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ні науково-промислові комплекси, науково-технічні центри, спеціалізо-

вані підрозділи фірми (творчі бригади, проектні групи), венчурні фірми 

та ін. 

Таким чином, широке застосування інновацій є обов'язковим еле-

ментом сучасного агропромислового виробництва, вирішенням соціаль-

но-економічних проблем АПК, пов'язаних з пошуком механізмів підви-

щення економічних показників діяльності сільськогосподарських підп-

риємств і забезпеченням населення високоякісною сільськогосподарсь-

кою продукцією.  

Інноваційний розвиток АПК означає його якісне реформування, 

яке базується на зростанні виробничих показників з одночасним удоско-

наленням соціально-економічного механізму сільського господарства, а 

також взаємопов'язаних з ним галузей. Цей процес повинен забезпечува-

тися постійним використанням більш досконалих технологій виробниц-

тва та переробки сільськогосподарської продукції, нових сортів культур 

рослин і порід тварин, прогресивних моделей соціально-економічного 

розвитку, сучасних моделей інформаційних технологій. 
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ШЛЯХИ ЕКОНОМІЧНОГО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 

УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ 

 

Щорічно кожна людина продукує близько 250 кг побутових відхо-

дів. Куди ж має подітися те, що ми звично вважаємо відходами? Одноз-

начна екологічна відповідь – має бути перероблено. Тому вкрай необ-

хідним для України є визначення шляхів забезпечення економічної ефе-

ктивності заходів з утилізації сміття. На теперішній час в країні працю-

ють лише два сміттєспалювальні заводи у Києві та Дніпропетровську. Їх 

робота не є прибутковою, а термін експлуатації вже фактично вичерпа-

ний. Тому в нашій державі в першу чергу необхідно підготувати законо-

давчу базу з метою значного стимулювання бізнесу сучасних технологій 

переробки відходів з отриманням енергії та вторинних ресурсів.  

Найкоротшим шляхом до успіху в організації бізнесу з переробки 

сміття в Україні є використання передового світового досвіду. В передо-

вих країнах світу майже все сміття переробляється на відміну від Украї-

ни, де складується на звалищах 97% відходів. Одним з лідерів щодо пе-
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реробки сміття є Швейцарія, де все сортується і переробляється. Систе-

ма сортування сміття доведена до крайності, здаються окремо: папір, ка-

ртон, батарейки, скло, ПЕТ-пляшки, електричні прилади, консервні та 

алюмінієві банки, лампи денного світла, трупи тварин (закопувати забо-

ронено), машинне мастило окремо від рослинного, харчові відходи, рос-

лини, зола, тирса, листя з газону, гілки, прострочені ліки тощо. Штраф за 

порушення правил становить 10000 франків. 

Окрім впровадження сучасних технологій поводження з відхода-

ми, в Україні необхідно створити цілу індустрію «захисту від промисло-

вості та побутових відходів»: це галузь, яка вироблятиме очисне облад-

нання, фільтри, вимірювачі забруднень, уловлювачі шкідливих речовин, 

що може бути застосовано не тільки великими, а й середніми та малими 

фірмами. 

Незважаючи на показники прибутковості в цивілізованих країнах, 

сміттєпереробний бізнес в Україні майже не розвивається. Національну 

програму «Чисте місто» відкладено на невизначений термін. Проблемі 

утилізації відходів треба приділяти значно більше уваги на державному 

рівні, а також на рівнях регіонів, кожного підприємства і навіть окремо-

го домогосподарства. Стан довкілля і діяльність сміттєпереробних підп-

риємств мають бути гласними, доступними для контролю громадськими 

організаціями та широкими верствами населення. Серед населення слід 

поширювати знання щодо цивілізованого поводження з відходами, за-

провадження роздільного збирання відходів. Вирішення екологічних 

проблем, зокрема, утилізація відходів має велике соціальне значення і, в 

значній мірі, може об’єднати суспільство навколо забезпечення сталого 

економічного розвитку. 
 

Вельможная Ю. Л. 
ХНАДУ 

 

ВЛИЯНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ 

УКРАИНЫ 

 

Формирование глобальной системы производства и глобальных 

коммуникационных сетей приводит к динамическому перемещению ре-

сурсов во всем мире: капитала, технологии и человеческих ресурсов, 

расширяя возможности стран. Рост значимости транснациональных кор-

пораций (ТНК) объясняется ослаблением межгосударственных границ и 

расширением сотрудничества и взаимодействия разных международных 
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