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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Відходи є однією з найгостріших проблем 

глобального, національного та муніципального рівнів у ХХІ столітті. Трагічні 
факти щодо загибелі людей на звалищі біля Львова, щодо «мандрів» відходів у 
сміттєвозах територією України, щодо жахливого стану сміттєзвалищ і 
відсутності відходопереробних заводів свідчать про необхідність додаткових 
економіко-екологічних досліджень, пов’язаних із пошуком нових підходів у 
сфері відповідального поводження з відходами. 

Управління відходами включає в себе організаційно-економічні та 
економіко-екологічні складові, що прямо чи опосередковано стосуються 
виробництва та споживання продукції, постачання сировини, видобутку 
природних ресурсів, пов’язаних із цим інформаційних і фінансових потоків. 
При цьому транспорт і логістика посідають серед них особливе місце: 
починаючи з того, наскільки вчасно вивозяться відходи, особливо перших 
трьох класів небезпеки, яким чином вони довозяться до місць складування та 
переробки тощо залежить рівень можливих екологічних збитків. При цьому 
питання стабілізації та розвитку галузі слід вирішувати комплексно, коли 
виробництво, споживання та пов’язані з ними матеріальні потоки 
розглядаються у зв’язку з рухом відходів на принципах циркулярної економіки. 

Теоретичні основи дослідження розвитку економіко-екологічної сфери 
поводження з відходами та ресурсозбереження сформовані в роботах таких 
вчених, як О. І. Амоша, О. Ф. Балацький, І. К. Бистряков, Б. В. Буркинський, 
О. О. Веклич, І. Габалла, О. Р. Губанова, Б. М. Данилишин, Н. Канарі, 
М. О. Кизим, В. С. Кравців, Л. Є. Купінець, М. М. Петрушенко, О. Ю. Попова, 
І. М. Сотник, А. М. Тайво, Н. І. Хумарова, Т. І. Шевченко, М. В. Ярош. При 
цьому питання транспорту та логістики висвітлюються в роботах 
Н. М. Андрєєвої, С. І. Гриценка, С. В. Ільченко, І. І. Коблянської, М. І. Котлубая, 
Є. В. Крикавського, Т. Х. Крістенсен, А. В. Ларсен, Н. В. Павліхи, Н. В. Трушкіної. 
У той же час, одним із нагальних і недостатньо досліджених є питання 
економіко-екологічного розвитку транспортно-логістичної складової 
поводження з відходами на засадах сталості, ефективності та відповідальності. 

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю обґрунтування 
та пошуку нових можливостей для подальшого розвитку економічних відносин, 
які, з одного боку, спричиняють утворення відходів, що забруднюють 
навколишнє середовище, впливають на здоров’я, життя і добробут людей, а, з 
іншого, – мають потенціал до прогресивного екологічно орієнтованого 
виробництва та споживання, для ефективного використання якого слід 
активізувати взаємозв’язки в сферах економіки відходів і транспорту та 
логістики на засадах відповідальної та мотивованої діяльності. Актуальність 
проблеми економіко-екологічного розвитку транспортно-логістичної складової 
відповідального поводження з відходами, її теоретична і практична значущість 
обумовили вибір теми дослідження, визначили його мету і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематики науково-дослідних 
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робіт Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України: «Економіко-екологічні пріоритети «зеленої економіки» у контексті 
сталого розвитку України» (№ держреєстрації 0118U006524, 2018–2019 рр.), де 
автором сформульовано цілі раціонального функціонування та прогресивного 
розвитку сфери поводження з відходами, в тому числі її транспортно-
логістичної складової в Україні. Запропоновано використання індикаторів 
відповідності транспортно-логістичної діяльності Цілям сталого розвитку. 
Надано пропозиції щодо вдосконалення сфери відповідального поводження з 
відходами на основі розвитку управління транспортно-логістичними процесами 
в контексті забезпечення «зеленого» зростання; «Інклюзивність економіки 
вражень в природокористуванні» (№ держреєстрації 0119U000229, 2019–2021 
рр.), де автором дисертації обґрунтовано концептуальний зв’язок між сферою 
поводження з відходами та категорією «відповідальність», із використанням 
таких критеріїв порівняння, як інтегрованість у систему менеджменту суб’єкта 
господарювання, безпосередність зв’язку зі сферою поводження з відходами, 
орієнтованість на врахування інтересів третіх осіб, екологічна орієнтованість. 

Тема дисертаційної роботи безпосередньо пов’язана з Національною 
стратегією управління відходами в Україні та Національною транспортною 
стратегією України на період до 2030 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування та 
розроблення теоретико-методичних положень і науково-практичних 
рекомендацій щодо економіко-екологічного розвитку транспортно-логістичної 
складової відповідального поводження з відходами. 

Для досягнення мети поставлено такі завдання: 
– визначити концептуальний зв’язок між сферою поводження з відходами 

та економічним змістом категорії «відповідальність»; 
– обґрунтувати організаційно-економічні взаємозв’язки між транспортно-

логістичною діяльністю та відповідальним поводженням з відходами на основі 
аналізу управлінських завдань та інструментів, які забезпечують їх розвиток; 

– проаналізувати сферу поводження з відходами крізь призму показників 
економіко-екологічного розвитку України та інших країн; 

– удосконалити транспортно-логістичну складову поводження з відходами 
в контексті реалізації ресурсозберігаючої та природоохоронної політики; 

– проаналізувати чинники інтегрованості транспортно-логістичної 
складової відповідального поводження з відходами та Цілей сталого розвитку 
України; 

– розробити науково-методичні засади щодо визначення економіко-
екологічної ефективності транспортно-логістичної складової відповідального 
поводження з відходами; 

– визначити стратегічні орієнтири прийняття управлінських рішень щодо 
економіко-екологічного розвитку транспортно-логістичної складової 
відповідального поводження з відходами. 

Об’єктом дослідження є процес економіко-екологічного розвитку 
транспортно-логістичної складової поводження з відходами на галузево-
територіальному рівні. 
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Предметом дослідження є теоретико-методичні положення та науково-
прикладні засади економіко-екологічного розвитку транспортно-логістичної 
складової відповідального поводження з відходами. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 
діалектичний метод наукового пізнання, системний підхід, фундаментальні 
положення економічної теорії, економіки природокористування, управління 
відходами, ресурсної економіки, теорії прийняття управлінських рішень, 
законодавчі та нормативні документи з управління відходами, а також науково-
прикладні організаційно-економічні положення транспортної логістики. Для 
вирішення завдань дослідження були використані: абстрактно-логічний і 
порівняльний аналіз – при дослідженні економіко-екологічних чинників та 
індикаторів імплементації в Цілях сталого розвитку України завдань розвитку 
сфери поводження з відходами; метод імітаційного моделювання – при аналізі 
множинності взаємозв’язків між чинниками  транспортно-логістичної складової 
відповідального поводження з відходами; метод економіко-математичного 
моделювання – при формалізації транспортної задачі в сфері поводження з 
відходами; експертний метод – при обґрунтуванні концептуального зв’язку між 
сферою поводження з відходами та економічною категорією «відповідальність»; 
методи економіко-статистичного аналізу – при вдосконаленні прогресивного та 
екстенсивного підходів до використання потенціалу поводження з відходами. 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти 
Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, Укази Президента України, 
офіційні дані Державної служби статистики України та міжнародних 
організацій; наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених у галузі 
управління відходами, економіки природокористування, транспортної 
логістики, матеріали звітності підприємств і власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретико-
методичному обґрунтуванні та розробці науково-методичних підходів і 
практичних рекомендацій щодо економіко-екологічного розвитку транспортно-
логістичної складової відповідального поводження з відходами. 

Найбільш вагомі результати, що містять наукову новизну, полягають у 
такому: 

Вперше: 
обґрунтовано теоретико-методичні положення щодо інтегрованості 

організаційно-економічних взаємозв’язків між транспортно-логістичною 
діяльністю та сферою управління відходами на основі пріоритизації 
мотиваційного інструментарію, що дозволяє забезпечити економіко-екологічну 
ефективність їх розвитку за умови створення регульованого економічного 
простору для взаємоузгодженого прийняття рішень щодо відповідального 
поводження з відходами. 

Удосконалено: 
– науково-методичні засади визначення економіко-екологічної 

ефективності транспортно-логістичної складової відповідального поводження з 
відходами на рівнях галузі та підприємства, що на відміну від існуючих 
дозволяють враховувати такі параметри, як: маса відходів, що транспортуються; 
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ціна послуг із транспортування відходів; витрати підприємства; додаткові 
попереджені екологічні збитки в результаті застосування інноваційних 
транспортно-логістичних операцій із відходами; зниження ставки екологічного 
податку в зв’язку з результатами екологічно-інноваційної діяльності; інвестиції в 
транспортне підприємство в сфері поводження з відходами; 

– прогресивний і екстенсивний підходи до використання потенціалу 
поводження з відходами, що, на відміну від існуючих дозволяють враховувати 
не тільки орієнтацію в перспективі на досвід рециклінгу, сортування відходів 
тощо, а й специфіку ситуації та потенційні можливості, виходячи з поєднання 
різнорідних чинників, які забезпечують екологічну безпеку та усувають, 
передусім, прямий вплив на здоров’я та життя населення, а також екологічні 
наслідки, які можуть бути частково відвернені з використанням таких 
технологій як захоронення відходів із залученням транспортної логістики; 

– організаційно-економічну сутність завдань у взаємопов’язаних сферах 
поводження з відходами та транспорту і логістики, що на відміну від існуючих, 
передбачають впровадження ефективного роздільного збору відходів; 
будівництво нових полігонів і сміттєпереробних заводів; інституційну 
підтримку процесів поводження з відходами; ціноутворення, що відбувається 
на конкурсній основі; економічно обґрунтоване тарифоутворення, що є 
підґрунтям для формування мотиваційного інструментарію відповідального 
управління відходами в контексті реалізації ресурсозберігаючої та 
природоохоронної політики в Україні. 

Дістало подальший розвиток: 
– обґрунтування концептуального зв’язку між сферою поводження з 

відходами та економічною категорією «відповідальність», у якому, на відміну 
від інших підходів, використано такі критерії порівняння, як інтегрованість у 
систему менеджменту суб’єкта господарювання, безпосередність зв’язку зі 
сферою поводження з відходами, орієнтованість на врахування інтересів третіх 
осіб, екологічна орієнтованість, що дозволяє в рамках підходу до екологічно-
розширеної мотивованої відповідальності, в середньостроковій перспективі 
комплексно врахувати соціальні та екологічні чинники в сфері поводження з 
відходами; 

– економіко-екологічні чинники та індикатори імплементації в Цілях 
сталого розвитку України завдань прогресивного розвитку сфери поводження з 
відходами, передусім її транспортно-логістичної складової, які, на відміну від 
існуючих, передбачають забезпечення сумісного планування транспортних 
процесів, координування процесів транспортної логістики, зниження 
транспортоємності тощо, що дозволяє узгоджувати інтереси зацікавлених 
сторін при формуванні стратегій розвитку транспортно-логістичної складової 
поводження з відходами; 

– науково-методичний підхід до встановлення стратегічних орієнтирів 
економіко-екологічного розвитку транспортно-логістичної складової на 
площині ефективності відповідального поводження з відходами, що в 
поєднанні з результатами формалізації транспортної задачі та комплексним 
аналізом збитків, пов’язаних із тактичними завданнями транспортування і 
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логістики, дозволяють обґрунтовано приймати управлінські рішення щодо 
економіко-екологічного розвитку в сфері відповідального поводження з 
відходами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у доведенні 
основних положень дисертаційної роботи до рівня методичних розробок і 
практичних рекомендацій, спрямованих на формування організаційно-
економічного інструментарію та прийняття управлінських рішень щодо 
економіко-екологічного розвитку транспортно-логістичної складової 
відповідального поводження з відходами. 

Теоретико-методичні та практичні результати дослідження використані в 
діяльності ТОВ «УМВЕЛЬТ Україна», а саме: концептуальні засади зв’язку між 
сферою поводження з відходами та категорією «відповідальність», розроблена 
сукупність взаємопов’язаних організаційно-економічних та інших підсистем, а 
також мотиваційного інструментарію в транспортно-логістичній системі 
відповідального поводження з відходами (довідка № 3611-19 від 18.04.19 р.). 
ТОВ «АВЕ Мукачево» відмічає, що пропозиції автора дозволяють в рамках 
підходу до екологічно-розширеної мотиваційної відповідальності виробника в 
середньостроковій перспективі комплексно враховувати соціальні та екологічні 
чинники в сфері поводження з відходами (довідка № 587 від 30.07.2019 р.). 
Розроблені в роботі пропозиції щодо досягнення цілей сталого розвитку 
шляхом відповідального поводження з відходами, передусім, за допомогою 
транспортно-логістичної складової, схвалені Департаментом економічної 
стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку України 
(№ 3031-05/31465-07 від 30.07.2019 р.) та будуть використані в ході 
моніторингу досягнення Цілей сталого розвитку в Україні, а також схвалені та 
будуть враховані у роботі Департаменту екології та природних ресурсів 
Одеської обласної державної адміністрації при формуванні Регіональної 
програми поводження з відходами (довідка № 2/260 від 18.07.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 
науковою працею. Основні положення, результати, рекомендації і висновки 
дослідження, що виносяться на захист, обґрунтовано та розроблено особисто 
автором. У дисертаційній роботі використано лише особисті ідеї автора, що 
викладені у спільно опублікованих працях. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові та практичні 
положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи доповідались і 
обговорювались на всеукраїнській конференції «Транспортний комплекс 
України: економічні умови ефективного розвитку (Проблеми управління, 
економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу 
України)» (м. Севастополь, 2013) і міжнародних науково-практичних 
конференціях і форумах: «Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм» 
(м. Одеса, 2014), «Національне виробництво й економіка в умовах 
реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної 
інтеграції» (м. Кам’янець-Подільський, 2018), «Сучасні технології 
менеджменту» (м. Луцьк, 2018), «Дослідження та оптимізація економічних 
процесів «Оптимум-2018»» (м. Харків, 2018), «Imperatives of development of 
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civil society in promoting national competitiveness» (м. Батумі, 2018), «Розвиток 
економіки країни: можливості, проблеми, перспективи» (м. Запоріжжя, 2018), 
«Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах» (м. Київ, 
2019), «Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та 
механізми забезпечення» (м. Кривий Ріг, 2019). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано 
у 18 наукових працях, із яких 5 статей у наукових журналах, у тому числі 2 
статті у виданнях іноземних держав, 4 статті у збірниках наукових праць, 9 тез 
доповідей у матеріалах конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 
6,1 друк. арк., із них особисто здобувачу належить 4,2 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел і двох додатків. Загальний 
обсяг роботи – 213 сторінок. Дисертація містить 29 таблиць на 15 сторінках та 
9 рисунків на 5 сторінках. Список використаних джерел включає 223 
найменування на 26 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 

мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження, розкрито наукову новизну та 
практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі «Концептуальні положення та теоретичні підходи до 
формування транспортно-логістичної складової відповідального 
поводження з відходами» проведено теоретичний аналіз концептуального 
зв’язку між сферою поводження з відходами та економічним змістом категорії 
«відповідальність», визначено та узагальнено чинники формування 
транспортно-логістичної складової в сфері поводження з відходами на основі 
системного підходу, а також розглянуто завдання управління транспортно-
логістичними процесами відповідального поводження з відходами. 

Проведений у роботі аналіз статистичних даних свідчить про існування 
певних проблемних питань у сфері поводження з відходами станом на 2016 рік 
в Україні та інших країнах світу та, відповідно, підтверджує схвильованість 
щодо можливих реальних загроз у майбутньому. Якщо ситуація не 
змінюватиметься, то розвиток сфери поводження з відходами в Україні має 
мало обнадійливі перспективи, про що свідчать прогностичні дані за 
реалістичним сценарієм (рис. 1). 

Наприклад, порівнюючи ситуацію з сусідньою Польщею, де вже декілька 
років впроваджується політика ЄС щодо перегляду підходів до менеджменту 
відходів, у 2016 році тут було утворено 0,79 кг / особу / день (на 15% менше, 
ніж в Україні того ж року). В довго- та далекостроковій перспективі маємо 
відповідно 0,90 (приріст порівняно з 2016 роком 14% – на 12% нижче, ніж в 
Україні) і 1,01 кг / особа / день (приріст 28%, на 33% нижче). Загалом, якщо 
подальший розвиток сфери поводження з відходами буде відповідати 
сьогоднішнім тенденціям, то у 2050 році в Україні утворення відходів на душу 
населення перевищуватиме аналогічний показник для Польщі в півтора рази. 
Проте за оптимістичним низьковуглецевим сценарієм Україна має шанс в 
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майбутньому значно знизити рівень забруднення, спричинений утворенням і 
розміщенням відходів (рис. 1). Проте при цьому не вдасться запобігти 
зростанню обсягів викидів транспортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Прогноз утворення відходів (реалістичний сценарій) і викидів у 
секторах відходів і транспорту (низьковуглецевий сценарій) в Україні, до 2050 р. 

 
В результаті аналізу концептуальних зв’язків між сферою поводження з 

відходами та економічним, а також пов’язаним із ним соціальним, екологічним 
і власне етичним змістом категорії «відповідальність» ми дійшли висновку, що 
концептуальні засади дослідження проблеми відходів охоплюють, по-перше, 
теоретичні положення економіки природокористування, економіки відходів, 
економіки вторинних ресурсів і, по-друге, політичну складову (екологічну, 
соціальну, регуляторну політику – в тих їх аспектах, що перетинаються з 
утворенням і управлінням відходами). 

Звузивши об’єкт дослідження до площини його взаємозв’язку з поняттям 
відповідальності, увагу акцентовано на таких концепціях як (табл. 1): концепція 
корпоративної соціальної відповідальності, концепція розширеної 
відповідальності виробника, концепція інтегрованого управління відходами. 

Також у результаті порівняння за такими критеріями, як інтегрованість у 
систему менеджменту суб’єкта господарювання, безпосередність зв’язку зі 
сферою поводження з відходами, орієнтованість на врахування інтересів третіх 
осіб, екологічна орієнтованість, – запропоновано модифікувати окремі аспекти 
досліджуваних концепцій із тим, щоб сформувати новий підхід «екологічно-
розширеної мотивованої відповідальності». Це дозволить у середньостроковій 
перспективі комплексно враховувати соціальні та екологічні чинники в сфері 
поводження з відходами; водночас використовуються переваги процесного 
підходу (за аналогією з розширеною відповідальністю виробника). Високий 
рівень екологічної орієнтованості забезпечується внутрішньою вмотивованістю 
суб’єктів (виробників, споживачів, транспортно-логістичних підприємств 
тощо). 

 
Середньостроковий             Довгостроковий           Далекостроковий 
прогноз, 2025                        прогноз, 2030                  прогноз, 2050 

Утворення відходів, 
тис. тонн / рік 
 
Утворення відходів на 
душу населення, 
кг / особа / доба 

Обсяги викидів у 
секторі поводження з 
відходами, млн тонн 
СО2-екв. 

Обсяги викидів, 
пов’язаних із 
транспортом, млн тонн 

 
   

50,6   ↑27%**** 
(****порівняно з 40,0 у 2015) 43,4   ↑9%**** 42,4   ↑6%**** 

7,7   ↓29%*** 9,5   ↓13%*** 10,0   ↓8%*** 
(***порівняно з 10,9 у 2015) 

1,50   ↑61%** 
(**порівняно з 0,93 у 2016) 1,17   ↑26%** ≈1,08   ↑16%** 

19 940   ↑32%* 
(*порівняно з 15 050 у 2016) 17 543   ↑17%* ≈16 500   ↑10%* 

Показники 
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Таблиця 1 
Порівняння інноваційних концептуальних підходів у сфері 

поводження з відходами, об’єднані зв’язками з поняттям відповідальності 

Концептуальний підхід 

Критерії порівняння 
Інтегрованість 

у систему 
менеджменту 
підприємства 

Безпосередність 
зв’язку з сферою 

поводження з 
відходами 

Орієнтованість 
на врахування 

інтересів 
третіх осіб 

Екологічна 
орієнтованість 

Корпоративна соціальна 
відповідальність 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Розширена відповідальність 
виробника 

Середній 
рівень 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Середній 
рівень 

Інтегроване поводження з 
відходами 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Середній 
рівень 

Середній 
рівень 

«Екологічно-розширена 
мотивована 
відповідальність»  

Середній 
рівень 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Високий 
рівень 

В роботі сформульоване визначення транспортно-логістичної системи 
відповідального поводження з відходами як сукупності взаємопов’язаних 
організаційно-економічних, інноваційно-технологічних, управлінських та 
екологічних підсистем, чинників переміщення відходів із пунктів їх утворення, 
збору чи сортування в місце призначення за оптимальною за критеріями 
максимізації доходу, обсягу вантажу, економії часу, витрат і мінімізації шкоди 
довкіллю схемою маршрутів, а також мотиваційного інструментарію, що 
дозволяє забезпечити економіко-екологічну ефективність розвитку сфери 
поводження з відходами. При цьому поряд із залізничним, морським та іншими 
видами транспорту перевезення відходів здійснюється автотранспортом. 
Основний обсяг транспортування – тверді побутові відходи, утворені 
домогосподарствами. 

В результаті дослідження питань управління транспортно-логістичними 
процесами відповідального поводження з відходами в Україні вдосконалено 
теоретико-методичні положення, які за допомогою виконання взаємопов’язаних 
завдань щодо стратегічного планування, регулювання ринку з відновленням 
ліцензування діяльності зі збору, сортування та реалізації вторинної сировини, 
посилення контролю та відновлення постійних моніторингових спостережень 
місць складування відходів, а також пріоритезації мотиваційних інструментів і 
заходів, – дозволяють обґрунтувати інтегрування транспортно-логістичної 
діяльності та сфери управління відходами на територіальному рівні та 
створення економічного простору для взаємоузгодженого вирішення питань 
транспортування та інших логістичних операцій із відходами. 

У другому розділі «Економіко-екологічні передумови та науково-
методичні підходи до розвитку транспортно-логістичної складової 
відповідального поводження з відходами» розкрито сферу поводження з 
відходами в призмі аналізу показників економіко-екологічного розвитку 
України та країн Європи; проаналізовано транспортно-логістичну складову 
поводження з відходами в контексті реалізації ресурсозберігаючої та 

 



 9 

природоохоронної політики; визначено взаємозв’язки між Цілями сталого 
розвитку та транспортно-логістичної складової сфери відповідального 
поводження з відходами в Україні. 

Економіко-екологічний розвиток транспортно-логістичної складової 
відповідального поводження з відходами передбачає положення щодо: 

– використання потенціалу поводження з відходами, з урахуванням 
чинників інтегрування в Цілі сталого розвитку; 

– підвищення ефективності поводження з відходами за допомогою 
мотиваційного організаційно-економічного інструментарію. 

При цьому на практичному рівні досліджуються умови та особливості 
транспортної логістики в сфері поводження з твердими побутовими відходами, 
перевезення яких забезпечується автотранспортом на галузево-територіальному 
рівні (на прикладі України, у порівнянні з іншими країнами; на прикладі 
Одеської обл.) і на рівні підприємства (на прикладі ТОВ «УМВЕЛЬТ Україна»). 

У дисертації вдосконалено прогресивний і екстенсивний підходи до 
використання потенціалу поводження з відходами, що дозволяють ураховувати 
не тільки орієнтацію в перспективі на досвід рециклінгу, сортування відходів 
тощо, а й специфіку ситуації та потенційних можливостей, виходячи з 
поєднання різнорідних чинників, які забезпечують екологічну безпеку та 
усувають передусім прямий вплив на здоров’я та життя населення, а також 
екологічні наслідки, які можна частково відвернути з використанням таких 
технологій, як захоронення відходів із залученням транспортно-логістичної 
діяльності. Викладено результати обчислення показників використання 
порівняльних потенціалів екстенсивного та прогресивного поводження з 
відходами в країнах Європи, зокрема, на рис. 2. 

 
Рис. 2. Використання порівняльного потенціалу прогресивного 

поводження з відходами в країнах Європи, 2016 р. 
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Так, при порівняльному аналізі європейських країн до групи з найнижчими 
показниками коефіцієнта використання потенціалу прогресивного поводження 
з відходами належить Туреччина, деякі Балканські країни, Румунія, 
Словаччина, а також, на жаль, Україна. Цей аналіз є додатковим інструментом 
для з’ясування та обчислення невикористаних можливостей країни в сфері 
прогресивного поводження з відходами незалежно від рівня її економічного 
розвитку. Наприклад, економічно розвинена Норвегія має порівняно високі 
показники щодо рециклінгу та компостування, проте в порівнянні з її 
потенціалом вона недостатньо використовує свої можливості в цій сфері. Литва 
та Латвія ж навпаки, маючи не дуже значний потенціал, на практиці 
недовикористовують свої можливості та характеризуються як країни з 
інтенсивним розвитком рециклінгу. Іншим прикладом може бути Молдова, 
країна з одним із двох найгірших економічних станів у Європі (поряд із 
Україною), яка, проте має, станом на 2016 рік, більше 15% рециклінгу відходів. 

У роботі проведено теоретичний аналіз організаційних і економічних 
завдань у взаємопов’язаних сферах поводження з відходами та транспорту і 
логістики, що передбачають запровадження ефективного роздільного збору 
відходів, будівництво нових полігонів і сміттєпереробних заводів, інституційне 
забезпечення питань, пов’язаних із сферою поводження з відходами, 
ціноутворення, що відбувається на конкурсній основі, економічно обґрунтоване 
тарифоутворення, – в контексті реалізації ресурсозберігаючої та 
природоохоронної політики в Україні. Зазначені завдання деталізуються (через 
чітке визначення термінів, джерел фінансування, характеру виконання тощо) в 
програмах і стратегіях економіко-екологічного розвитку на різних рівнях їх 
реалізації, зокрема, в Національній стратегії поводження з відходами. 
Необхідним є більш ґрунтовний підхід щодо відображення ролі транспортно-
логістичної складової, передусім, у контексті зміни ставлення до проблеми 
відходів і, відповідно, переходу до дієвої політики поводження з ними. Для 
цього транспортування на галузево-територіальному рівні слід розглядати в 
нерозривній єдності з так званою реверсивною логістикою. 

В результаті проведеного дослідження сформульовані цілі раціонального 
функціонування та прогресивного розвитку сфери поводження з відходами в 
Україні, в тому числі її транспортно-логістичної складової, відповідно до 
Глобальних цілей сталого розвитку (табл. 2). 

Таблиця 2 
Взаємозв’язок деяких Цілей сталого розвитку та поводження з відходами в 

Україні 
№ 
цілі 

Завдання сталого 
розвитку 

Мета поводження 
з відходами 

Завдання транспортної 
реверсивної логістики 

9 Розвиток якісної та 
доступної інфраструктури 

Розвиток якісної та доступної інфраструктури, 
передусім, транспортної в сфері поводження з відходами 

12 Зменшення обсягу 
утворення відходів і 
збільшення обсягу їх 
рециклінґу 

Забезпечення тотального 
покриття та раціоналізація 
збору та сортування 
відходів 

Координування процесів 
транспортної логістики; 
раціоналізація маршрутів 
транспортування відходів 
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На прикладі Одеської області в результаті розрахунку індикатора (у 
відповідності до цілі 9 – Промисловість, інновації та інфраструктура) – фактор 
транспортної інфраструктури (100%) за вирахуванням частки перевезених 
відходів автотранспортом у загальному обсязі вантажів протягом 2015-2018 рр. 
склав відповідно: 98,4%; 95,5%; 95,8%; 96,9%. Така динаміка свідчить про 
стабільну роботу транспорту та ситуаційні чинники змінювання обсягу 
перевезених відходів (2015 – 120,2 тис. т.; 2016 – 273,6 тис. т.; 2017 – 311,9 тис. 
т.; 2018 – 248,4 тис. т.), глибокий аналіз якого потребує стабілізації проведення 
заходів екологічного моніторингу. 

Відповідно до цілі 12 (Відповідальне споживання та виробництво) обсяг 
утворених відходів усіх видів економічної діяльності на одиницю валового 
регіонального продукту Одеської обл. по роках: 2015 – 6,04; 2016 – 5,40; 2017 – 
4,95; 2018 – 5,25 кг / тис. грн. Обсяг утворених домогосподарствами твердих 
відходів на одиницю ВРП Одеської обл. (приймемо процеси покриття 
населення процесами збору та сортування відходів і раціоналізацію маршрутів 
їх транспортування за умовно постійні): 2015 – 4,01; 2016 – 3,57; 2017 – 2,77; 
2018 – 2,94 кг / тис. грн. А також частка спалених та утилізованих відходів у 
загальному обсязі їх утворення: 2015 – 5,42; 2016 – 3,83; 2017 – 5,28; 2018 – 
8,80 %. В цілому вказана динаміка свідчить про відносну стабільність щодо 
стану поводження з відходами та, відповідно, необхідність удосконалення 
процесів транспортної логістики.  

У третьому розділі «Вектори та інструменти економіко-екологічного 
розвитку транспортно-логістичної системи відповідального поводження з 
відходами» розроблено рекомендації щодо формування транспортно-
логістичної складової відповідального поводження з відходами в контексті 
циркулярної економіки, обґрунтовано та вдосконалено організаційно-
економічний мотиваційний інструментарій, а також підходи щодо оцінки 
економіко-екологічної ефективності відповідального поводження з відходами. 

На запропонованій схемі (рис. 3) ресурси надходять у центральну частину 
(сукупність процесів) системи взаємозв’язків у сфері поводження з відходами, 
де вони перетворюються на результати (їх наукова інтерпретація 
сконцентрована в чотирьох складових у правій частині рисунку). Основним 
елементом (ресурсом), який надходить у систему, є відходи, що в процесі 
первинного поводження з ними проходять складний процес (алгоритм) 
перевірок і дозволів, у результаті чого транспортуються до скоординованих 
логістичних операцій. При цьому вплив системи на компоненти довкілля 
відбувається не тільки при розміщені відходів на полігонах чи звалищах, а й 
при транспортуванні та логістичних операціях (сортування, переробка тощо). 

Внутрішній управлінський інструментарій виконує роль 
системоутворюючого чинника, що у поєднанні з організаційно-економічними 
інструментами впливу зовнішнього середовища (інструменти стимулювання) 
здійснюють мотиваційний вплив на дії суб’єктів у сфері поводження з 
відходами. Інструментарій містить передусім: ринкові інструменти, 
зосереджені у формуванні стратегії, розвиток якої передбачає водночас два 
напрями: адаптацію до існуючих потреб споживачів транспортних послуг у 
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сфері поводження з відходами, а також формування попиту на ці послуги; 
страхування інвестицій; ціни і тарифи на транспортування та захоронення 
відходів; штрафи та екологічне оподаткування. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Система взаємозв’язків «сфера відповідального поводження з 
відходами – її транспортно-логістична складова» 
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В роботі запропоновано науково-методичний підхід щодо визначення 
економіко-екологічної ефективності транспортно-логістичної складової 
відповідального поводження з відходами на рівнях галузі (формула 1) і 
підприємства, що дозволяє враховувати та оцінювати такі параметри, як: маса 
відходів, що транспортується; ціна послуг із транспортування відходів; витрати 
підприємства; додаткові попереджені екологічні збитки в результаті 
інноваційних транспортно-логістичних операцій із відходами; інвестиції в 
транспортне підприємство в сфері поводження з відходами, на основі 
принципів екологічної сталості та збалансованості, соціальної відповідальності та 
замкненості економічного циклу виробництва, споживання та утворення відходів. 
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де EWM tl
ee – економіко-екологічна ефективність транспортно-логістичної 

складової поводження з відходами (з індексами: T0+τ – у періоді реалізації 
проекту; T0 – в базовому періоді), грн / грн; 

ww
ij – маса відходів i (i=1,…, n), що транспортується (використовується) за 

пунктом призначення (напрямом) j (j=1,…, m); верхній індекс w – один із 
чотирьох режимів управління відходами (від a до d) за критеріями 
транспортування / нетранспортування, утилізація / неутилізація, т; 

ΔE w
ij – різниця між можливим ефектом і можливим зниженням ефекту в 

інших галузях унаслідок транспортування відходів i за напрямом j, грн; 
ΔC w

ij – різниця між можливою економією витрат споживача (за умови 
утилізації відходів i за напрямом j, зокрема, на знешкодження та зберігання 
відходів, які б утворилися при виробництві замінюваної відходами первинної 
сировини) та додатковими витратами споживача, зокрема, транспортними 
витратами, що пов’язані з утилізацією відходів тощо, грн; 

ΔD w
ij – різниця між попередженими в результаті транспортно-логістичних 

операцій із відходами i за напрямом j екологічними збитками, які були б завдані 
в результаті неутилізації відходів і залишковими збитками, що завдані 
невикористаною часткою відходу i за варіантом j, грн; 

ΔS w
ij – різниця між одержаним соціальним ефектом, попередженими 

соціальними збитками внаслідок транспортування та залишковими соціальними 
збитками, завданими невикористаною часткою відходу i, варіант j, грн; 

Ig, Id, If – державні, іноземні, внутрішні інвестиції в сферу, грн; 
k (k=1,…, v) – напрями інвестування в сферу поводження з відходами; 
µk – відсоток інвестицій у транспортно-логістичну складову в сфері 

поводження з відходами, %; 
τ – термін інвестиційного проекту (r – норма доходності), спрямованого на 

розвиток сфери поводження з відходами, роки. 
Сумарна пропозиція кількості утворених відходів може не відповідати 

попиту на них; завдяки правильній організації перевезень можна задовольнити 
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потребу (необхідність утилізації чи захоронення) у відходах найбільш важливих 
пунктів їх призначення при мінімізації сумарних транспортних витрат. Отже, для 
моделювання прийняття рішень традиційно формалізуємо їх у транспортній 
задачі, яка враховує обсяги утворення відходів (за пунктами утворення та 
призначення); транспортні витрати, пов’язані з перевезенням відходів; збитки, які 
виникають у результаті незадоволення запитів пунктів призначення; граничну 
кількість відходів, що транспортуються протягом певного часу. 

При обґрунтуванні найбільш економного плану перевезення різнорідних 
відходів із пунктів їх утворення (знаходження) в пункти призначення 
(використання, захоронення тощо) компанія ТОВ «УМВЕЛЬТ Україна» (філії у 
містах: Київ, Бахмут, Мелітополь, Черкаси) враховує, передусім, інтереси 
споживачів (населення, приватні комерційні та некомерційні організації, а також 
деякі державні організації) і, відповідно, здійснює вивіз відходів у два способи: 1) 
за графіком (за принципом транспортної задачі); 2) по мірі накопичення відходів у 
контейнерах. При цьому обидва способи дозволяють покращити екологічну 
ситуацію в містах, де компанія також організує роздільний збір відходів, які після 
транспортування (спеціальною технікою – на сучасну сортувальну лінію) 
підлягають подальшій обробці (пластик, папір, скло, метал). 

У роботі також розроблено підхід до встановлення стратегічних орієнтирів 
економіко-екологічного розвитку транспортно-логістичної складової на 
площині ефективності  відповідального  поводження  з  відходами (рис. 4), що в  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Вектори економіко-екологічного розвитку транспортно-логістичної 
складової на площині ефективності відповідального поводження з відходами 
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поєднанні з комплексним аналізом збитків, пов’язаних із транспортуванням і 
логістикою відходів (за критеріями: засіб вирішення проблеми / проблема, яку 
треба вирішувати; вид транспорту та його основний вплив на компоненти 
довкілля; винуватці збитків і ті, хто компенсує збитки; рівень транспортно-
логістичної системи; аспекти, що визначають характер збитків; фактор часу; 
якість наданих послуг щодо транспортування відходів і управління ними), 
дозволяють обґрунтовувати прийняття управлінських рішень щодо економіко-
екологічного розвитку сфери відповідального поводження з відходами. При 
цьому перспективи розвитку залежать від вибору зони відповідальності за 
утворення відходів і управління ними та підходів щодо застосування транспортно-
логістичної складової. Кожен із векторів розвитку має свої переваги та недоліки з 
урахуванням часового фактору. З орієнтацією на потреби майбутніх поколінь вже 
на початковому етапі прийняття стратегічних управлінських рішень слід обрати 
вектор розвитку, що знаходиться на «перетині» зон інтегрованого поводження з 
відходами та екологічно-розширеної мотивованої відповідальності. 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі наведено теоретико-методичне узагальнення та 

подано нове вирішення наукового завдання щодо економіко-екологічного 
розвитку транспортно-логістичної складової відповідального поводження з 
відходами, що є основою для розробки пропозицій щодо забезпечення 
реалізації управлінських рішень, орієнтованих на підвищення ефективності 
функціонування економіки природокористування та охорони навколишнього 
середовища. 

Одержані результати дозволили зробити такі висновки теоретико-
методичного та практичного характеру. 

1. На підставі аналізу теоретичних передумов еволюції наукових поглядів 
на сферу поводження з відходами та соціально-етичні питання економічних 
відносин, автором обґрунтовано концептуальний зв’язок між сферою 
поводження з відходами та економічною категорією «відповідальність», у якому 
використано такі критерії порівняння, як інтегрованість у систему менеджменту 
суб’єкта господарювання, безпосередність зв’язку зі сферою поводження з 
відходами, орієнтованість на врахування інтересів третіх осіб, екологічна 
орієнтованість, що дозволяє в рамках підходу до екологічно-розширеної 
мотивованої відповідальності, в середньостроковій перспективі комплексно 
врахувати соціальні та екологічні чинники в сфері поводження з відходами. 

2. У роботі розроблено теоретико-методичні положення щодо 
інтегрованості організаційно-економічних взаємозв’язків між транспортно-
логістичною діяльністю та сферою управління відходами, що за допомогою 
виконання управлінських завдань стратегічного планування, регулювання 
ринку, посилення контролю та пріоритизації мотиваційних інструментів 
(передусім, ринкових, які зосереджені на формуванні стратегії розвитку за 
напрямом адаптації до існуючих потреб споживачів у транспортних послугах у 
сфері поводження з відходами, а також напрямом формування попиту на ці 
послуги; страхування інвестицій; ціни і тарифи на транспортування та 
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захоронення відходів; штрафи та екологічне оподаткування) дозволяють 
забезпечити економіко-екологічну ефективність їх розвитку за умови створення 
регульованого економічного простору для взаємоузгодженого прийняття 
рішень щодо відповідального поводження з відходами. 

3. Автором обґрунтовано прогресивний і екстенсивний підходи до 
використання потенціалу поводження з відходами (на основі порівняння 
показників, що характеризують ситуацію в сфері поводження з відходами в 
Україні та країнах Європи), що дозволяють ураховувати не тільки орієнтацію в 
перспективі на досвід рециклінгу, сортування відходів тощо, а й специфіку 
ситуації та потенційні можливості, виходячи з поєднання різнорідних чинників, 
які забезпечують екологічну безпеку та усувають, передусім, прямий вплив на 
здоров’я та життя населення, а також екологічні наслідки, які можна частково 
відвернути з використанням таких технологій, як захоронення відходів із 
залученням транспортно-логістичної складової. 

4. В роботі вдосконалено організаційно-економічну сутність завдань у 
взаємопов’язаних сферах поводження з відходами та транспорту і логістики, що 
передбачають впровадження ефективного роздільного збору відходів, 
будівництво нових полігонів і сміттєпереробних заводів, інституційне 
забезпечення питань, пов’язаних із сферою поводження з відходами, 
ціноутворення, що відбувається на конкурсній основі, економічно обґрунтоване 
тарифоутворення, що є підґрунтям для формування мотиваційного 
інструментарію відповідального управління відходами в контексті реалізації 
ресурсозберігаючої та природоохоронної політики в Україні. 

5. Автором запропоновано економіко-екологічні чинники та індикатори 
імплементації в Цілях сталого розвитку України завдань прогресивного 
розвитку сфери поводження з відходами, передусім її транспортно-логістичної 
складової, які передбачають забезпечення сумісного планування транспортних 
процесів, координування процесів транспортної логістики, зниження 
транспортоємності тощо, що дозволяє узгоджувати інтереси зацікавлених 
сторін при формуванні стратегій розвитку транспортно-логістичної складової 
поводження з відходами. Величини індикаторів відповідно до Цілей сталого 
розвитку 9 і 12 розраховані на основі аналізу ситуації поводження з побутовими 
відходами в Одеській області. 

6.  Автором розроблено науково-методичні засади визначення економіко-
екологічної ефективності транспортно-логістичної складової відповідального 
поводження з відходами на рівнях галузі та підприємства, що дозволяють 
ураховувати такі параметри, як: маса відходів, що транспортується; ціна послуг 
із транспортування відходів; витрати підприємства; додаткові попереджені 
екологічні збитки в результаті інноваційних транспортно-логістичних операцій 
із відходами; зниження ставки екологічного податку в зв’язку з результатами 
екологічно-інноваційної діяльності; інвестиції в сферу поводження з відходами. 

7. У роботі запропоновано науково-методичний підхід до встановлення 
стратегічних орієнтирів економіко-екологічного розвитку транспортно-
логістичної складової на площині ефективності відповідального поводження з 
відходами, що в поєднанні з комплексним аналізом збитків, пов’язаних із 

 



 17 

транспортуванням і логістикою відходів, а також результатами формалізації 
транспортної задачі вивезення відходів автомобільним транспортом (на 
прикладі компанії ТОВ «УМВЕЛЬТ Україна»), дозволяють обґрунтовано 
приймати управлінські рішення в сфері поводження з відходами. 
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АНОТАЦІЯ 
Коджебаш А. П. Економіко-екологічний розвиток транспортно-

логістичної складової відповідального поводження з відходами. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони 
навколишнього середовища. – Інститут проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України, Одеса, 2019. 

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної проблеми наукового 
обґрунтування та розроблення теоретико-методичних положень і науково-
практичних рекомендацій щодо економіко-екологічного розвитку транспортно-
логістичної складової відповідального поводження з відходами. 

Обґрунтовано теоретико-методичні положення щодо інтегрованості 
організаційно-економічних взаємозв’язків між транспортно-логістичною 
діяльністю та сферою управління відходами на основі пріоритизації 
мотиваційних інструментів. Удосконалено науково-методичні засади 
визначення економіко-екологічної ефективності та встановлено стратегічні 
орієнтири розвитку транспортно-логістичної складової, що дозволяють 
обґрунтовано приймати управлінські рішення в сфері відповідального 
поводження з відходами. 

Ключові слова: поводження з відходами, економіко-екологічний розвиток, 
відповідальність, транспортна логістика, мотиваційний інструментарій. 

АННОТАЦИЯ 
Коджебаш А. П. Экономико-экологическое развитие транспортно-

логистической составляющей ответственного обращения с отходами. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.06 – экономика природопользования и охраны 
окружающей среды. – Институт проблем рынка и экономико-экологических 
исследований НАН Украины, Одесса, 2019. 

Диссертация посвящена решению актуальной проблемы научного 
обоснования и разработки теоретико-методических положений и научно-
практических рекомендаций по экономико-экологическому развитию 
транспортно-логистической составляющей ответственного обращения с 
отходами. 

Обоснованы теоретико-методические положения по интегрированности 
организационно-экономических взаимосвязей между транспортно-
логистической деятельностью и сферой управления отходами на основе 
приоритизации мотивационных инструментов. Усовершенствованы научно-
методические основы определения экономико-экологической эффективности и 
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установлены стратегические ориентиры развития транспортно-логистической 
составляющей, которые позволяют обоснованно принимать управленческие 
решения в сфере ответственного обращения с отходами. 

Ключевые слова: обращение с отходами, экономико-экологическое 
развитие, ответственность, транспортная логистика, мотивационный 
инструментарий. 

SUMMARY 
Kodzhebash A. P. Economic and ecological development of transportation-

logistic component of responsible waste management. – Manuscript. 
The thesis for the degree of Candidate of Economics in Specialty 08.00.06 – 

Economics of nature management and environmental protection. – Institute of Market 
Problems and Economic-Ecological Research of the NAS of Ukraine, Odessa, 2019. 

The thesis is devoted to solving the actual problem of the scientific 
substantiation and development of theoretical and methodological provisions and 
scientific and practical recommendations regarding the economic and ecological 
development of the transportation-logistic component of responsible waste 
management. 

Based on the analysis of theoretical prerequisites for the evolution of scientific 
perspectives on waste management and socio-ethical issues of economic relations, the 
conceptual relationship between waste management and the economic category of 
responsibility is researched, in which  such benchmarking criteria as being integrated 
into an entity’s management system, waste management relevance, third party 
interest orientation, eco-friendliness are analyzed, allowing as part of an approach to 
environmentally-motivated responsible liability, in the medium term to consider 
social and ecological factors in waste management in a comprehensive manner. 

The definition of transport-logistical system of responsible waste management is 
formulated, as a set of interrelated organizational-economic, innovation-
technological, management and environmental subsystems, material and information 
flows, factors of moving waste from the point of its generation, collection or sorting 
to its destination, optimized by the criteria of maximizing income, cargo volume, 
saving time, cost and minimizing environmental damage, as well as motivational 
tools to ensure the economic and ecological efficiency of waste management. 

Theoretical and methodological provisions on the integration of organizational 
and economic relationships between transport and logistics activities and the waste 
management field are based on executing managerial tasks in strategic planning, 
market regulation, increased control and the prioritization of motivational instruments 
(first of all, the market ones, which are focused on the development strategy for the 
direction of adaptation to existing needs of consumers, as well as the direction of 
demand for these services; insurance of investments; prices and tariffs for 
transportation and disposal of waste; fines and environmental taxation), subject to the 
creation of a regulated economic space for mutually agreed decision-making on 
responsible waste management. 

The progressive and extensive approaches to the use of waste management 
potential were applied (on the basis of comparison of indicators characterizing the 
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situation in the field of waste management in Ukraine and European countries), 
allowing not only to take into account the focus on long term experience in recycling, 
waste sorting, etc., but also the specific situation and potential opportunities, based on 
a combination of heterogeneous factors that ensure environmental safety, and, above 
all, eliminate the direct impact on the health and life of the population, as well as 
negative ecological effects, which can be partially avoided by using waste disposal 
with the involvement of transport and logistics component. 

The organizational-economic nature of tasks in the interrelated fields of waste 
management and transport and logistics were improved, involving the introduction of 
efficient separate waste collection, the construction of new landfills and refineries, 
institutional support for issues related to waste management, competitive pricing, 
motivational tariff, – in the context of the implementation of resource conservation 
and environmental policy in Ukraine. The economic and ecological factors and 
indicators of implementation of the objectives of progressive development of waste 
management field to Sustainable Development Goals in Ukraine are offered, above 
all its transportation-logistic component, providing for joint planning of transport 
processes, coordination of transport logistics processes, etc., allowing to reconcile the 
interests of stakeholders, when forming strategies of transportation-logistic 
component of waste management. The indicators in accordance with the Sustainable 
Development Goals 9 and 12 are calculated on the basis of the analysis of the 
situation with the household waste management in Odessa region. 

The scientific and methodological principles of determining the economic-
ecological efficiency of the transport-logistical component of responsible waste 
management at the industry and enterprise levels were improved, which allow to take 
into account such parameters as: the mass of transported waste; the cost of waste 
transportation services; enterprise costs; additional prevented environmental damage 
as a result of innovative waste transport and logistics operations; reduction of the 
environmental tax rate due to the results of the eco-innovation activities; investment 
in waste management etc. The strategic orientations of economic and ecological 
development of transportation-logistic component of responsible waste management 
were established on the plane of effective waste management, in combination with a 
comprehensive analysis of losses, related to waste transportation and logistics, as well 
as results formalization of the transport problem of waste removal by road 
transportation (on the example of UMWELT Ukraine LLC), allowing reasonable 
management decisions on economic and ecological development of transportation-
logistics component of responsible waste management. 

Keywords: waste management, economic and ecological development, 
responsibility, transport logistics, motivational instruments. 

 


