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У статті досліджено основні організаційнометодичні проблеми оцінки економікоекологічної ефективності рециклінгу побутових відходів, що 
виникають на сміттєпереробних заводах та комплексах України. Обґрунтована актуальність впровадження процесу рециклінгу ТПВ та запропо-
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Пріоритетність глобальних економічних тенден
цій у забезпеченні ідеології сталого розвитку 
економіки України зумовлює необхідність фор

мування парадигми економічної ефективності, екологіч
ної безпеки та соціальної стабільності. Одним із детер
мінантних напрямів забезпеченості їх триєдиної єдності 
є розвиток та удосконалення сфери твердих побутових 
відходів (ТПВ) України як концепції комплексного ви
користання їх ресурсоцінної складової з метою забезпе
чення економікоекологічної ефективності повернення 
її у виробничі процеси.

Найважливішими етапами на шляху впроваджен
ня та розвитку рециклінгу побутових відходів в Україні 
виступають процедури аналізу та оцінки їх економіко
екологічної ефективності. Це надзвичайно складна про
блема, суть якої полягає у вартісному вимірі впливу про
цесу переробки на довкілля та виявлення взаємозв’язку 

між екологічною та економічною складовими процесу. 
Однак вагомою перешкодою у вирішенні цієї пробле
ми є те, що не завжди соціальні та екологічні наслідки 
господарювання, які являються складовою економіко
екологічнох ефективності, піддягають кількісному об
рахунку і не можуть набути вартісного виміру. Існуючі 
підходи до визначення екологічної та економічної ефек
тивності переробки побутових відходів характеризу
ються недосконалістю, роздільністю та відсутністю ін
тегральної методики її оцінки.

Метою статті є виявлення основних організаційно
ме тодичних проблем оцінки економікоекологічної ефек
тивності рециклінгу побутових відходів, що вини кають 
на сміттєпереробних заводах та комплексах України. 

Обґрунтовано актуальність впровадження про
цесу рециклінгу ТПВ і запропоновано власний підхід 
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до класифікації показників оцінки екологоекономічної 
ефективності рециклінгу побутових відходів в Україні.

Економічні та методикоорганізаційні проблеми, 
пов'язані з переробкою ТПВ, досліджували багато зару
біжних і вітчизняних авторів. Дослідженням теоретико
методологічних та організаційнометодичних засад 
управління побутовими відходами, проблемами їх пе
реробки та заходам підвищення екологоекономічної 
ефективності діяльності в сфері управління побутови
ми відходами займались такі вітчизняні вчені як Б. М. Да
нилишин, І. С. Дулин, А. Ф. Денисенко, Н. Т. Гринів,  
Ю. В. Зима, О. П. Ігнатенко, О. Г. Кавиршин, А. М. Ковален
ко, В. С. Міщенко, О. В. Мороз, В. Г. Петрук, П. В. Писарен
ко, В. В. Скіра, І. С. Скороход, Ю. Ю. Туниця, Т. І. Шев
ченко, В. О. Юрескул. Серед відомих іноземних учених, 
які досліджували екологічні проблеми і сталий розвиток, 
можна назвати Г. Дейлі, Дж. Медоуза, Т. Панайоту, К. Гоф
мана, Д. Гросмана, Н., Robin Murrey, Winston Porter, 
Robert Steuteville, David Folz, Mick Mercer, Bill Wood, Ken 
Chilton, Doron Lavee.

Економікоекологічну ефективність рециклінгу 
ТПВ слід розглядати в контексті сукупного ре
зультату процесу переробки відходів побуту з 

урахуванням впливу такого процесу на якісний стан 
довкілля. Методика визначення екологоекономічної 
ефективності рециклінгу ТПВ базується на системі 
взаємопов’язаних економічних, екологоекономічних та 
екологічних показників. Їх основним завданням є оцін
ка економічних результатів господарської діяльності та 
антропогенних змін довкілля в цілому.

Дослідження аналітичної роботи на сміттєперероб
них підприємствах України показало, що економічний 
аналіз економікоекологічної ефективності рециклінгу 
ТПВ в умовах переходу до сталого розвитку на принципах 
екологічної безпеки та вторинного ресурсоспоживання 
має багато недоліків, є складним та громіздким. Врахо
вуючи вищенаведене, актуальною проблемою вдоскона
лення обліковоаналітичного, інформаційного та органі
заційного забезпечення управління на сміттєпереробних 
підприємствах є обґрунтування теоретикометодичних 
та організаційнопрактичних за сад аналізу динаміки та 
екологоекономічної ефективності рециклінгу ТПВ як 
основного показника переробки ТПВ. Теоретикоме то
дологічні основи аналізу економікоекологічної ефектив
ності рециклінгу ТПВ наведено на рис. 1.

У результаті проведеного дослідження встановле
но, що метою аналізу ефективності рециклінгу ТПВ на 
сміттєпереробних підприємствах України є формуван
ня інформаційної бази менеджменту та управлінському 
персоналу щодо динаміки рециклінгу ТПВ і утворення 
ВС; виявлення закономірностей та тенденцій ефектив
ності переробки та утилізації ТПВ; виявлення факторів 
впливу на ці процеси, а також пошук невикористаних 
резервів підвищення ефективності рециклінгу ТПВ; 
контроль за виконанням. Проте слід акцентувати увагу 
на тому, що на вищевказаних підприємствах майже не 
застосовується екологоекономічний аналіз рециклінгу 
та фактично не відбувається розрахунок відвернених 
екологічних збитків та економії первинного ресурсу.

Насамперед, це пов’язано з тим, що в Україні, як і 
в більшості пострадянських країн, дослідження сутності 
економікоекологічних показників та ступеню їх впливу на 
результати діяльності розпочато відносно недавно та в не
достатньому обсязі апробовані в усіх галузях. Поряд з цим 
відсутність методологічної бази екологоекономічного 
аналізу та різноманітність підходів до визначення показ
ників, а також неможливість оцінки впливу екстерналій 
на виробничу діяльність підприємства та його природо
охоронні заходи майже унеможливлюють його застосу
вання. До числа найважливіших методологічних проблем, 
пов’язаних з організацією екологоекономічного аналізу 
на сміттєпереробних підприємствах України, також слід 
віднести відсутність стандартів та інструкцій поетапної 
інтеграції цього виду аналізу в загальну систему економіч
ного аналізу господарської діяльності. 

Зважаючи на відсутність єдиного підходу до зазна
чених проблем, з метою урегулювання понять та 
стандартизації процедур, під методикою еколого

економічного аналізу ефективності рециклінгу ТПВ 
слід розуміти сукупність спеціальних способів, методів, 
операцій і прийомів, направлених на виявлення та ви
вчення сукупності взаємозв’язків та взаємозалежно
стей, які стосуються господарської діяльності та про
цесів природокористування. Поряд з цим відносна но
визна екологоекономічний аналізу рециклінгу ТПВ як 
частини комплексного економічного аналізу обумовлює 
необхідність його конкретизації та доповнення ряду 
його інструментів. Види екологоекономічного аналізу 
рециклінгу ТПВ зображено в табл. 1.

таблиця 1

Види еколого-економічного аналізу ефективності 
рециклінгу тпВ*

Класифіка-
ційна ознака Вид аналізу

Час 
– ретроспективний;  
– оперативний;  
– перспективний 

Спосіб  
проведення 

1. На основі розрахунково-аналітичних 
(кількісних методів):  
– аналіз коефіцієнтів;  
– вертикальний;  
– трендовий (горизонтальний) аналіз;  
– системний;  
– моделювання. 
2. На основі евристичних (якісних) методів: 
– експертних оцінок;  
– інші

Користувачі 
результатів

– зовнішній;  
– внутрішній

* Складено автором.

Поряд з цим, якщо показники, що використовують
ся для аналізу успішності фінансовогосподарської діяль
ності підприємства, добре відомі та давно використову
ються, то характеристики екологоекономічної та приро
доохоронної діяльності знаходяться на стадії розробки. 
Новим стимулом дослідження в цій галузі стало прийнят
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тя стандарту ISO 14031 «Посібник з оцінки екологічних 
показників діяльності організацій», який регламентує 
використання екологічних показників в організації сис
тем екологічного менеджменту. Так, екологоекономічні 
показники рециклінгу ТПВ за різними ознаками можна 
поділити на декілька основних груп (табл. 2).

Обґрунтування та оцінка екологоекономічної ефек
тивності рециклінгу ТПВ є основою економічного мето
ду управління пробкою побутових відходів. Оцінка такої 
ефективності здійснюється за соціальними, екологічни
ми, економічними, соціальноекономічними, еколого
економічними результатами (ефектами). 

Соціальні ефекти рециклінгу ТПВ передбачають 
скорочення захворюваності людей, зростання тривало
сті їх життя, умови життєдіяльності нинішнього та май
бутніх поколінь, збереження пам'ятників природи та 
історичних цінностей. Економічні ефекти полягають у 
скороченні збитків, що завдаються природі, економію 
витрати природних ресурсів, зниження забруднення до
вкілля, зростання продуктивності фауни, підвищення 
працездатності людей. 

таблиця 2

Основні групи еколого-економічних показників оцінки 
ефективності рециклінгу тпВ *

Класифікаційна ознака Групи показників

Сфера аналізу

– економічні;  
– екологічні;  
– соціальні;  
– показники безпеки (шкоди)

Спосіб вираження
– якісні;  
– кількісні;  
– безрозмірні

Походження – первинні;  
– вторинні (похідні)

Спосіб розрахунку

– ланцюгові;  
– базисні;  
– натуральні;  
– відносні

Стадія визначення 
– проектні (планові);  
– виробничі (експлуатаційні);  
– прогнозовані

* Складено автором.

Рис. 1. теоретико-методичні основи аналізу економіко-екологічної ефективності тпВ (розроблено автором)
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ність  

Комплекс-
ність  

Ефективність
та точність  

Підготовчий
Формування мети
та завдань, інфор-
маційних джерел

 

та показників  

Заключний
Виявлення резервів

щодо підвищення
ефективності

 

 

Основний
Статистична

обробка даних,
безпосереднє

проведення аналізу

 

Соціально-
економічний 

Еколого-
економічний  

 
Інформаційна

база
 

Форма № 1 – відходи
«Поводження з відходами

за 20_ р.»  

 

  

Форма 1 – ТПВ  «Звіт про
поводження з твердими

побутовими відходами за 20_ р.»
  

Об’єктивність 
 

Конкрет-
ність  

Оператив-
ність   

Дієвість
та регулярність

 

 
Методи
аналізу  

 

Традиційні  

Детермінованого
факторного

аналізу
 

Стохастичного
факторного аналізу

 

Методи оптимізації
показників  

Евристичні
методи  

Функціонально-
вартісний аналіз 
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Екологічні результати (ефекти) – це зниження не
гативних впливів на природу, покращання стану фло
ри та фауни, зменшення витрати природних ресурсів. 
Соціальноекономічні результати (ефекти) оцінюються 
за комплексними показниками покращання рівня життя 
людей, ефективності суспільного виробництва, зростан
ня національного багатства країни. Екологоекономічні 
результати – це економія первинних природних ресурсів, 
зменшення збитків, що завдаються довкіллю [9, с. 16].

Оцінка екологічної та соціальноекономічної ефек
тивності використання ТПВ як вторинних ресур
сів і залучення їх у господарський оборот прово

диться шляхом визначення економічного ефекту наслід
ків переробки твердих побутових відходів та економічної 
ефективності витрат на залучення відходів у промислову 
переробку. При цьому необхідно виділяти суспільний 
ефект, отриманий від залучення в господарський обо
рот твердих побутових відходів у масштабі усього націо
нального господарства, і економічний ефект від викорис
тання відходів на конкретному суб’єкті об’єкті.

Економічна ефективність використання твердих 
побутових відходів на підприємстві визначається шля
хом віднесення приросту прибутку за рахунок реалізації 
або використання відходів для виробництва продукції 
на підприємстві до сумарних інвестицій по кожному пе
реділу збору, підготовки і переробки відходів в конкрет
ний вид продукції. Показники оцінки ефектів рециклін
гу ТПВ наведено на рис. 2.

Економічна ефективність (Еекн) від рециклінгу ТПВ 
на сміттєпереробних підприємствах являє собою вартіс
ну оцінку процесу переробки твердих побутових відходів 
з утворенням вторинної сировини. При цьому результа
том розрахунку виступає сума таких показників:
 пропорційна плата відповідно до обсягу утво

рення з продуцентів побутових відходів за ра
хунок покращення якості послуг з поводження 
з ними;

 зростання податкових платежів від розширен
ня діяльності підприємств у сфері поводження 
з відходами;

 виручка від реалізації вторинної сировини, утво
реної в результаті рециклінгу ТПВ [8, с. 56].

Екологічна ефективність (Еекл) реалізації механізму 
рециклінгу ТПВ відображає влив функціонування цього 
процесу на довкілля. У поняття екологічного ефекту від 
впровадження механізму рециклінгу з отриманням вто
ринної сировини включається:
 загальна величина відверненого екологічного 

збитку;
 оцінка розміру відверненого екологічного збит

ку за результатами природоохоронних ініціатив 
від забруднення повітря та водних ресурсів;

 оцінка розміру відверненого екологічного збит
ку за результатами природоохоронних ініціа
тив від забруднення ґрунтів несанкціоновани
ми звалищами та полігонами.

Рис. 2. Групування показників оцінки ефектів від рециклінгу тпВ *
* Складено автором за матеріалами [5 – 6].

Показники оцінки ефектів рециклінгу твердих
побутових відходів
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А) Економічні:
– розмір доходів, які виникають в процесі рециклінгу ТПВ;
– розмір економічних витрат, які виникають у процесі рециклінгу ТПВ;
– розміри ефектів рециклінгу ТПВ (часткового та загального);
– розміри екологічних податків.

Б) Фінансові:
– чистий дисконтований дохід від впровадження рециклінгу ТПВ;
– внутрішня норма дохідності;
– індекс дохідності;
– строк окупності;
– рентабельність інвестицій

 

 

 
  

 
 

  
  
  
  
    

 
 

 
– рівень захворюваності;
– розмір соціальних виплат на лікування, медичне обслуговування
та відновлення працездатності;
– кількість створених додаткових робочих місць у регіонах;
– рівень техніки безпеки праці;
– рівень задоволеності працею    

 
 

  
  
  

 

– розмір відверненого еколого-економічного збитку від забруднення
довкілля (ґрунтів, водних ресурсів, атмосферного повітря);
– вартість економії первинного ресурсу  

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
Ік

а 
п

рИ
ро

д
о

ко
рИ

ст
ув

ан
н

я

129БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2013
www.business-inform.net

Методика екологоекономічної оцінки рециклінгу 
ТПВ здійснюється за системою показників, наведених 
у табл. 3. 

З метою покращення оцінки екологічної ефектив
ності від впровадження та реалізації рециклінгу побу
тових відходів до вартісної оцінки відверненого збитку 
природних ресурсів на загальнодержавному рівні слід 
додати показник економії (перевитрат) природних ресур-
сів регіону, які забезпечують виробництво, у результаті 
використання вторинної сировини з рецикльованих по-
бутових відходів. Він дасть змогу оцінити ступінь залу
чення первинного ресурсу та в динаміці проаналізувати 
тенденцію щодо його використання. Показник виступати
ме базисом для пошуку резервів підвищення економіко
екологічної ефективності рециклінгу ТПВ та розрахунку 
надлишкових витрат (економії) первинної сировини.

Соціальна ефективність (Есц) від рециклінгу ТПВ на 
сміттєпереробних підприємствах відображає результат 
для суспільства, який направлений на збереження стану 
здоров’я населення як наслідок від ліквідації та запобіган
ня утворення звалищ та полігонів без отримання прибутку. 
Соціальна ефективність від скорочення захворюваності 

населення завдяки запобіганню чи мінімізації забруднення 
довкілля та застосуванню інших природоохоронних мето
дів визначається як сума таких результатів:
 запобігання втратам та простоям виробництва 

продукції за час хвороби працівників, зайнятих 
у сфері матеріального виробництва;

 скорочення суми виплат з фондів соціального 
страхування за період тимчасової та постійної 
непрацездатності робітникам і службовцям, які 
захворіли на підставах, пов'язаних із забруд
ненням довкілля;

 скорочення витрат у сфері охорони здоров'я на 
лікування працівників від хвороб, викликаних 
забрудненням довкілля.

Слід наголосити, що труднощі розрахунку соціаль
ної ефективності полягає у відсутності регіональної ста
тистики про кількість випадків захворювання населення, 
пов’язаних безпосередньо з забрудненням довкілля. 

У контексті ефективного використання рециклін гу 
побутових відходів з урахуванням економічного, еколо
гічного та соціального ефектів, які при цьому виникають, 
та з метою їх оцінки можна запропонувати показник ін

таблиця 3

показники еколого-економічної оцінки ефектів рециклінгу тпВ *

показник Формула обрахунку Умовні позначення

Розмір ефекту від вивільнення ґрунту 
під відходами 1

( )
n

i
i

Еz N Wr S


  
N – нормативна ціна землі, грн/га;  
Wr – витрати на рекультивацію землі, грн/га;  
Si – площа землі, що звільнюється на i-му об’єкті, га

Розмір ефекту від збільшення відра-
хувань до бюджету з прибутку підпри-
ємств 1

( )
n

i
Ep P C


  

ΔP – додатковий прибуток від реалізації вторинної 
сировини з побутових відходів;  
С – ставка податку на прибуток

Розмір ефекту від поліпшення екологіч-
ного стану у регіоні за рахунок зростан-
ня переробки відходів 1

n

ir
i

Eel X


  ΔXir – відвернений екологічний збиток на i-му об’єкті 
від впровадження заходів з рециклінгу відходів

Розмір ефекту за рахунок створення  
нових робочих місць і зменшення  
виплат по безробіттю  1

n

i
i

Es V


 
ΔVi – величина зниження виплат по безробіттю  
з фонду зайнятості i-го населеного пункту (регіону) 
за визначений період

Розмір ефекту від зменшення плати за 
полігонну утилізацію ТПВ 1 2J J J  

J1 – плата за розміщення неутилізованих відходів, грн;  
J2 – плата за забруднення довкілля в процесі реци-
клінгу ТПВ, грн

Розмір ефекту від зниження витрат на 
транспортування відходів на полігони tEt m w h  

m – маса відходів, які перевозять на сховища, тонн; 
wt – вартість транспортування 1 тонни відходів на  
1 км, грн/т∙км;  
h – відстань транспортування, км

Сума економічного збитку від забруд-
нення довкілля під час рециклінгу ТПВ , ,

1

n

вир rec i rec i
i

W Q y


   

Qrec,і – зміна обсягу використаного ресурсу і-го виду 
під час рециклінгу ТПВ, т;  
уreс,і – питомий економічний збиток від видобутку, 
оброблення, використання у виробництві ресурсу 
і-го виду, грош. од./т;  
n – кількість видів використаних ресурсів, од.

Відвернений економічний збиток від за-
бруднення довкілля внаслідок економії 
природних ресурсів 

,
1

q

rес і rес і
i

Y Е у


   
 

ΔЕі – обсяг зекономленого природного ресурсу і-го 
виду, т;  
уreс, і – питомий економічний збиток від видобутку, 
обробки, транспортування, використання у виробни-
цтві, утилізації відходів і-го виду ресурсу, грош. од./т;  
q – кількість видів зекономленого ресурсу, од.

* Складено автором за матеріалами [11, с. 6].
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тегрованої ефективності (IЕ). З метою оцінки взаємодії 
результатів підприємницької діяльності сміттєперероб
них заводів, впливу на довкілля та на здоров’я населення 
показник інтегрованої ефективності сумує результати 
економічного (Еекн), екологічного (Еекл) та соціального 
(Есц) ефектів, які можуть бути виражені у вартісній формі 
та відносить їх до сукупних капітальних (Вкап) і поточних 
витрат (Впот) щодо впровадження процесу рециклінгу 
ТПВ, враховуючи коефіцієнт дисконтування (і):

        
.екн екл сц

пот кап

E Е E
IE

В В i
 


 

  

(1)

У контексті ефективності рециклінгу та вико
ристання вторинної сировини особливою відмінністю 
показника інтегрованої ефективності є його багато
гранність та багатофакторність, адже, не зважаючи на 
те, що складові екологічної, економічної та соціальної 
ефективності різнорідні по змісту, але вони мають одну 
мету – досягнення високої ефективності для забезпе
чення сталого розвитку індустрії сміттєпереробки.

Поряд з цим, екологоекономічний результат від 
впровадження та використання рециклінгу ТПВ на 
сміттєпереробних заводах України пропонується 

розраховувати за формулою, що враховує завдані та відвер
нені економічні збитки від забруднення довкілля, пов’язані 
з впровадженням та використанням рециклінгу ТПВ:

           ,rec rec
rec w sEff Z Z 

  
(2)

де 
rec
wZ – економічні збитки від забруднення довкілля, 

що можуть бути відвернені при використанні рециклін

гу ТПВ грн; 
rec
sZ – економічні збитки від забруднення до

вкілля, що пов’язані з впровадженням рециклінгу ТПВ: ви
робництвом, експлуатацією та утилізацією ус таткування 
для рециклінгу ТПВ, грн.

ВИСНОВКИ
Потенційно стратегічним напрямом повторного 

залучення сировини та ресурсів в систему «виробни
цтво – споживання» на основі збалансованості співісну
вання природного середовища, держави і суспільства є 
розвиток системи рециклінгу побутових відходів, який 
забезпечує формування національного ринку вторин
ної сировини. Однак недоліки функціонування чинного 
організаційноекономічного механізму та низький рі
вень екологічної культури стримують розвиток реци
клінгу ТПВ, наслідком чого стають колосальні втрати 
ресурсних можливостей. Реформування сфери реци
клінгу на основі консолідації національного та міжна
родного законодавства, формування важелів інвести
ційної привабливості галузі, уніфікація та стандарти
зація нефінансової екологічної звітності підприємств 
з переробки ТПВ, впровадження екологічної освіти та 
інформатизації – це потенційні чинники розвитку сфе
ри рециклінгу, які забезпечать євроінтегрований розви
ток саме такої системи поводження з відходами побуту 
в Україні, яка буде гарантованим базисом економіко
екологічної ефективності їх переробки.                  
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автобусных станций

В статье предложен состав и содержание объекта при управлении эффективностью работы пассажирских автобусных станций. Формирование 
объекта управления представлено с помощью процессного подхода. Обоснованно, что эффективная работа ПАС формируется с помощью фи-
нансовых процессов, процессов работы с персоналом, с клиентами и основных процессов ПАС. С помощью методологии IDEF0 разработана модель 
объекта управления.
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Дмитрієв І. А., Щебликіна Х. А. Формування об’єкта при управлінні 

ефективністю роботи пасажирських автобусних станцій
У статті запропоновано склад і зміст об’єкта при управлінні ефективні
стю роботи пасажирських автобусних станцій. Формування об’єкта 
управління представлено за допомогою процесного підходу. Обґрунтовано, 
що ефективна робота ПАС формується за допомогою фінансових процесів, 
процесів роботи з персоналом, з клієнтами та основних процесів ПАС. За 
допомогою методології IDEF0 розроблено модель об’єкта управління.
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Dmitriev I. A., Shcheblykina K. A. Formation of the Object in the Business 
Performance Management on the Passenger Bus Station

The condition and the content of object in business performance management 
on the passenger BS have been suggested in article. The management object 
forming is presented with the help of process approach. It has been that the 
business performance on passengers BC is formed as the result of financial, 
work processes with the personnel, with clients and the main processes. The 
object’s model of the business performance management at BS was developed 
using the IDEF0 methodology.
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Жесткие условия конкуренции и перенасыщение 
рынка товарами и услугами привели к тому, 
что для повышения эффективности предпри

ятия не будет достаточным увеличение объемов произ
водства, поскольку товары и услуги не будут раскупать
ся. Поэтому поиск путей повышения эффективности 
деятельности предприятий является стратегическим 
направлением развития народного хозяйства.

В связи с тем что, пассажирский транспорт явля
ется непроизводственной сферой народного хозяйства, 
которая направлена на удовлетворение потребностей 

населения в перевозках, эффективность его функцио
нирования является необходимым условием стабили
зации и структурных изменений всего хозяйственного 
комплекса. Для этого необходимо управление.

В общем виде управление представляет собой 
управляемую подсистему, воспринимающую управля
ющее воздействия со стороны управляющей подсистемы 
(органа управления). Эффективность управленческих 
воздействий зависит от того, насколько правильно опре
делен объект. Поэтому возникает задача по обоснованию 
объекта при управлении эффективностью работы ПАС.
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