерівність, економіка замкнутого циклу, інновації, 
свідоме споживання. Під ними підписалися понад 
190 держав, зокрема Україна. Вони зобов’язалися 
їх локалізувати та досягти до 2030 року [7]. План 
дій ЄС у сфері економіки замкнутого циклу перед-
бачає конкретні та амбітні цілі: від рівня виробни-
цтва та споживання до поводження з відходами 
та ринком матеріалів вторинного використання, 
змін законодавства щодо поводження з відходами. 
У плані дій ЄС щодо економіки замкнутого циклу, в 
якій цінність продуктів, матеріалів та ресурсів збері-
гається максимально довго, у якій утворення відхо-
дів мінімізується, велике значення мають зусилля 
ЄС щодо розвитку сталої, низьковуглецевої, ресур-
соефективної та конкурентної економіки. В рамках 
цього розроблена така пріоритетність управління 
відходами: запобігання утворенню відходів; підго-
товка до повторного використання; перероблення; 
альтернативний тип утилізації (наприклад, для від-
новлення енергії); видалення [8, с. 10].

Згідно із зобов’язаннями у Паризькій угоді та 
щодо глобальних ЦСР міжнародні фінансові орга-
нізації, фінансові установи, а також уряди багатьох 
країн світу активно співпрацюють щодо «зеле-
ного» фінансування. Хоча кроки в нашій країні у 
цьому напрямі не є швидкими, але ситуація зага-
лом більш позитивна, ніж раніше, адже відбува-
ється розвиток відновлюваної енергетики, вжиття 
заходів з енергоефективності, запровадження еко-
логічно чистіших технологій у виробництво тощо.

Важливі кроки щодо переходу до «зеленої» 
економіки були здійснені у 2018 році [6; 8; 9]:

– з 1 січня 2018 року в Україні увійшов в дію 
обов’язок забезпечення умов для реалізації роз-
дільного збирання побутових відходів (згідно зі 
статтею 32 Закону України «Про відходи», вста-
новлюється заборона на захоронення на поліго-
нах неперероблених (необроблених) побутових 
відходів) [8, с. 6];

– розроблено та ухвалено Національну стра-
тегію управління відходами в Україні до 2030 року, 
основною метою якої є створення умов для під-
вищення стандартів життя населення України за 
рахунок впровадження системного підходу до 
поводження з відходами, зменшення обсягів утво-
рення відходів та збільшення обсягу їхньої пере-
робки й повторного використання [9];

– створено Раду з питань торгівлі та сталого 
розвитку й Координаційну раду з питань реаліза-
ції Національної стратегії управління відходами в 
Україні до 2030 року;

– ухвалено Концепцію реформування сис-
теми державного нагляду (контролю) у сфері охо-
рони навколишнього природного середовища та 
Концепцію створення загальнодержавної автома-
тизованої системи «Відкрите довкілля»;

– підтверджено статус України як повноправ-
ного члена Міжнародного агентства з відновлюва-
них джерел енергії (IRENA) [6].

Високий рівень обсягів утворення відходів та 
низькі показники їх повторного використання як 
вторсировини спричинили нагромадження вели-
ких обсягів відходів, з яких лише 3% придатні 
до використання як вторинні матеріали, а решта 
потрапляє на сміттєзвалища. Причинами цього є 
відмінність поводження з відходами порівняно з 
європейськими країнами та відсутність відповід-
ної інфраструктури для збирання й перероблення 
відходів на вторинні матеріали (заводів, відпо-
відних контейнерів біля будинків, сортувальних 
станцій) [9].

Згідно з даними Мінрегіонбуду у 2018 році в 
Україні було утворено понад 9 млн. т відходів, а 
лише 4,2% побутових відходів потрапили на заго-
тівельні пункти вторинної сировини та сміттєпе-
реробні заводи. Зазвичай вони відправляються 
на сміттєзвалища та полігони, яких у нашій країні 
налічується близько 6 тис., а їхня площа становить 
понад 9 тис. га [4]. Все, що відбувається у світі, 
починається й закінчується людьми, людьми, які 
живуть так, наче у нас існує три планети замість 
однієї. Змінюючи свої щоденні звички та практики, 
кожен може зробити свій внесок у європеїзацію 
української системи управління відходами з фоку-
сом на зменшення обсягів продукування відходів, 
повторне використання та їх переробку, тому важ-
ливо дослідити, чи готові люди змінюватись та змі-
нювати ситуацію, яка склалася з відходами.

Київський міжнародний інститут соціології у 
рамках реалізації проєкту «Підтримка Парламенту 
України з питань сталої енергетики та охорони 
довкілля» проводив соціологічне дослідження 
серед населення, щоби дослідити екологічну обі-
знаність громадян, а також їх ставлення до питань 
охорони довкілля. Результати свідчать про те, що 
ті чи інші екологічні проблеми турбують практично 
всіх жителів України, а лише 1,8% відзначили свою 
«нейтральність». Найважливішими з проблем 
були вибрані такі, як забруднення водойм, неякіс-
ність питної води (59,9% усіх опитаних), вирубка 
лісів (59,1%), забруднення повітря (51,6%) та 
забруднення довкілля побутовими відходами 
(47,8%). Близько третини населення занепокоєні 
забрудненням територій промисловими відходами 
(34,2%) та деградацією ґрунтів (30,6%) [10, с. 11].
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Є. Крикавський, О. Костюк, О. Шандрівська 
визначають такі складові політики поводження з 
твердими побутовими відходами (ТПВ), що перед-
бачають вжиття відповідних заходів у сфері [4], 
як дематеріалізація; дослідження та виховання 
екологічної свідомості громадян та підприємців; 
прийняття відповідних державних нормативно-
правових актів; поширення прикладів «належної 
практики» поводження з ТПВ громадян, муніци-
палітетів, органів самоврядування тощо; про-
пагування та стимулювання розширеної відпо-
відальності виробника за відходи. У дослідженні 
[4] також визначаються основні проблеми сис-
теми поводження з ТПВ, серед яких слід назвати 
ті, що пов’язані безпосередньо із сортуванням, 
зокрема низький рівень охоплення послугами зі 
збору побутових відходів, особливо в сільській 
місцевості, низькі тарифи на поховання побутових 
відходів, які не стимулюють сортування. У дослі-
дженні [5] науковці виявили тенденцію постійного 
зростання обсягу відходів, простежили дина-
міку утворення відходів за категоріями матеріа-
лів та класами небезпеки у Львівській області за 
2010–2017 роки. Відповідно до цих даних харчові 
відходи переважають серед інших у Європі, Україні 
та на Львівщині. У Львівській області переважають 
відходи вторинних матеріалів, деревини та інших 
матеріалів, такими ж є дані для України. В Європі 
переважають відходи з паперу, великогабаритних 
матеріалів і вторинних матеріалів.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження та аналіз поведінки населення у сфері 
сортування відходів; демонстрація нового підходу 
до проблеми відходів як джерела вторинних мате-
ріальних та енергетичних ресурсів з продовжен-
ням мінімізації їх утворення в процесі виробництва 
й споживання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Заохочення до впровадження перших трьох ета-
пів пріоритетності управління відходами у Європі 
відбувається в рамках ініціативи «Нуль відходів» 
(“Zero waste”) та активно поширюється містами 
Європи. Слоганом ініціативи «Нуль відходів» 
є «Не спалити, не захоронити!» (“No Burn! No 
Burry!”). Члени асоціації доповнили ієрархію пово-
дження з відходами додавши ще етап, який пере-
дує запобіганню утворенню відходів, а саме етап 
«переосмислення» та зміни дизайну (“rethink”, 
“redesign”). Наприклад, аналіз складу змішаних 
відходів в Італії показав, що значну частину цих 
відходів становить велика кількість використа-
них капсул від кави, тому громади звернулися до 
виробників кави в капсулах з проханням змінити 
склад капсул та зменшити їх кількість, запрова-
дивши їхній збір та повторне використання вироб-
никами. Лідером серед країн у галузі переробки 
відходів є Німеччина, оскільки частка повернення 
сміття в ресурсоцінний обіг у Німеччині становить 

66%. У Швейцарії існує сміттєва поліція, яка ана-
лізує склад сміття, залишеного не в тому місці 
або без оплати податку, знаходить та штрафує 
порушника. Польща зможе переробляти 50% від-
ходів не раніше 2050 року. Темпи та масштаби 
переробки відходів в Польщі допоможе суттєво 
збільшити перший крок, а саме обов’язкове сорту-
вання побутових відходів усіма жителями Польщі, 
яке запроваджено з 1 липня 2017 року та перед-
бачає сортування сміття на 4 види [8, с. 12–13]. 
В Європі не всі країни та громади налагодили 
систему роздільного збирання органіки, проте до 
кінця 2023 року такий збір має бути обов’язковим 
у всіх країнах – членах ЄС. У Швеції, Норвегії, 
Данії, Нідерландах та інших країнах, у яких сфера 
поводження зі сміттям доведена до максимальної 
ефективності, на полігони твердих побутових від-
ходів відправляється менше 5%. Зі сміття беруть 
все ресурсоцінне, що можливо, адже підрахунки 
екологів свідчать про те, що у ТПВ в середньому 
може міститися до 40% цінних матеріалів. Оскільки 
в Україні всі ТПВ переважно збирають «загальні» 
контейнери, потенційна цінна вторсировина псу-
ється та забруднюється, а обсяги ресурсоцінних 
матеріалів знижуються до 5–10% [11].

Відповідно до Національної стратегії управ-
ління відходами, яка діє в Україні до 2030 року, 
передбачено вжиття окремих заходів із запобі-
гання утворенню відходів. Крім того, не чекаючи 
рішучих дій з боку держави, громадяни та біз-
нес можуть самі вживати заходів задля економії 
ресурсів, повторного використання речей, змен-
шення обсягів споживання тощо. Наприклад, 
територіальні громади можуть активно працювати 
в напрямі розроблення стратегій та планів запо-
бігання утворенню відходів, залучати екологічно 
свідомий бізнес до роботи в цьому напрямі [9]. 
Враховуючи вищенаведене, автори провели опи-
тування щодо проблематики сортування відходів 
та проаналізували відповіді 365 респондентів. 
На питання щодо позиції про сортування відхо-
дів, тобто часу, скільки вже сортують чи ні, було 
отримано такі результати (рис. 1). Найчастіше 
респонденти надавали такі відповіді (від біль-
шого відсотка до меншого): «сортую 1–3 роки» 
(31%), «сортую більше 3 років» (26,6%), «сортую 
приблизно від 1 місяця до 1 року» (18,6%), тобто 
разом є 76,2% людей, які сортують сміття. Ще 
16,2% планують сортувати найближчим часом, а 
5,2% не планують сортувати найближчим часом.

Такі результати свідчать про позитивну тен-
денцію, оскільки ще у 2017 році проведене дослі-
дження Фондом «Демократична ініціатива» ім. 
І. Кучеріва та Київським міжнародним інститутом 
соціології показало, що 69% опитаних не прово-
дять сортування відходів [12]. Респонденти виби-
рали кілька найбільш поширених перешкод для 
сортування, серед найбільш поширених (рис. 2) 
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слід назвати відсутність контейнерів сортування 
поруч (74%), бракування місця для сортувальних 
контейнерів вдома (41,1%), недостатність знань, 
як саме сортувати (25,8%), бракування часу на 
доставку (20,5%). Це, як і попередні відповіді, 
свідчить про те, що більшість респондентів розу-
міє потребу, вже сортує сміття, але все ж таки 
має певні незручності, що пов’язані з організа-
цією процесу.

Додатково проведено аналізування відповідей 
тих респондентів, які відповіли, що не планують 
сортувати найближчим часом (5,2%, або 19 осіб). 
Для них основними складнощами у сортуванні 
відходів нині є практично такі ж, як і для грома-
дян, які сортують, а саме відсутність контейнерів 
сортування поруч (12 відповідей), бракування 
місця для сортувальних контейнерів вдома (11), 
недостатність знань, як саме сортувати (7), браку-
вання часу на сортування (4), бракування часу на 
доставку (3), кілька інших причин.

Отже, причини практично ідентичні, як у людей, 
які займаються сортуванням відходів. Згідно зі зга-
даним вище дослідженням [12] 79% респондентів 
відповіли, що вони знають про шкоду для довкілля 
та здоров’я людини від батарейок та люмінесцент-
них ламп. Проте лише близько 20% опитаних від-
повіли, що вони відносять такі відходи до спеціаль-
них пунктів, більшість (61%) викидає зі звичайним 
сміттям. У нашому дослідженні щодо відповідей 
на питання, які з матеріалів люди сортують та як 
часто, отримано такі результати (табл. 1). Серед 
тих людей, які сортують завжди, найбільша кіль-
кість людей сортує пластик (241) та папір (223), 
серед тих, хто часто сортує, – також пластик (61) 
та папір (55). З тих матеріалів, які найбільше не 
сортують, виділяються TetraPak (107) та метал 
(96), які не сортують ніколи, та TetraPak (78) та 
метал (80), які сортують іноді. Якщо додати відпо-
віді «завжди» та «часто», то по матеріалах з ура-
хуванням відповідей усіх респондентів відсотки 

Рис. 1. Позиції респондентів стосовно сортування відходів

Рис. 2. Найбільш поширені перешкоди для сортування
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будуть такими: пластик (83%), папір (75,5%), скло 
(69%), метал (52%), TetraPak (49,8%). У вказа-
ному вище дослідженні більшість опитаних (69%) 
не проводила сортування відходів. Це переважно 
було пов’язано з відсутністю умов забезпечення 
сортування. Зокрема, 66% респондентів вказали 
на відсутність спеціальних контейнерів (86% тих, 
хто не проводив сортування, готові це робити у 
разі забезпечення відповідних умов).

На питання, чи користуєтеся Ви або члени Вашої 
сім’ї послугами пунктів збору вторсировини, лише 
7,5% відповіли «так, постійно», а 64,7% – «ніколи» 
[12]. Враховуючи результати нашого дослідження, 
можемо припустити, що відсоток тих людей, які 
сортують, все ж таки зріс за 2,5 роки (з урахуван-
ням не лише опитаних), чому не в останню чергу 
сприяло вжиття заходів зі збільшення кількості 
контейнерів, зростання інформованості, зміни 
підходів до виготовлення тари продукції, а також 
приклад громадян один для одного. На запитання 
«Куди люди викидають сортовані відходи?» най-
більш поширеними відповідями були такі (рис. 3): 
«у спеціалізовані пункти прийому» (третя частина 

респондентів, або 29,0%), «на смітник, але в окре-
мій тарі» (28,3%), «у спеціальні контейнери на 
місці праці, навчання тощо» (23%).

Отже, той факт, що сортують, до того ж кілька 
різних матеріалів, на жаль, не означає, що матері-
али потрапляють туди, куди потрібно, адже відсо-
ток здачі у спеціалізовані пункти набагато нижче, 
ніж загальний відсоток сортування. Водночас, 
звісно, є важливою наявність хоча б окремих кон-
тейнерів на смітниках та в місцях праці та/або 
навчання. Чи вивчають люди упаковку перед при-
дбанням – є ще одним важливим питанням, що 
стосується турботи про довкілля та проблема-
тики сортування (табл. 2). Найбільше відповідей 
«завжди» було надано на позицію «вивчаю, з яких 
матеріалів виготовлений товар» (117 респонден-
тів, або 32%), відповідь «часто» надали 109 рес-
пондентів (29%).

Щодо позиції «вивчаю тип упаковки промис-
лових товарів» найбільшою є кількість відпові-
дей «іноді» (152, або 41,6%) та «ніколи» (103, або 
28,2%), «часто» відповіли 88 респондентів (24,1%). 
Щодо позиції «вивчаю тип упаковки продукту», то 

Таблиця 1
Структура та частота сортування матеріалів респондентами

Варіанти відповідей Сортування матеріалів
пластик TetraPak папір скло метал

Іноді 38 78 50 62 80
Часто 61 51 55 48 41

Завжди 241 133 223 207 150
Ніколи 24 107 40 52 96
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Рис. 3. Місця, куди найчастіше викидають відходи респонденти

Таблиця 2
Рівень вивчення типу упаковки респондентами

Варіанти відповідей «Вивчаю тип упаковки 
продукту»

«Вивчаю тип упаковки 
промислових товарів»

«Вивчаю, з яких матеріалів 
виготовлений товар»

Іноді 136 152 91
Часто 115 88 109

Завжди 51 27 117
Ніколи 65 103 53
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відповідь «іноді», як і на попередню позицію, була 
вибрана найбільшою кількістю респондентів (136, 
або 37%), «часто» відповіли 115 респондентів 
(32%), а «завжди» – лише 51 (14%).

Очевидно, що в Україні можна було б значно 
зменшити площі та кількість сміттєзвалищ, якщо б 
частина відсортованих побутових відходів потра-
пляла на переробні заводи. Проєктний менеджер 
ГО «Україна без сміття» Катерина Хоменко ствер-
джує, що маленькі підприємства, які займаються 
переробкою відходів зараз, не впораються навіть 
зі столичним сміттям, якщо в місті облаштують 
відповідну інфраструктуру, а сортувати почнуть усі 
його громадяни. Наявних заводів також недостат-
ньо, щоби переробити все сміття. У світі існують 
великі підприємства, які займаються виключно 
переробкою відходів. Сьогодні в Україні вже існує 
понад 500 пунктів збору вторинної сировини, куди 
кожен може здати відсортоване сміття [13]. На 
запитання «Чи відомо Вам про наявність пунктів 
прийому відходів у Вашому місті?» ствердну від-
повідь надали 287 респондентів (78,6%), відпо-
відь «ні» – 78 (21,4%). За результатами відповідей 
люди дізнаються про такі пункти прийому таким 
чином (від найбільш поширеного джерела до най-
менш поширеного): із соціальних мереж (197, або 
54%), траплялися контейнери на роботі/навчанні 
(124, або 34%), із новинних сайтів або спеціалі-
зованих ресурсів в Інтернеті (108, або 29,6%), з 
інформації від друзів, родичів (98, або 26,8%), а 
не знають про такі пункти 56 респондентів (15,3%). 
Кількість відповідей «не знаю про такі пункти» у 
цьому питанні нижче, ніж на відповідь «про наяв-
ність пунктів у вашому місті», що може свідчити 
про те, що є люди, які знають з різних джерел, що 
такі пункти є, проте не знають/не шукають інфор-
мацію/не отримують достатньо інформації про 
пункти прийому саме у своєму місті (табл. 3).

В Україні поки що немає чіткої державної про-
грами, яка б зобов’язувала населення сортувати 
сміття та передбачала жорстку відповідальність 
за порушення екологічних норм, проте є чимало 
громадських ініціатив, які пропонують альтерна-
тивні рішення, що зменшують обсяги утворення 
відходів.

1) Соціальний проєкт “Recycle Map” – інтер-
активна карта пунктів прийому вторинної сиро-
вини, розроблена для сприяння та популяризації 

сортування й вторинної переробки відходів. 
Згодом карту розширили для інших міст [14].

2) Безкоштовний мобільний додаток «Сортуй», 
який навчає правильно відсортувати сміття та роз-
биратися у правилах утилізації відходів. «Сортуй» 
визначає тип сміття та розповідає, як підготувати 
його до перероблення. Програма допоможе зна-
йти найближчу станцію сортування, адже розроб-
ники склали інтерактивну мапу [15].

3) “Your plan, your planet” – додаток, який 
в інтерактивній формі показує вплив людини 
на довкілля та дає поради щодо того, як зро-
бити побут більш екологічним. Він поділений 
на 4 сектори, такі як речі, їжа, вода та енергія. 
Інтерактивна система дає поради, наприклад, 
про заощадливе використання води в побуті та 
правильне зберігання їжі [15].

Складністю є пояснення населенню, що сорту-
вання сміття важливе не лише для довкілля, але 
й для нашої економіки. Це є правильним страте-
гічним кроком, оскільки сміття – це ресурси, які 
коштують грошей. Найголовніше, щоби запрацю-
вала система, а люди швидко навчаться сорту-
вати, отже, це стане таким же звичним зайняттям, 
як чистити зуби вранці.

Висновки з проведеного дослідження. 
Результати проведеного дослідження свідчать 
про позитивні зміни в поведінці населення у сфері 
поводження з побутовими відходами, однак існує 
низка перешкод, вирішення яких лежить на дер-
жаві та підприємствах, а також законодавчому 
рівні. Відповідно до цього можна виділити такі 
кроки, які слід виконати на різним рівнях управ-
ління задля покращення ситуації управління від-
ходами (їх мінімізації та безпечної утилізації).

1) Проведення широкої популяризаційної кам-
панії, під час якої потрібно пояснювати населенню 
шкоду від звичайного викидання сміття й користь 
від його сортування та переробки. Потрібна соці-
альна реклама, вжиття відповідних державних 
заходів, які спонукатимуть до дій у сфері пово-
дження з ТПВ. Популяризувати відповідальне 
ставлення варто ще дітям у садочках та школі. 
Зміна ставлення громадян до сортування сміття – 
це один із найпростіших кроків, проте це є глобаль-
ною метою країни.

2) Затвердження на законодавчому рівні 
обов’язковості сортування й переробки побутових 

Таблиця 3
Джерела, з яких респонденти дізнались про пункти прийому відходів

Варіанти відповідей Кількість осіб
Із соціальних мереж 197
Траплялися контейнери на роботі/навчанні 124
Із новинних сайтів або спеціалізованих ресурсів в Інтернеті 108
З інформації від друзів, родичів 98
Не знаю про такі пункти 56



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

226 Випуск 41. 2020

відходів. Сортування сміття може стати джерелом 
прибутку для приватних підприємців та комуналь-
них служб, якщо більшість мешканців окремого 
будинку чи території не хоче сортувати сміття 
самостійно.

3) Впровадження штрафу для громадян, котрі 
не сортують свої відходи та не платять за їхнє сор-
тування, а також дотації підприємствам, які забез-
печують переробку відходів, й тим, які вживають 
певних заходів зі збиранні й утилізації пошкодже-
ної або зношеної продукції, запроваджують меха-
нізм повторного використання сировини тощо. 
Слід накладати додатковий податок на підприєм-
ства, які такий механізм не впроваджують.

4) Залучення екологічних організацій до співп-
раці стосовно популяризації необхідності утиліза-
ції відходів та їхнього використання як вторинної 
сировини. В Україні вже існують окремі проєкти, 
проте вони не є масовими. В такому середовищі 
громадських еко-об’єднань підприємці можуть 
активно зайнятися закупівлею та переробкою від-
ходів. На жаль, зараз важко сподіватися на фінан-
сування таких заходів, тому слід шукати можли-
вості кредитування, фінансування інвесторами з 
України та з-за кордону, вивчати діяльність фон-
дів, пов’язаних з еко-ініціативами та грантами. 
Отже, це є одним із важливих напрямів вивчення 
та реалізації зацікавленими сторонами.

Таким чином, перш за все потрібно сформувати 
екологічну свідомість населення й обґрунтовувати 
на законодавчому рівні обов’язковість сортування 
й переробки ТПВ та подібних відходів в Україні. 
Відходів треба продукувати менше, збирати їх 
роздільно та знову максимально використовувати 
повторно або як сировину для переробних під-
приємств, щоб не виснажувати природні ресурси 
Землі, берегти довкілля та перейти до економіки 
замкнутого циклу.

В Україні рішення й зміни у сфері управління 
відходами мають прийматись на користь довкілля 
та здоров’я нації, бути послідовними та зрозумі-
лими, а не стимулювати неефективні та шкідливі 
методи поводження з відходами. Рішення мають 
враховувати європейські підходи до управління 
відходами та забезпечити контроль з боку дер-
жави за такою діяльністю, адже Україна вибрала 
європейський курс, а Європа віддає перевагу цир-
кулярній економіці. Національна стратегія управ-
ління відходами – це, безперечно, позитивний 
фактор для подальших змін у цій сфері.
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