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Проведене у дисертації дослідження спрямоване на комплексне вирішення 

важливого науково-практичного завдання, що полягає в теоретичному 

обґрунтуванні та розробленні практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

механізмів публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими 

відходами (далі – ТПВ). 

У дисертації запропоновано напрямки вдосконалення стимулюючого 

механізму на основі принципу зовнішнього доповнення, що дозволяє мобілізувати 

оновлення системи поводження з відходами та досягти кумулятивного ефекту на 

мікро- і макрорівнях через використання інструментів стимулювання на кожній 

стадії життєвого циклу продукції (проектування, виготовлення, обіг, споживання, 

утилізація) в напрямку поступової відмови від введення в обіг шкідливої продукції 

(речовин); мінімізації відходів, що скидаються в несанкціонованих місцях та 

підлягають захороненню, зниження класу небезпеки відходів; створення 

екологічно безпечної продукції та продукції, що підлягає переробленню й може 

бути використана як вторинна сировина. 

У роботі удосконалено обґрунтування механізму партнерства у сфері 

поводження з ТПВ, який полягає у посиленні співпраці між органами влади, 

суб’єктами господарювання та населенням у напрямку вирішення проблеми 

відходів задля створення екологічно безпечних умов проживання та покращення 

стану навколишнього природного середовища, що дозволить досягти узгодженості 

інтересів між зазначеними суб’єктами публічного управління. Також у дисертації 

удосконалено обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку державної 

політики у сфері поводження з ТПВ, спрямованих на відтворення економіки 

замкненого циклу (ресурс→відходи→вторинна сировина→ресурс), розвиток 

вітчизняного ринку вторинної сировини, відновлення наукового потенціалу, 

створення державної системи моніторингу та вивчення потреб народного 

господарства в матеріально-технічних ресурсах, що дозволяє встановити вектор 

розвитку сфери поводження з ТПВ як у короткостроковій, так і довгостроковій 

перспективі. 

У дисертації дістало подальшого розвитку уточнення змістовних 

характеристик поняття «механізм публічного управління у сфері поводження з 

ТПВ». Також дістали подальшого розвитку організаційно-правові засади 

публічного управління в сфері поводження з ТПВ шляхом наукового 

обґрунтування необхідності внесення змін до чинного законодавства України, 

зокрема:  

частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України стосовно джерел 

формування спеціального фонду Державного бюджету України та її викладення у 

такій редакції: 30 % відсотків екологічного податку за розміщення відходів 

зараховуються до спеціального фонду державного бюджету та (крім обсягів та 

видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних 



територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання та крім екологічного податку, що 

справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними 

джерелами забруднення, який зараховується до загального фонду державного 

бюджету у повному обсязі) екологічний податок, що справляється за утворення 

радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання 

радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами 

ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету в 

повному обсязі;  

до частини першої пункту 4-1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України 

стосовно надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів та її викладення у 

такій редакції: 70 % екологічного податку за розміщення відходів (крім 

екологічного податку, визначеного частиною третьою статті 29 цього Кодексу), у 

тому числі: до бюджетів місцевого самоврядування (крім бюджетів міст Києва та 

Севастополя) – 40 %, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим 

– 30 %, бюджетів міст Києва та Севастополя – 70 %;  

до пункту 249.6 статті 249 Податкового кодексу України шляхом введення 

при обрахунку екологічного податку, який справляється за розміщення відходів, 

коригуючого коефіцієнту, що дорівнює 5 і застосовується у разі розміщення 

неперероблених (необроблених) відходів, для утилізації та переробки яких в 

Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і (або) економічні 

передумови.  

У дисертації обґрунтовано, шо вагомим завданням на шляху вдосконалення 

механізмів публічного управління в сфері поводження з ТПВ є збалансоване 

поєднання централізації та децентралізації при реалізації державної політики. 

Вважається за доцільне визначити перелік органів загальної та спеціальної 

компетенції, посилити спроможність ОМС, а також регламентувати організацію 

системи поводження з ТПВ на всіх рівнях управління. 

Також, у дисертації дістала подальшого розвитку класифікація механізмів 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ, що дозволяє виокремити та 

проаналізувати їх видові характеристики залежно від функціонального 

спрямування, а саме: базові механізми публічного управління у сфері поводження з 

ТПВ (правовий – основа будь-якої діяльності відбувається в рамках усталених 

правил, недотримання яких тягне за собою притягнення до відповідальності; 

організаційний – реалізація певних функцій покладається на відповідних суб’єктів 

(підприємства, організації, установи та ін.), що здійснюють управління в межах 

визначених правом повноважень; інформаційний – управління здійснюється 

відповідними суб’єктами на основі права з допомогою певної інформації); гібридні 

(адміністративний, економічний, податковий, політичний, психологічний, 

соціальний тощо), оскільки вони сформовані на основі базових механізмів (як такі, 

що регламентуються правом, виконуються відповідними суб’єктами, які 

здійснюють управління з допомогою певної інформації), при цьому, вирізняються 

специфічними методами управління; комбіновані (нормативно-правові, соціально-

психологічні, організаційно-економічні, організаційно-правові), які одночасно 

поєднують риси як базових так і гібридних механізмів. 
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твердими побутовими відходами, управління, публічне управління, механізм 

публічного управління, стимулюючий механізм, розвиток, партнерство, 



навколишнє природне середовище. 

ANNOTATION  

 

The dissertation proposes directions for improving the incentive mechanism based 

on the principle of external complement, which allows to mobilize the renewal of the 

waste management system and achieve a cumulative effect at the micro and macro levels 

through the use of incentive tools at each stage of the product life cycle (design, 

manufacture, circulation, consumption ) in the direction of gradual rejection of the 

introduction of harmful products (substances); minimization of waste dumped in 

unauthorized places and subject to disposal, reduction of waste hazard class; creation of 

ecologically safe products and products which are subject to processing and can be used 

as secondary raw materials. 

 

The paper substantiates the substantiation of the partnership mechanism in the field 

of solid waste management, which consists in strengthening cooperation between 

authorities, businesses and the public in solving the problem of waste to create 

environmentally friendly living conditions and improve the environment, which will 

achieve harmonization of interests. between these subjects of public administration. Also 

in the dissertation the substantiation of strategic priorities of development of the state 

policy in the field of management of MSW directed on reproduction of economy of a 

closed cycle (resource → waste → secondary raw materials → resource), development of 

the domestic market of secondary raw materials, restoration of scientific potential, 

creation of the state system of monitoring and studying needs is improved. of the national 

economy in material and technical resources, which allows to establish the vector of 

development of the sphere of solid waste management both in the short and long term. 

The dissertation was further developed to clarify the substantive characteristics of 

the concept of "mechanism of public administration in the field of solid waste 

management." Also, the organizational and legal principles of public administration in 

the field of solid waste management were further developed by scientifically 

substantiating the need to amend the current legislation of Ukraine, in particular: 

part three of Article 29 of the Budget Code of Ukraine regarding the sources of 

formation of the special fund of the State Budget of Ukraine and its wording as follows: 

30% of the environmental tax for waste disposal is credited to the special fund of the 

state budget and (except for volumes and types) of waste as secondary raw materials; 

located on their own territories (facilities) of economic entities and in addition to the 

environmental tax levied for emissions of carbon dioxide into the air by stationary 

sources of pollution, which is credited to the general fund of the state budget in full) 

environmental tax levied for the formation radioactive waste (including already 

accumulated) and / or temporary storage of radioactive waste by their producers beyond 

the period established by the special conditions of the license, which is credited to the 

special fund of the state budget in full; 

to the first part of paragraph 4-1 of Article 69-1 of the Budget Code of Ukraine 

regarding the revenues of the special fund of local budgets and its wording as follows: 

70% of the environmental tax for waste disposal (except for the environmental tax 

specified in part three of Article 29 of this Code), including including: to local 

government budgets (except for the budgets of Kyiv and Sevastopol) - 40%, regional 

budgets and the budget of the Autonomous Republic of Crimea - 30%, budgets of Kyiv 



and Sevastopol - 70%; 

to paragraph 249.6 of Article 249 of the Tax Code of Ukraine by introducing in the 

calculation of environmental tax charged for waste disposal, a correction factor equal to 5 

and applied in the case of disposal of unprocessed (untreated) waste, for disposal and 

recycling of which there are relevant technologies and production -technological and (or) 

economic prerequisites. 

Keywords: waste, solid household waste, solid waste management, management, 

public administration, public administration mechanism, incentive mechanism, 

development, partnership, environment. 
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