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АНОТАЦІЯ 

 

Зюзь О. С. Механізми публічного управління у сфері поводження з 

твердими побутовими відходами. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». – Харківський 

регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, Харків, 2021. 

Проведене в дисертації дослідження спрямовано на комплексне 

вирішення важливого науково-практичного завдання, що полягає в 

теоретичному обґрунтуванні та розробленні практичних рекомендацій з 

удосконалення механізмів публічного управління у сфері поводження з 

твердими побутовими відходами (далі – ТПВ). 

У дисертації запропоновано напрями вдосконалення стимуляційного 

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 

(проєктування, виготовлення, обіг, споживання, утилізація) в напрямі 

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, яка підлягає переробленню та яку може бути 

використано як вторинну сировину. 

У роботі вдосконалено науковий підхід до обґрунтування механізму 

партнерства у сфері поводження з ТПВ, який полягає в посиленні співпраці 

між органами влади, суб’єктами господарювання та населенням у напрямі 

вирішення проблеми відходів задля створення екологічно безпечних умов 

проживання та покращання стану навколишнього природного середовища, що 
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дозволить досягти узгодженості інтересів між зазначеними суб’єктами 

публічного управління. Також у дисертації вдосконалено науковий підхід до 

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 в довгостроковій 

перспективі. 

У дисертації дістало подальшого розвитку уточнення змістовних 

характеристик поняття «механізм публічного управління у сфері поводження 

з ТПВ», а також організаційно-правові засади публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ шляхом наукового обґрунтування необхідності внесення 

змін до чинного законодавства України, зокрема: 

частини третьої ст. 29 Бюджетного кодексу України стосовно джерел 

формування спеціального фонду Державного бюджету України та її 

викладення в такій редакції: 30 % 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 в повному обсязі) екологічний податок, що 

справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже 

нагромаджені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їхніми 

виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який 

зараховується до спеціального фонду державного бюджету в повному обсязі; 

до частини першої п. 4-1 ст. 69-1 Бюджетного кодексу України стосовно 

надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів та її викладення в такій 
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редакції: 70 % екологічного податку за розміщення відходів (крім 

екологічного податку, визначеного частиною третьою ст. 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 п. 249.6 ст. 249 Податкового кодексу України шляхом введення під 

час обрахунку екологічного податку, який справляється за розміщення 

відходів, коригувального коефіцієнту, що дорівнює 5 і застосовується в разі 

розміщення неперероблених (необроблених) відходів, для утилізації та 

переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-

технологічні й (або) економічні передумови. 

У дисертації обґрунтовано, шо вагомим завданням на шляху 

вдосконалення механізмів публічного управління у сфері поводження з ТПВ є 

збалансоване поєднання централізації та децентралізації під час реалізації 

державної політики. Вважається за доцільне визначити перелік органів 

загальної та спеціальної компетенції, посилити спроможність органів 

місцевого самоврядування, 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 видові характеристики їх залежно від 

функціонального спрямування, а саме: базові механізми публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ (правовий – будь-яка діяльність 

ґрунтується на усталених правилах, 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 за допомогою певної інформації; гібридні (адміністративний, 

економічний, податковий, політичний, психологічний, соціальний тощо), 
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оскільки їх сформовано на основі базових механізмів (як такі, що 

регламентуються правом, виконуються відповідними суб’єктами, які 

здійснюють управління за допомогою певної інформації) і при цьому вони 

вирізняються специфічними методами управління; комбіновані (нормативно-

правові, соціально-психологічні, організаційно-економічні, організаційно-

правові), які одночасно поєднують риси як базових, так і гібридних механізмів. 

Ключові слова: відходи, тверді побутові відходи, сфера поводження з 

твердими побутовими відходами, управління, публічне управління, механізм 

публічного управління, стимуляційний механізм, розвиток, партнерство, 

навколишнє природне середовище. 
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SUMMARY 

 

Ziuz О. S. Mechanisms of public administration in the sphere of management 

of solid domestic waste. – A qualifying research paper as a manuscript. 

A PhD thesis in specialty 281 «Public Management and Administration». – 

Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy for 

Public Administration under the President of Ukraine, Kharkiv, 2021. 

The research conducted in the thesis is aimed at a comprehensive solution of 

an important scientific and practical problem which is to theoretically substantiate 

and develop practical recommendations for improving the mechanisms of public 

administration in the field of solid waste management (hereinafter – SWM). 

The thesis proposes the lines of improving the incentive mechanism based on 

the principle of external complement, which allows mobilizing the renewal of the 

waste management system and achieving 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, recycling) towards a gradual 

abandonment of the application of harmful products (substances); minimization of 

waste that is dumped in unauthorized places and is subject to disposal; reduction of 
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the waste hazard class; creation of environmentally safe products, and products 

subject to recycling to be used as secondary raw materials. 

The paper improves the scientific approach to substantiation of the partnership 

mechanism applied in the sphere of solid waste management, which consists in 

strengthening cooperation between public authorities, economic entities, and general 

public in solving the problem of waste with the aim to create environmentally 

friendly living conditions and to improve the state of the natural environment, which 

will provide grounds for achieving harmonization of interests between the said 

public administration subjects. Additionally, the thesis improves the scientific 

approach to substantiation of the strategic priorities of developing state policy in the 

field of SWM to be directed on reproduction of the closed-cycle economy (resource 

→ waste → secondary raw materials → resource), development of the domestic 

market of secondary raw materials, restoration of scientific potential, creation of a 

state system for monitoring and researching the needs of the national economy in 

material and technical resources, which would allow to establish the vector of 

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

term perspective. 

The thesis has further developed clarification of the substantive characteristics 

of the concept of ‘a mechanism of public administration in the sphere of solid waste 

management’. Besides, the organizational and legal principles of public 

administration in the sphere of solid waste management were further developed 

through a scientific substantiation of 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 forming the special fund of the State Budget of Ukraine should be amended as 

follows: 30% of the environmental tax for waste disposal shall be credited to the 

special fund of the State Budget (except for amounts and types (classes) of waste to 

be used as secondary raw materials which are located on the economic entities’ 

(facilities’) own territories, and except for the environmental tax levied on carbon 

dioxide emissions produced by stationary sources of pollution, which is credited to 
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the general fund of the State Budget in full), and  the environmental tax that is levied 

for radioactive waste formation (including the already accumulated waste) and/or 

for temporary storage of radioactive waste by its producers beyond the period 

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

fund of the State Budget in full; 

Part one of paragraph 4-1 of Article 69-1 of the Budget Code of Ukraine 

regarding the revenues to the special fund of local budgets should have the following 

wording: 70% the environmental tax for waste disposal (except for the 

environmental tax specified in Part three of Article 29 of this Code) shall be credited 

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%; 

paragraph 249.6 of Article 249 of the Tax Code of Ukraine should be amended 

by introducing a correction factor equal to 5 in the calculation of the environmental 

tax levied on waste disposal, to be applied in the case of disposal of unprocessed 

(untreated) waste, for disposal and recycling of which Ukraine has the appropriate 

technologies, manufacturing and technological, and/or economic prerequisites. 

The thesis provides arguments for the idea that an essential task of improving 

the mechanisms of public administration in the sphere of solid waste management is 

a balanced combination of centralization and decentralization in the implementation 

of state policy. It is considered expedient to compile a list of agencies of general and 

special competence in order to strengthen the capacity of local self-government 

bodies, as well as to regulate the organization of the solid waste management system 

at all levels of governance. 

Also, the thesis develops classification of mechanisms of public 

administration in the sphere of solid waste management, which allows singling out 

and analyzing their specific characteristics depending on their functionality, namely: 

the basic mechanisms of public administration in the sphere of solid waste 

management (the legal mechanism – the basis of any activity that takes places within 

the established rules, the non-compliance with which entails prosecution; the 
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organizational mechanism – the implementation of certain functions is entrusted to 

the relevant entities (enterprises, organizations, institutions, etc.) which manage 

within the powers defined by law; the information mechanism – management is 

carried out by the relevant entities on the basis of law with the help of certain 

information); and hybrid mechanisms (administrative, economic, tax, political, 

psychological, social, etc.), formed of the basic mechanisms (as those that are 

regulated by law, performed by the relevant entities which manage with the help of 

certain information), while differing in specific management methods; combined 

mechanisms (normative and legal, socio-psychological, organizational and 

economic, organizational and legal) which combine simultaneously the features of 

both the basic and hybrid mechanisms. 

Keywords: waste, solid domestic waste, sphere of solid waste management, 

management, public administration, mechanism of public administration, incentive 

mechanism, development, partnership, natural environment. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На сьогодні в Україні спостерігається кризова 

ситуація у сфері поводження з твердими побутовими відходами (далі – ТПВ). 

За даними статистики, майже 95 % утворених відходів видаляють 

(захоронюють) у спеціально відведені місця та об’єкти, але є непоодинокими 

і випадки скидання ТПВ у несанкціонованих місцях. Треба зазначити, що 

через недосконалість системи моніторингу важко отримати об’єктивну 

інформацію щодо кількості відходів та морфологічного складу їх, а через брак 

фінансування не вдається проводити реконструкцію та осучаснення об’єктів 

поводження з ТПВ, що існують, чи будувати нові. Вартість комунальних 

послуг не покриває витрат у цій сфері, у результаті чого комунальний сектор 

неспроможний забезпечити високу якість надання послуг щодо поводження з 

побутовими відходами населенню. Ураховуючи низьку платоспроможність 

населення та його відстороненість від проблематики відходів, показники 

роздільного збирання та сортування ТПВ залишаються низькими. 

Зазначені проблеми свідчать про неефективність державної політики у 

сфері поводження з ТПВ, яка потребує реформування та вдосконалення з 

метою встановлення правових, організаційних та економічних засад для 

охорони навколишнього природного середовища (далі – НПС) через 

здійснення просвітницької діяльності, посилення потенціалу вітчизняної 

науки, створення інноваційної продукції з високою доданою вартістю. Постає 

необхідність налагодження взаємодії між органами влади, суб’єктами 

господарювання та населенням задля посилення потенціалу держави, 

зміцнення інтеграційного складника українського суспільства, консолідації 

інтересів на засадах консенсусу та спільного узгодження напрямів розвитку 

сфери поводження з ТПВ. 

Напрацювання з обраної тематики стали можливими завдяки досвіду та 

засадничим ідеям як закордонних, так і вітчизняних фахівців, які присвятили 

свою наукову діяльність дослідженню проблематики становлення та розвитку 
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сфери поводження з відходами. Зокрема, вивченню окремих аспектів 

публічного управління присвячено наукові праці зарубіжних учених: 

С. Бенгалі, Е. Бретлер Беренія, А. Війкмана, К. Вілкі, У. Гелбмана, 

Дж. Гелбрейта, Л. Джирукса, П. Друкера, Е. Жолтро, Д. Кілінга, Дж. Кіма, 

Г. Лінца, Р. Мюррея, П. Рендела, А. Тетіора, Г. Торпе, Т. Шеллінга, а також 

українських учених: В. Авер’янова, О. Амосова, В. Бакуменка, Т. Бєльської, 

І. Дегтярьової, В. Дзюндзюка, І. Дунаєва, В. Єлагіна, Д. Карамишева, 

В. Князєва, М. Коваленка, В. Корженка, А. Кузнецова, М. Латиніна, 

С. Майстра, В. Малиновського, В. Мамонової, О. Мельниченка, А. Неділько, 

Г. Одінцової, Н. Статівки та ін. 

Державна екологічна політика, зокрема політика поводження з 

відходами, є об’єктом дослідження українських науковців: О. Балацького, 

Р. Берлінга, О. Білопольської, Є. Васильєвої, О. Горобця, С. Дорогунцова, 

В. Зуєва, О. Ігнатенка, Т. Козаченко, К. Колотиріна, С. Кривенка, Ю. Легези, 

О. Луньової, Ю. Маковецької, О. Малєй, Г. Марушевського, Д. Маслова, 

В. Міщенка, О. Нєвєрова, Ю. Олениченко, Т. Омельяненко, В. Протасова, 

М. Самойлік, А. Скрипника, Ф. Стольберга, Н. Хижнякової, Є. Хлобистова, 

М. Шафоростової, С. Шунтової, В. Юрескул та ін. 

Поряд із цим дослідження механізмів публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ потребує проведення подальших розвідок. Зокрема, 

актуальним є застосування комплексного підходу до вирішення проблеми 

відходів з урахуванням політичних, економічних, екологічних, технологічних, 

інформаційних та інших чинників. Основне завдання органів влади має 

полягати у створенні сприятливих умов для розвитку сфери поводження з ТПВ 

через покращання законодавчого регулювання, залучення всіх секторів 

суспільства до розроблення та реалізації державної екологічної політики. Саме 

розуміння кінцевої мети публічного управління в цій сфері дозволить віднайти 

шляхи посилення спроможності як окремої громади, так і держави в цілому. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконується в межах фундаментальної теми науково-дослідної роботи 
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«Механізми взаємодії держави та бізнесу в умовах глобального інноваційного 

розвитку» (№ 0116U007247) та з січня 2019 р. – також і прикладної теми 

науково-дослідної роботи «Розвиток сільських територій України в умовах 

децентралізації: виклики та можливості» (№ 0119U001388) (внесок здобувача: 

визначено стратегічні напрями еко-інноваційного розвитку сільських 

територій в Україні через залучення відходів у виробництво, а також 

підготовлено розділ до колективної монографії) у якості позаштатного 

молодшого наукового співробітника. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретичне 

обґрунтування та розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

механізмів публічного управління у сфері поводження з ТПВ. Для досягнення 

цієї мети було визначено такі завдання: 

– розкрити сутність та змістовні характеристики сфери поводження з 

ТПВ; 

– визначити складники механізмів публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ; 

– узагальнити зарубіжний досвід публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ; 

– визначити організаційно-правові засади функціонування 

механізмів публічного управління у сфері поводження з ТПВ; 

– оцінити стан чинних механізмів публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ; 

– запропонувати напрями вдосконалення стимуляційного механізму 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ; 

– надати пропозиції щодо реалізації механізму партнерства у сфері 

поводження з ТПВ. 

Об’єктом дослідження є публічне управління у сфері поводження з 

ТПВ. 

Предметом дослідження є механізми публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ в Україні. 



18 
 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі 

використано такі методи наукового пізнання: SWOT-аналіз – для визначення 

сильних сторін, можливостей, слабких сторін та загроз у сфері поводження з 

ТПВ в Україні (підрозділ 1.1); системний аналіз – для визначення елементів 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ та виявлення взаємозв’язків 

між ними (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3); структурно-функціональний аналіз – для 

визначення організаційно-правових засад, структури та функцій органів 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ (підрозділи 2.1, 3.2, 3.3); 

порівняльний аналіз – для узагальнення зарубіжного досвіду у сфері 

поводження з ТПВ, виявлення подібного та відмінного (підрозділ 1.3); методи 

класифікації, індукції і дедукції – для визначення складників механізмів 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ та проблем функціонування 

їх (підрозділи 1.2, 2.3); метод експертного опитування – для аналізу стану 

механізмів досягнення взаємодії між органами влади, суб’єктами 

господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ (підрозділ 2.2) і 

надання пропозицій щодо удосконалення стимуляційного механізму та 

механізму партнерства в цій сфері (підрозділи 3.1, 3.2) та ін. 

Інформаційну базу дослідження становлять нормативно-правові акти 

України, дані Державної служби статистики України, офіційні матеріали 

Світового банку, результати зарубіжних та вітчизняних соціологічних 

досліджень, зокрема і власного експертного опитування. 

Наукова новизна одержаних результатів. Одержані наукові 

результати дисертаційної роботи відрізняються від уже напрацьованих тим, 

що надають комплексне вирішення важливого науково-практичного завдання 

щодо вдосконалення механізмів публічного управління у сфері поводження з 

ТПВ. Це дозволило сформулювати такі пункти наукової новизни: 

вперше: 

– запропоновано напрями вдосконалення стимуляційного механізму 

на основі принципу зовнішнього доповнення, що дозволяє мобілізувати 

оновлення системи поводження з відходами та досягти кумулятивного ефекту 
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на мікро- і макрорівнях через використання інструментів стимулювання на 

кожній стадії життєвого циклу продукції (проєктування, виготовлення, обіг, 

споживання, утилізація) в напрямі 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, 

яка підлягає переробленню і яку може бути використано як вторинну 

сировину; 

удосконалено: 

– науковий підхід до обґрунтування механізму партнерства у сфері 

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

суб’єктами господарювання та населенням у напрямі вирішення проблеми 

відходів задля створення екологічно безпечних умов проживання та 

покращання стану НПС, що дозволить досягти узгодженості інтересів між 

зазначеними суб’єктами публічного управління через удосконалення 

законодавчого забезпечення, формування сприятливих умов для співпраці 

шляхом розподілу функцій і відповідальності, визначення критеріїв 

ефективності співпраці з метою вирішення проблеми засміченості територій 

ТПВ на всіх рівнях управління; 

– науковий підхід до 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 коротко-, так і в довгостроковій перспективі; 

дістало подальшого розвитку: 

 уточнення змістовних характеристик поняття «механізм публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ», у якому, на відміну від відомих 
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аналогів, акцентується увагу на способі узгодження інтересів органів 

публічного управління та населення щодо забезпечення перероблення 

нагромаджених відходів і створення екологічно безпечних умов проживання 

через представлення внутрішньої будови механізму та його спрямування в 

напрямі досягнення мети публічного управління у сфері поводження з ТПВ; 

 організаційно-правові засади публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ шляхом наукового обґрунтування необхідності внесення 

змін: до частини третьої ст. 29 Бюджетного кодексу України стосовно джерел 

формування спеціального фонду Державного бюджету України та її 

викладення в такій редакції: 30 % 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 в повному обсязі) екологічний податок, що 

справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже 

нагромаджені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів 

виробниками їх понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який 

зараховується до спеціального фонду державного бюджету в повному обсязі; 

до частини першої п. 4-1 ст. 69-1 Бюджетного кодексу України стосовно 

надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів та її викладення в такій 

редакції: 70 % екологічного податку за розміщення відходів (крім 

екологічного податку, визначеного частиною третьою ст. 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 п. 

249.6. ст. 249 Податкового кодексу України шляхом введення під час 

обрахунку екологічного податку, який справляється за розміщення відходів, 

коригувального коефіцієнта, що дорівнює 5 і застосовується в разі розміщення 
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неперероблених (необроблених) відходів, для утилізації та переробки яких в 

Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або 

економічні передумови; 

 класифікація механізмів публічного управління у сфері поводження 

з ТПВ, що дозволяє виокремити та проаналізувати їхні видові характеристики 

залежно від функціонального спрямування, а саме: базові механізми 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ (правовий – будь-яка 

діяльність ґрунтується на усталених правилах, недотримання яких тягне за 

собою притягнення до відповідальності; організаційний – реалізацію 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 за допомогою певної інформації); гібридні 

(адміністративний, економічний, податковий, політичний, психологічний, 

соціальний тощо), оскільки їх сформовано на основі базових механізмів (як 

такі, що регламентуються правом, виконуються відповідними суб’єктами, які 

здійснюють управління за допомогою певної інформації) і при цьому вони 

вирізняються специфічними методами управління; комбіновані (нормативно-

правові, соціально-психологічні, організаційно-економічні, організаційно-

правові), які одночасно поєднують риси як базових, так і гібридних механізмів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні 

пропозицій органам влади різних рівнів щодо напрямів розвитку сфери 

поводження з ТПВ, а також здійснення заходів стосовно посилення потенціалу 

держави та ефективності публічного управління в цій сфері. Запропоновані в 

дисертаційній роботі висновки та пропозиції можуть бути використані: 

– у діяльності органів публічного управління всіх рівнів щодо 

здійснення державної екологічної політики, зокрема у сфері поводження з 

ТПВ; 
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– у діяльності суб’єктів господарювання щодо поводження з ТПВ, 

громадських організацій у частині здійснення ними просвітницької діяльності 

стосовно належного поводження з ТПВ; 

– у науково-дослідних установах і навчальних закладах, до предметів 

відання яких належить провадження наукових розвідок стосовно публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ та викладання дотичних навчальних 

дисциплін. 

Окремі результати роботи упроваджено в діяльність органів державної 

влади та місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного та приватного 

права, зокрема: Комітету Верховної Ради України з питань екологічної 

політики та природокористування (довідка № 04-15/12-2020/203811 від 

06.11.2020); Чкаловської селищної об’єднаної територіальної громади (далі – 

ОТГ) Харківської області (довідка № 01-01-43/906 від 28.04.2020); 

Харківського регіонального представництва Національного комітету 

Міжнародної торговельної палати ICC-Ukraine (довідка № 1-22.04.2020 від 

22.04.2020); Громадської спілки «Слобожанські стратегії» (довідка № 1-АК від 

05.02.2020). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є результатом 

проведення самостійних наукових розвідок задля визначення основних 

проблем, що перешкоджають розвиткові публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ та надання пропозицій стосовно напрямів посилення 

ефективності публічного управління в цій сфері. Також у роботі наведено 

результати спільно підготовлених та опублікованих наукових праць у 

співавторстві, та при цьому особисті здобутки й ідеї співавторів нами не 

використовувались. Внесок здобувача у працях, опублікованих у 

співавторстві, наведено в переліку основних публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень, 

викладені в дисертації, було оприлюднено на таких науково-комунікативних 

заходах: міжнародна наукова конференція «Economy and Society: a modern 

foundation for human development» (Лейпциг, 2017 р.); круглий стіл молодих 
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учених «Сучасні виклики у публічному управлінні: український контекст» 

(Харків, 2017 р.); науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи» (Харків, 

2018 р.); міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека: 

проблеми і шляхи вирішення» (Харків, 2018 р.); міжнародний науковий 

конгрес «Публічне управління ХХІ: світові практики та національні 

перспективи», дискусійна група «Публічне управління в європейських 

країнах: досвід для України» (Харків, 2018 р.); науково-освітня виставка 

«Публічне управління XXI», присвячена 100-річчю державної служби та Дню 

місцевого самоврядування в Україні, дискусійна група «Держава і бізнес: 

перспективи взаємодії в регіоні» (Харків, 2018 р.); ХIX Міжнародний 

науковий конгрес «Публічне управління ХХІ: синтез науки і практики», 

дискусійна група «Публічне управління в європейських країнах: досвід для 

України» (Харків, 2019 р.); Національний науковий круглий стіл 

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 2019 р.); 

XХ Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління ХХІ століття: 

портал можливостей», дискусійна група «Економічна політика України в 

умовах децентралізації влади та управління» (Харків, 2020  р.). 

Публікації. Результати дисертації викладено в 19 наукових працях, 

серед яких: 9 статей у наукових фахових виданнях з публічного управління; 

1 стаття у закордонному виданні; 1 стаття у закордонному виданні, 

індексованому в Scopus; 8 тез доповідей, що засвідчують апробацію матеріалів 

дисертації. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що 

об’єднують дев’ять підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел (налічує 330 найменувань, з яких 73 іноземними 

мовами) та чотирьох додатків – на 18 сторінках. Робота містить 10 таблиць, 31 

рисунок. Загальний обсяг дисертації становить 257 сторінок, із них основного 

тексту – 189 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 

ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ 

В УКРАЇНІ 

 

 

1.1. Наукові підходи щодо формування сфери поводження 

з твердими побутовими відходами 

 

У наш час світова спільнота дедалі більше уваги приділяє новим 

можливостям, які суспільство отримує від урбанізації та міграції населення. 

Водночас не можна оминати увагою ті проблеми, що є похідними від цього 

процесу. Однією з них є істотне збільшення кількості відходів та неналежне 

поводження з ними, що зумовлює погіршення стану екологічної, економічної 

та соціальної безпеки на відповідних територіях.  

Треба зазначити, що проблематика відходів формувалася протягом 

століть, але суспільству так і не вдалося віднайти способи її викорінення. 

Історія поводження з відходами тягнеться з епохи доіндустріального 

суспільства. Виникнення проблеми нагромадження відходів пов’язували з 

поступовим збільшенням маси відходів «у розрахунку на одну особу, а також 

в результаті зміни їх морфологічного складу» [37, с. 248]. Період урбанізації 

та розвиток промисловості принесли нову хвилю відходів, бо науково-

технічний прогрес суспільства, супроводжуваний значним зростанням попиту 

на різноманітні товари, призвів також і до нагромадження непотребу. 

Становлення капіталізму прискорило товарообіг, пропозиція значно 

перевищувала попит на вироблену продукцію, створювалося нові промислові 

галузі за одночасної концентрації виробництв, що існували. У цей період 

почали з'являтися сміттєзвалища. Надалі потреби населення стрімко зростали, 
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що призвело до виникнення так званого «суспільства споживання»1, величезну 

роль в розповсюдженні якого відігравали пропаганда та реклама товарів [141, 

с. 5]. Нагромадження відходів пов’язувалося не з перенаселенням, а саме з 

нерозумним і надмірним споживанням, яке нав'язувала мода. 

У період Нового часу відходи сприймалися як джерело вторинного 

ресурсу. На етапі розвитку постіндустріального суспільства країни дійшли 

висновку, що єдиним перспективним способом вирішення проблеми відходів 

є перероблення їх. Це дало поштовх для розроблення альтернативної концепції 

управління відходами – Zero Waste [132]. Схематично основні історичні етапи 

становлення сфери поводження з ТПВ зображено на рис. 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Основні етапи становлення сфери поводження з ТПВ 

Джерело: [81, с. 83] 
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З часом проблема відходів загострювалась через збільшення їхніх 

обсягів та відсутність технологічних потужностей для належного 

перероблення та повернення у виробництво. У середині XX ст. екологи били 

на сполох у зв’язку зі зростаючою сміттєвою плямою, що покриває близько 

1 % Тихого океану, причому щороку в океан потрапляє близько 13 млн т 

пластикових відходів. Розуміння екологічної загрози, що існує, поступово 

стимулювало суспільство формувати теоретичне підґрунтя для вивчення 

деструктивних аспектів економічної діяльності людини. Ще на початку 

минулого століття фахівці підрахували, що з усього обсягу енергоносіїв і 

сировини, отримуваних із надр землі, до споживача у вигляді готової продукції 

доходить «не більше 6 %, решта перетворюється у відходи на різних стадіях 

технологічного процесу» (у середньому на 1 кг готового продукту припадає 

25 кг відходів) [211, с. 6].  

До середини ХІХ ст. у побуті загальновживаним терміном було 

«сміття», що тлумачилось як «мистецтво змішувати різні корисні речі і 

предмети» [211, с. 24]. У словнику В. Даля зазначається, що сміття – це 

«залишки від кам'яної кладки та пічної роботи; битий камінь, цегла, глина, 

вапно тощо [47]. Поступово дослідження тематики відходів набирало обертів, 

і вже наприкінці ХХ ст. археологом В. Ратжі був розроблений термін 

«гарбологія» (галузь екологічної науки, об’єктом вивчення якої виступають 

відходи та методи їхньої утилізації), у результаті чого було закладено базові 

принципи поводження з відходами [102, с. 311]: діяльність людини не може 

забезпечити відсутність відходів; неможливо розробити безвідходні 

екологічно чисті промислові, будівельні та комунальні технології.  

Стрімкий розвиток науки привів до появи нових теоретичних витоків 

стосовно вивчення проблематики відходів з різних точок зору. Прибічники 

економічних підходів, що існують, присвоїли енергії, сировині категорію 

«корисності, а природні ресурси визнали капіталом» [76, с. 33]. У свою чергу, 

це створило підстави визнати НПС особливим загальнодоступним благом, яке 

необхідно охороняти та контролювати [43; 76]. У подальшому почали 
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з’являтися поняття природного (ресурси НПС) та штучного капіталу, де 

«останній перетворився на найбажанішу цінність для людини, а екологічні 

блага визнавались безкоштовними» [43]. Вважалось, що людина не витрачає 

зусиль на виробництво природних ресурсів, тому відсутні підстави для 

обмеженого використання або «заміщення» їх. Процес освоєння НПС 

відбувався за принципом – «перебудова екосистем відповідно до потреб 

людини» [29, с. 22]. На основі цього виокремлюють декілька підходів у 

відносинах між НПС та суспільством, що мають свої переваги та недоліки 

(табл. 1.1). 

Зазначені підходи базуються на різних концепціях, що сформувалися в 

суспільстві під впливом еколого-економічних факторів. Зокрема, розвиток 

суспільства в умовах так званої «фронтальної економіки» унеможливлює 

подальшу стабілізацію стану НПС, оскільки воно розглядається лише як 

джерело невичерпних ресурсів із необмеженим поглинанням штучно 

створених речовин. Таке розуміння спричинило виникнення «концепції 

ентропії», яка враховує моральні та духовні компоненти у взаємодії з НПС. 

Недоліком цієї концепції є визнання «оптимальним способом вирішення 

екологічних проблем – скорочення населення», що навряд чи покращить 

відновлювальну здатність вже пошкоджених екосистем [29, с. 24]. 

Згідно з іншим поглядом, джерелом виникнення проблеми ТПВ є 

недосконалість системи господарювання, що існує, неспроможної своєчасно 

реагувати та усувати суперечності між суспільством та НПС. Оскільки 

повністю усунути антропогенний вплив неможливо, найкращим є принцип 

обережного втручання. Діяльність людини не повинна виводити екологічну 

систему зі стану рівноваги, якщо навіть «обставини змушують ризикувати, 

змінювати кількість її системоутворюючих компонентів, тому варто в 

подальшому компенсувати такого роду збитки» [251, с. 10]. Необхідно 

намагатися забезпечити «перехід від боротьби з несприятливими 

екологічними наслідками до екологізації економіки шляхом прискореного 
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розвитку екологічно безпечних технологій» [120, с. 4–5] з урахуванням 

«матеріальних, соціальних і навіть екологічних потреб людини» [238, с. 22]. 

 

Таблиця 1.1 

Основні науково-гносеологічні підходи в системі «природа – 

суспільство» 

Підходи Сутність підходу Переваги Недоліки 

А
н
т

р
о

п
о

ц
ен

т
р

и
ч
н
и

й
 

(т
ех

н
о

л
о

гі
ч

н
и

й
) 

Домінує тип відносин у 

ланцюгу «природа – 

суспільство», де 

переважають потреби 

людини 

Усвідомлення того, що 

господарювання людини є 

детермінантою проблем 

НПС 

Закони природи не повинні 

заважати прогресу людства, 

відбувається «підпорядкування 

природи інтересам людини» 

Б
іо

ц
ен

т
р

и
ч
н
и

й
 

(е
к
о

ц
ен

тр
и

ч
н

и
й

) 

Домінує тип відносин у 

ланцюгу «природа – 

суспільство» з 

урахуванням законів 

природи 

У центрі уваги – стан НПС 

та наслідки діяльності 

людини для екології 

Неврахування асиміляційного 

потенціалу НПС (штучно 

створені елементи знищують 

здатність знешкоджувати та 

акумулювати речовини) 

Д
іа

ле
к
т

и
ч
н
и

й
 Дослідження еволюції 

систем «через наявні 

суперечності» (зіткнення 

протилежних сторін, 

властивостей, тенденцій у 

складі певної системи або 

систем) у розвитку їх 

Існує два шляхи усунення 

протиріч, один з яких 

передбачає взаємний перехід 

або злиття протилежних 

сторін 

Існує два шляхи усунення 

протиріч, один з яких 

передбачає знищення однієї зі 

сторін 

С
и

н
ер

ге
т

и
ч
н
и

й
 Дослідження процесів 

самоорганізації відкритих 

систем через флуктуацію – 

певний стан 

упорядкованості чи хаосу, 

що властивий складним 

системам 

Головним утворювальним 

фактором розвитку системи 

виступає не її потужність, а 

саме структурно-

функціональний складник – 

узгодженість елементів у 

ланцюгу «природа – 

суспільство» 

Пошкодження елементів 

системи чи взаємозв’язків 

породжують стан 

невизначеності її подальшого 

розвитку – «ситуації, при якій 

повністю або частково відсутня 

інформація про можливі стани 

системи» 

С
и

ст
ем

н
и

й
 Моделювання бажаного 

сценарію розвитку 

суспільства з урахуванням 

причинно-наслідкових 

зв’язків, вироблення 

системного мислення 

Збалансований розвиток; 

збереження маси речовин; 

зворотні зв’язки в системі 

«людина – природа»; 

соціально-екологічна 

рівновага 

Наслідки діяльності людини 

для НПС не завжди 

усвідомлюються на практиці 

Джерело: розроблене автором із використанням [52; 229; 251; 255]. 

 

Такий підхід підпорядковується концепції гармонійного розвитку 

суспільства та НПС у межах ноосфери як найвищої стадії розвитку біосфери, 

згідно з якою людина та НПС виступають єдиним цілим. Поряд із цим 
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особливість сфери поводження з ТПВ полягає в тому, що вона є комплексною, 

тобто для неї не характерне застосування лише одного підходу. Доцільно 

застосовувати саме комплексний підхід, який би охоплював усі підходи, що 

існують, ураховував потреби суб’єктів у сфері поводження з ТПВ та був 

спрямований на охорону НПС. Таке бачення дозволяє виокремити переваги 

запропонованого підходу, як-от [81, с. 85]:  

 інтегрувальна (охоплює всі наявні підходи публічного управління у 

сфері поводження з ТПВ); 

 консолідовна (сприяє утворенню стійких взаємозв’язків між 

суб’єктами публічного управління у сфері поводження з ТПВ); 

 адаптаційна (здатність пристосовуватися до будь-яких змін у макро- 

та мікросередовищі); 

 збалансовувальна (спрямованість на досягнення балансу інтересів 

суб’єктів публічного управління у сфері поводження з ТПВ). 

Розширення спектра наукових підходів, дослідження проблематики 

відходів у ретроспективі заклало основи для визначення правових аспектів та 

вдосконалення управлінських засобів задля підтримання екологічно 

безпечних умов існування. На міжнародній арені починає формуватися 

спеціальне законодавство стосовно управління відходами. Країни 

Європейського Союзу (далі – ЄС) визначили основні правові аспекти в 

директивах, яких налічується більше десяти, що зумовлюється 

неоднорідністю морфологічного складу відходів [234, с. 4]. Базовою 

директивою в цьому напрямі є Директива 2008/98/ЄС про відходи, згідно з 

якою відходи – це «будь-яка речовина чи предмет, яких власник позбувається, 

має намір чи зобов’язаний позбутися» [276]. На саміті Організації Об’єднаних 

Націй (ООН) було затверджено глобальні Цілі сталого розвитку, які містять 

цільові показники щодо розвитку НПС, а також зменшення обсягу відходів 

шляхом вжиття заходів щодо запобігання утворенню їх, сприяння їхньому 

скороченню, переробленню та повторному використанню [244].  
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Розгортання глобалізації створило умови для імплементації директив ЄС 

у національне законодавство, у результаті чого виникла розбіжність у 

розумінні й трактуванні деяких понять (побутові, комунальні або 

муніципальні відходи; поводження з відходами та управління (waste 

management) відходами) [168; 276]. Поряд із цим визначення поняття 

«відходи» виступало об’єктом дискурсу багатьох дослідників як 

закордонного, так і українського простору, зокрема розуміння їх: як вторинних 

матеріальних ресурсів, що виступають цінною сировиною для виробництва; 

як втрат, що не підлягають вторинному переробленню; як результату взаємодії 

підприємства з НПС; як результату виробництва товарів і послуг. 

У законодавстві України поняття «відходи» визначено як «будь-які 

речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи 

споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили 

свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх 

утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або 

повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення» [168]. Законодавчо також 

закріплено поняття «твердих» (залишки речовин, матеріалів, предметів, 

виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися 

за призначенням) та «побутових» відходів (що утворюються в процесі життя і 

діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, 

великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних із виробничою 

діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення) 

[Там само]. 

При цьому відсутнє поняття «тверді побутові відходи», його 

трактування можна знайти у Правилах надання послуг із збирання та 

вивезення твердих і рідких побутових відходів, затверджених наказом 

Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 

(№ 54 від 21.03.2000), проте цей документ втратив чинність. ТПВ можна 

визначити як «залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, 

продукції, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових 
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та нежитлових будинках (крім відходів, пов'язаних із виробничою діяльністю 

підприємств) та які не можуть у подальшому використовуватися за 

призначенням» [83, с. 84]. Цей тип відходів поділяється на три категорії: 

вторинна сировина, яка підлягає подальшому переробленню; відходи, що 

підлягають біорозкладанню (які можна використовувати для компосту); 

відходи, що не піддаються переробленню в корисну продукцію. 

Що стосується поняття поводження з ТПВ, то його термінологічний 

складник також не є закріпленим на законодавчому рівні, а серед науковців не 

існує єдиної точки зору щодо сутності цього поняття. Враховуючи доробки 

фахівців, поводження з ТПВ охоплює «сукупність дій, операцій, а також 

моніторинг, що застосовуються до ТПВ з метою їх подальшого використання 

чи невикористання як вторинної сировини у процесах виробництва та 

споживання» [81, с. 82]. Пропонуємо виокремлювати такі складники 

поводження з ТПВ [145; 168]: дії (видалення, розміщення, сортування, 

транспортування); операції (оброблення, перероблення, утилізація); 

моніторинг (інвентаризація, контроль, облік, паспортизація). 

На наш погляд, вагомим питанням є відсутність законодавчого 

врегулювання такого поняття, як сфера поводження з ТПВ. При цьому в 

законодавстві зустрічається поняття «сфера поводження з відходами», але як 

термінологічна одиниця не фігурує. Доречно доповнити цим поняттям 

рамковий закон про відходи щодо визначення основних термінів, оскільки 

процес поводження з ТПВ охоплює лише «сукупність дій, операцій, а також 

моніторинг…», при цьому сфера поводження з ТПВ є ширшим поняттям і 

включає «комплекс чинників макро- та мікросередовища, що прямо та 

опосередковано впливають на ТПВ», як показано на рис. 1.2.  
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Рис. 1.2. Основні складники сфери поводження з ТПВ 

Джерело: [199, с. 60] 

 

Схематично зв'язок, що існує між сферою поводження з ТПВ, макро- та 

мікросередовищем, зображено на рис. 1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Сфера поводження з ТПВ та її взаємозв’язок з макро- та 

мікросередовищем 

Джерело: [81, с. 84] 

 

Макросередовище, що є середовищем зовнішнім, становить собою 

сукупність об’єктивних факторів (природні умови, географічне розміщення, 

корисні копалини, стихійні лиха тощо) та не залежить від суб’єктів у сфері 

поводження з ТПВ, однак впливає на результати їхньої діяльності. 

Мікросередовище охоплює комплекс чинників, що пов’язані з діяльністю 
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людини (демографічні, економічні, культурні, політичні, правові, соціальні, 

технологічні) та впливає на спроможність суб’єктів у цій сфері здійснювати 

поводження з ТПВ. 

На відміну від чинників макросередовища, впливу яких запобігти 

практично неможливо, тому залишається лише навчитися їх раціонально 

використовувати, мікросередовище є більш «гнучким» знаряддям, оскільки 

його потенціал визначається людиною, яка одночасно має змогу на нього 

впливати. Мікросередовище уособлюється: людиною, яка підтримує його 

існування (в особі органів влади різних рівнів, підприємств, установ, 

організацій тощо); інструментами, тобто тим, за допомогою чого здійснюється 

такого роду підтримка; а також тим, заради чого певне середовище існує 

(мета). 

У процесі діяльності між суб’єктами утворюються прямі та зворотні 

зв’язки через використання об’єктів поводження з ТПВ (інфраструктура, 

техніка, обладнання), ресурсів (інформаційні, матеріальні, фінансові), 

інструментів (важелі, засоби, методи) задля збереження екосистем та здоров’я 

населення з урахуванням умов НПС. Своєю чергою, суб’єкти у сфері 

поводження з ТПВ уособлюються [8, с. 7]: державними органами, органами 

місцевого самоврядування (далі – ОМС), комунальними підприємствами, 

суб’єктами господарювання, користувачами послуг (громадяни, підприємства, 

туристи), неурядовими організаціями, донорськими установами тощо.  

На думку дослідників, населення перебуває під «постійним впливом 

НПС» [251, с. 156]. Держава отримує інформацію про стан НПС через 

моніторинг для забезпечення екологічної безпеки як частини національної 

безпеки. Держава формує пріоритетні напрями державної політики та 

здійснює державне управління, яке передбачає наявність суб’єкта, або того, 

хто здійснює управління, а також об’єкта – того, на кого це управління 

спрямовано. Суб’єктом державного управління виступає держава, а об’єктом 

– населення. Це означає, що держава виступає головним гравцем, який 

одноосібно здійснює управління всіма сферами життєдіяльності. Поряд із цим 
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до процесу управління залучено не лише державну владу, а й місцеве 

самоврядування, суб’єкти господарювання, громадські організації, населення. 

Тобто вищезазначене надає підстави актуалізувати саме публічне 

управління як процес поєднання та використання ресурсів органів влади, 

суб’єктів господарювання та населення. Це також зумовлено тим, що держава 

власноруч неспроможна та не покликана вирішувати проблему ТПВ, вона 

делегує виконання завдань законним шляхом відповідним органам влади, 

структурам на місця. Роль держави, яка акумулює та спрямовує діяльність 

суспільства в заданому напрямі, є надзвичайно великою. Такий підхід усуває 

так звану децентралізацію процесу прийняття рішень, коли «вирішення 

проблеми повністю перекладається на людей, які не розуміються на 

масштабах можливих наслідків таких рішень» [194, с. 137]. 

У різних джерелах описано витоки та змістовні характеристики поняття 

«публічний», що є запозиченим із латини та має безліч дефініцій [110, с. 108; 

219, с. 560]: народний, суспільний, громадський, відкритий, 

загальнодоступний – тобто такий, що стосується публіки. Публічне 

управління у сфері поводження з ТПВ враховує аспект багатосуб’єктності та 

використовується щонайменше у трьох значеннях: діяльність державних 

службовців і політиків; структура і процедури органів державної влади; 

системне вивчення структур і процедур [22; 130; 277]. 

Що стосується етимології поняття «управління», то походження цього 

терміна простежується від латин. manus (рука) та англ. to managе (управляти). 

Управляти означає організовувати, планувати, узгоджувати, контролювати, 

спрямовувати діяльність; здійснювати вплив на розвиток, стан чого-небудь 

або кого-небудь [22, с. 5; 139, с. 642; 295, с. 16]. Специфіка управління полягає 

у вчиненні певного діяння, що приводить до зміни об’єкта управління; полягає 

у здатності перетворювати неорганізований натовп на продуктивну групу; є 

свідомим впливом людини на природні об’єкти та процеси НПС, а також на 

людей для отримання бажаних результатів [11; 251, с. 154–155; 277, c. 48].  

У широкому розумінні, управління означає внутрішню якість цілісної 
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системи, основними елементами якої є суб'єкт (керівний елемент) і об'єкт 

(керований елемент). Зміст управління полягає у взаємодії елементів різних 

ієрархічних рівнів, що передбачає здійснення управлінських функцій як 

внутрішньосистемного, так і міжсистемного характеру. Своєю чергою, 

система вищого порядку виступає в ролі суб'єкта управління по відношенню 

до системи нижчого порядку – об’єкта управління. Суб’єкт здійснює вплив на 

об’єкт, який відповідно до такого впливу змінює параметри стану НПС. При 

цьому такий вплив може здійснюватися у двох напрямах: «від природи до 

людини» (вилучення природних ресурсів) і «від людини до природи» 

(забруднення НПС) [251, с. 155]. 

Треба зазначити, що система вирізняється множинністю елементів 

(неподільні частини системи) та підсистем (частини системи, виокремлені за 

тими чи іншими системоутворювальними ознаками), що знаходяться під 

впливом мінливого зовнішнього середовища. Наповнення системи, її 

властивості, структура, зміст зумовлюють відповідну специфіку застосування 

методів дослідження, що спрямовані на розкриття суті системи, механізму її 

функціонування, виявлення взаємозв’язків і співвідношень між компонентами 

тощо [61, с. 78]. При цьому розвиток системи є невизначеним, оскільки 

знаходиться в умовах взаємодії та взаємовпливу різноспрямованих чинників 

та відсутності повноти інформації для передбачення її подальшого розвитку. 

У цьому напрямі актуальності набуває застосування принципів кібернетики 

через вивчення системи як наукової категорії та управління крізь призму 

становлення системного світогляду. 

Кібернетика (від грец. – «мистецтво управління») зустрічається ще у 

працях давньогрецького філософа Платона (428–348 рр. до н. е.), який вживав 

цей термін у значенні «мистецтво управління державою», а вже на початку 

XX ст. термін пов’язують із процесами передачі інформації, складними 

динамічними системами управління [213]. Крізь призму кібернетичного 

уявлення управління трактується як процес передачі і перероблення 

інформації, що є найважливішою властивістю системи, переведення об´єкта 
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(системи) у новий стан для зміни стану об´єкта управління й досягнення 

поставленої мети [14]. В основу кібернетичних уявлень покладено певні 

принципи управління, що становлять цінність для вивчення взаємодії систем 

із зовнішнім середовищем, основні з яких є принципи [73; 108]: 

– емерджентності: вказує на можливі розбіжності локальних цілей 

окремих елементів системи з глобальною (загальною) метою системи, а звідси 

– на необхідність приймати рішення щодо вдосконалення системи та її частин 

на основі не тільки аналізу, але і синтезу; 

– зовнішнього доповнення: вказує на якість функціонування керівної 

підсистеми крізь призму взаємодії із зовнішнім середовищем, причому будь-

яка система управління потребує «чорної скрині» – певних резервів, за 

допомогою яких компенсуються невраховані чинники зовнішнього і 

внутрішнього середовища. Невраховані чинники «чорної скрині» можуть 

знизити надійність функціонування системи, підкреслюючи повну відсутність 

інформації про її будову та характер зв’язків із середовищем. У рамках цього 

принципу діє закон зворотного зв’язку, що є необхідною умовою ефективного 

функціонування системи та сигналізує про досягнутий результат; 

– вибору рішення: рішення має прийматися на основі вибору одного 

з декількох варіантів, оскільки його прийняття на основі аналізу одного 

варіанта є суб'єктивним. Цьому також сприяє розроблення альтернативних 

варіантів у відповідь на конкретну ситуацію із залученням колективного 

розуму для розроблення варіантів рішень, використання методу «мозкового 

штурму» тощо; 

– декомпозиції: вказує на те, що керований об'єкт складається з 

відносно незалежних одна від одної підсистем (частин). Розчленування об'єкта 

на незалежні частини та самого регулятора на окремі керівні блоки забезпечує 

можливість пристосування до різних умов і послідовного управління ними; 

– ієрархії управління й автоматичного регулювання: вказує на 

наявність багаторівневого управління, що характерне для всіх організованих 

систем, причому нижні яруси управління відрізняються високою швидкістю 
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реакції, а в міру підвищення рівня ієрархії дії стають повільнішими.  

Ознайомлення із зазначеними принципами управління дозволяє 

стверджувати, що стан розвитку системи публічного управління, який існує, 

потребує покращання за рахунок відстеження відхилень від встановлених 

показників, оцінювання різних проблем суспільного розвитку, а також 

розгляду його крізь призму аналізу зворотних звя’зків між системою та 

зовнішнім середовищем. Слід зазначити, що вивчення будь-якої системи 

залежить від характеру та повноти отриманої про неї інформації. На думку 

фахівців, належна якість процесів управління можлива за умови, якщо керівна 

система отримуватиме інформацію про ефект, досягнутий тією чи іншою дією 

об'єкта управління, про досягнення чи недосягнення поставленої мети 

управління та наявність зворотного зв'язку [253]. 

Як зазначав Д. Кілінг, публічне управління є пошуком у найкращий 

спосіб використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей державної 

політики [290, c. 15]. Публічне управління є зорієнтованим на реалізацію 

публічних інтересів і поєднує в собі такі складники, як державне та громадське 

управління, що взаємодіють та взаємодоповнюють одне одного [212]. 

Публічне управління у сфері поводження з ТПВ доцільно розглядати як 

процес поєднання та використання ресурсів органів влади, суб’єктів 

господарювання та населення задля вирішення проблеми відходів і охорони 

НПС. Поряд із цим в умовах сьогодення відбувається ускладнення старих 

проблем: по-перше, можемо бачити поляризацію населення через посилення 

конфліктів усередині країни, по-друге, механізми публічного управління 

потребують нових векторів оновлення, оскільки зростає роль збалансованості 

інтересів різних груп населення тощо. Спостерігаються суперечності між 

органами влади місцевого рівня та конфлікти інтересів між старими й новими 

політико-адміністративними елітами [65, с. 193].  

Науково-технічний прогрес, процеси урбанізації та зростання 

чисельності населення збільшують кількість відходів, загострюючи й надалі 
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проблему їхньої утилізації, яку в різних країнах світу органи влади вирішують 

по-різному.  

За даними статистики, в Україні майже 95 % відходів видаляються у 

спеціально відведені місця та об’єкти, якими є полігони, комплекси, 

котловани, споруди, ділянки надр тощо (переважно місцями захоронення 

відходів у нашій країні є спеціальні полігони). Частину відходів скидають у 

несанкціонованих місцях, наслідком чого є погіршення екологічної ситуації, і 

це свідчить про кризовий стан публічного управління у сфері поводження з 

ТПВ. 

Як показують статистичні дані, річний обсяг утворення ТПВ зріс майже 

на 70 % у період з 2000 до 2010 рр. [58; 228]. Поряд із цим система збирання 

інформації знаходиться на стадії осучаснення, з огляду на що їй притаманні 

певні неточності у відображенні об’єктивних даних. За даними, що існують, 

найбільша частка у структурі ТПВ припадає на продукти харчування та 

відходи упаковки (табл. 1.2).  

 

Таблиця 1.2 

Структура ТПВ в Україні 

Тип відходів 
Частка в загальному 

обсязі, % 

Харчові відходи 35–50 

Папір і картон 10–15 

Вторинні полімери 9–13 

Скло 8–10 

Метали 2 

Текстиль 4–6 

Будівельні відходи 5 

Деревина 1 

Інші відходи 10 

Джерело: [228]. 
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Структура споживання починаючи з 2000 р. зазнавала змін, що 

зумовлено зростанням обсягів неорганічних відходів, а саме відходів 

упаковки. Морфологічний склад ТПВ є вирішальним для налагодження 

системи поводження з ТПВ, оскільки кожен тип відходів потребує різних 

способів збирання та утилізації, моделі перероблення відходів. Однак систему 

поводження з ТПВ, що існує, спрямовано на суцільне збирання відходів задля 

їхнього подальшого захоронення (табл. 1.3).  

 

Таблиця 1.3 

Поводження з побутовими та подібними відходами (тис. т) 

 2011 20162 20192 

Зібрано 10357 11563 11793 

Видалено 7030 6090 7099 
у т. ч. видалено на спеціально 

обладнані звалища 
 

4322 

 

4208 

 

5044 

Спалено з метою 

отримання енергії 

 

154 

 

257 

 

198 

Спалено без отримання 

енергії 

 

99 

 

2 

 

1 

Утилізовано 75 7 0,1 
у т. ч. компостовано – 0 0 

У розрахунку на одну особу (кг) 

Зібрано 227 271 281 

Видалено 154 143 169 
у т. ч. видалено на спеціально 

обладнані звалища 

 

95 

 

99 

 

120 

Спалено з метою 

отримання енергії 

 

3 

 

6 

 

5 

Спалено без отримання 

енергії 

 

2 

 

0,05 

 

0,02 

Утилізовано 2 0,2 0,00 
Джерело: [155]. 

 

Для порівняння, рівень перероблення ТПВ у країнах ЄС становить 

близько 60 %, тоді як в Україні цей показник складає від 3 до 8 % [228, с. 8]. 

                                                           
2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя 

та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
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Щороку в країні утворюється близько 76 % відходів первинного виробництва, 

близько 18 % вторинного виробництва, майже 2 % відходів сільського 

господарства та близько 2 % ТПВ [228, с. 13]. Незважаючи на незначну частку 

ТПВ у структурі відходів, саме вони впливають на стан НПС у житлових 

районах і виступають джерелом для отримання вторинної сировини.  

В Україні рівень охоплення роздільним збиранням ТПВ по областях 

становить 5,1 %, що свідчить про початковий етап запровадження цього 

процесу на місцях [245]. Як зазначають фахівці, роздільне збирання 

реалізується фрагментарно, несистемно, охоплює центральні частини 

населених пунктів, де зосереджено торговельні центри та пункти приймання 

вторинної сировини [212]. Враховуючи деформацію ринку вторинної 

сировини та його тінізацію, нагальним є вибудовування нових векторів 

розвитку сфери поводження з ТПВ саме з урахуванням національного 

складника. Існує незбалансованість між потребами суспільства та 

асиміляційними можливостями НПС, у результаті чого дійова система 

поводження з ТПВ нездатна протистояти викликам макро- та 

мікросередовища. 

Як показують тенденції становлення сфери поводження з ТПВ, 

активізація ринкових відносин прискорила товарообіг та сприяла розширенню 

асортименту продукції. Ці процеси призвели до збільшення обсягів ТПВ, у 

складі яких містяться відходи, що потребують специфічних методів 

поводження з ними. Державна політика в цій сфері неспроможна виробити 

ефективні рішення для мінімізації негативних наслідків у результаті 

нагромаджування відходів, що свідчить про нагальність осучаснення системи 

поводження з ТПВ з урахуванням таких складників, як забезпечення повного 

збирання, максимально можлива утилізація, своєчасне видалення та 

знешкодження відходів, упровадження екологічно безпечних методів і 

технологій поводження з відходами, створення інфраструктури тощо [Там 

само]. Для того щоб детальніше проаналізувати ситуацію у сфері поводження 

з ТПВ, спробуймо подати тенденції, що існують, у матриці SWOT-аналізу 
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(табл. 1.4) з урахуванням сильних сторін (strengths), слабких сторін 

(weaknesses), можливостей (opportunies) та загроз (threats). 

 

Таблиця 1.4 

SWOT-аналіз сфери поводження з ТПВ в Україні 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 
Наявність державних і місцевих 

програм щодо поводження з ТПВ і 

охорони НПС. 

Усвідомлення нагальності 

вирішення проблеми ТПВ. 

Наявність законодавства у сфері 

охорони НСП та поводження з 

відходами. 

Запровадження роздільного 

збирання відходів. 

Наявність об’єктів поводження з 

відходами, підприємств, що 

спеціалізуються на переробленні 

відходів. 

Наявність наукових осередків, які 

здійснюють фахові дослідження у 

сфері поводження з відходами. 

Недосконалість законодавчого забезпечення. 

Розпорошеність повноважень між багатьма органами 

публічного управління. 

Брак фінансування для осучаснення системи поводження 

з ТПВ. 

Низька кваліфікація кадрів. 

Неналежна система моніторингу та відсутність 

об’єктивних статистичних даних. 

Відсутність стимулів для суб’єктів господарювання та 

населення щодо роздільного збирання, сортування ТПВ. 

Відсутність стратегічного планування розвитку сфери 

поводження з ТПВ. 

Застаріла матеріально-технічна база підприємств щодо 

поводження з ТПВ. 

Низький рівень культури поводження з ТПВ у суспільстві. 

Низький рівень охоплення сільської місцевості 

роздільним збиранням ТПВ. 

Низька якість підготовки програм щодо поводження з 

ТПВ. 

Відсутність ресурсного забезпечення для реалізації 

потенціалу вітчизняної науки в цій сфері. 

Переважно фіскальний характер законодавчого 

регулювання. 

Захоронення як основний метод поводження з ТПВ. 

Можливості (O) Загрози (T) 
Розвиток ринку вторинної сировини. 

Розроблення екологічно безпечних 

технологій та методів утилізації 

ТПВ. 

Посилення просвітницької 

діяльності. 

Створення нових робочих місць. 

Покращання стану НПС та здоров’я 

населення. 

Розвиток сучасної інфраструктури зі 

збирання, транспортування, 

утилізації та знешкодження відходів. 

Вироблення екологічно чистої 

продукції з високою доданою 

вартістю. 

Наявність обсягу ТПВ, не залучених 

у виробничий процес. 

Тінізація та корумпованість сфери поводження з ТПВ. 

Відтік працездатного населення за межі України. 

Погіршення стану НПС та здоров’я населення. 

Посилення залежності від іноземних інвесторів і 

фінансово-кредитних установ. 

Збільшення кількості полігонів ТПВ, що не відповідають 

вимогам природоохоронного та санітарного 

законодавства. 

Реформування сфери поводження з ТПВ без провадження 

вітчизняних наукових розвідок. 

Податкове навантаження. 

Нестабільність національної валюти. 

Зниження рівня життя населення. 

Поглинання ринків збуту продукцією закордонних 

виробників та захоплення ними вітчизняного 

продовольчого ринку. 

Джерело: розроблене автором із використанням [80, с. 194; 201; 224]. 
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Дорожня карта осучаснення системи поводження з ТПВ в Україні має 

спиратися на синергію всіх рівнів управління, що полягає у стратегічному 

плануванні цього процесу не лише у короткостроковій, але також у 

довгостроковій перспективі. Треба зазначити, що принципові аспекти 

осучаснення мають ґрунтуватися не лише на теоретичних витоках, а містити 

наукове обґрунтування з огляду на комплексність та неоднорідність 

проблематики відходів. Будь-яка технологія повинна вирішувати питання 

знешкодження ТПВ з урахуванням вимог ресурсозбереження (матеріально-

енергетичного використання відходів) та тримаючи напрям на мінімізацію 

кількості відходів для полігонного захоронення. 

З огляду на кількість загроз та слабких сторін осучаснення державної 

політики у сфері поводження з ТПВ є вкрай актуальним. Зокрема, має бути 

застосовано комплексний підхід з урахуванням наявних ризиків та 

потенційних можливостей, тому варто приділяти увагу створенню 

інституційних та правових умов стосовно зменшення залежності 

економічного розвитку від використання природних ресурсів. Пріоритетним є 

вибір технологій, що відповідають досягненням і тенденціям розвитку світової 

практики, національним умовам, встановленим еколого-економічним 

критеріям. Відходи необхідно повертати у виробничий процес (формуючи 

штучний кругообіг речовин) або, попередньо знешкодивши їх, у НПС. 

Варто намагатися скоротити кількість відходів ще у джерелах їхнього 

утворення, тобто у процесі виробництва. Наприклад, якщо процес спалювання 

відходів дозволяє зберегти площі територій (які було б відведено для 

захоронення відходів), які можна охарактеризувати як «виведення з 

господарського обігу безповоротно втрачених ресурсів» [211, с. 20], то 

поводження з відходами полягає у вилученні корисних речовин та повторному 

використанні їх. Перероблення паперу замість його поспішного спалювання 

дозволило б зберегти «призначені для вирубки лісові площі шляхом залучення 

відходів у виробництво» з отриманням енергії [132, с. 22]. Органи публічного 

управління мають провадити діяльність, що спрямована на мінімізацію 
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забруднення НПС через оздоровлення природних об’єктів, ощадливе 

природокористування, посилення природного потенціалу, зменшення 

антропогенного навантаження. 

Поряд із цим нагальним є посилення підтримки держави в напрямі 

осучаснення системи поводження з ТПВ як складника екологічної та 

національної безпеки країни в цілому. Варто також враховувати аспект 

багатосуб’єктності та множинності інтересів у цій сфері, важливість 

налагодження співпраці між органами влади, суб’єктами господарювання та 

населенням щодо охорони НПС і створення екологічно безпечних умов 

існування. Необхідно залучати всі зацікавлені сторони до визначення вектору 

розвитку суспільства та екологізації сфер його життєдіяльності, що потребує 

проведення подальших наукових розвідок для налагодження взаємозв’язків у 

ланцюгу «природа – суспільство». 

 

1.2. Складники механізмів публічного управління у сфері 

поводження з твердими побутовими відходами 

 

Кризова ситуація у сфері поводження з ТПВ свідчить про 

недосконалість публічного управління, що існує, і вказує на потребу у 

визначенні напрямів осучаснення державної політики. Враховуючи суспільну 

значущість досліджуваної проблеми, науковці також наголошують на 

необхідності впорядкування системи поводження з ТПВ, що залежить від 

ефективності механізмів публічного управління. При цьому, через наявне 

різноманіття наукових підходів щодо розуміння поняття механізмів 

публічного управління, на сьогодні неможливо відобразити всього спектра 

думок з цієї проблематики. Серед експертів не існує єдиної точки зору 

стосовно складників механізмів публічного управління в цій сфері, що 

становить інтерес для подальших наукових розвідок. Незважаючи на 

ґрунтовне вивчення зазначених механізмів, в Україні обраний напрям 

потребує проведення подальших досліджень. 
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Перш ніж охопити всю складність та масштабність обраної тематики, 

зосередимо увагу на таких важливих поняттях, як «механізм», «механізм 

управління», «механізм державного управління», «механізм публічного 

управління» та «механізм публічного управління у сфері поводження з ТПВ». 

Спочатку зупинімося на сутності та змістовних характеристиках поняття 

«механізм», який походить із грецької мови та означає внутрішню будову 

певного пристрою, що приводить його в дію; «систему, порядок певного виду 

діяльності» [68]. Такого роду визначення запозичено з інженерії, де на перший 

план виходить саме технічний його складник. 

Механізм є частиною певного приладу, апарату, штучно створеною 

системою тіл, призначених для перетворення руху одного або декількох тіл у 

рухи інших тіл. Він є елементом структури вищого порядку, при цьому його 

будова уособлена комплексом неоднорідних елементів і становить сукупність 

«структур, дій, процедур стосовно вироблення, реалізації, аналізу і контролю 

над результатами прийнятих рішень» [13, с. 20]. На думку закордонних 

дослідників, механізм є системою частин, які працюють разом; частиною, що 

має певну функціональність та впливає на функціональність іншої частини; 

причинною силою, дії якої призводять до певного результату [267; 303, с. 42–

43]. 

На думку деяких дослідників [4, с. 100; 16, с. 24; 59; 162, с. 7; 206], 

механізм управління включає комплекс управлінських засобів – 

«інструментарій, набір конкретних і частіше всього матеріальних предметів, 

що використовуються в управлінському процесі (цілі управління, методи, 

ресурси тощо)», за допомогою яких приймається та реалізується певне 

науково обґрунтоване управлінське рішення. З одного боку, механізм 

управління відображає статичну єдність структурних елементів, а з іншого – 

забезпечує їхнє функціонування. Таке твердження надає підстави виокремити 

такі складники механізму управління [16, с. 7–8]: елементи, що утворюють 

організаційну основу, а також динаміка та функціонування механізму. Статика 

механізму уособлена суб’єктом та об’єктом управління, а динаміка – 
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взаємодією між ними. Водночас «механізм управління» відображає 

взаємозв'язок трьох сторін управління: організаційно-структурну (системну), 

функціональну (змістовну) та характер впливу на суспільство. Організаційна 

структура будь-якого державного органу неминуче визначається змістом 

діяльності цього органу, його функціями. Вивчення механізму управління, 

його змісту і структури дає можливість отримати уявлення про методологічну 

основу прийняття управлінських рішень та процес втілення їх на практиці. 

За таким принципом побудовано механізм державного управління, який 

так і не отримав своєї теоретичної завершеності. Науковці стверджують, що 

крізь призму державного управління саме держава позиціонується як 

головний суб’єкт управління, який здійснює вплив на суспільство (об’єкт 

управління). Якщо «механізм держави» можна визначити як сукупність 

органів державної влади, що здійснюють державну владу [7, с. 7; 227, с. 40], 

то «механізм державного управління» пов'язано з реалізацією влади, а саме зі 

здійсненням виконавчо-розпорядчої діяльності, і він є функціональною 

характеристикою об’єкта [59, с. 61; 136, с. 567], включаючи сукупність 

«мотиваційних, економічних, організаційно-правових засобів 

цілеспрямованого впливу суб’єктів державного управління, які забезпечують 

узгодження інтересів учасників державного управління» [206, с. 61]. 

Сутність механізму державного управління полягає у здійсненні певного 

впливу на соціальні процеси. Що стосується його складників, вони включають 

[3]: компоненти, без яких управлінський процес не є можливим (кадри 

державної служби, інформація, оргтехніка тощо); основні елементи, які 

виражають соціально-політичну сутність і змістовні характеристики самого 

управління (принципи, функції, методи, форми, стиль керівництва тощо); 

керівний вплив на суспільну систему.  

Фахівці виокремлюють такі змістовні характеристики механізму 

державного управління [1; 3; 4; 16; 49; 55; 69; 103; 117; 218]: сукупність форм, 

засобів, методів, правових, організаційних, адміністративних, мотиваційних 

та інших заходів держави; соціально орієнтована цілісна система, що включає 
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інструменти, способи, методи, технології, ресурси та ін.; знаряддя для 

здійснення цілеспрямованих перетворень; сукупність засобів організації 

управлінських процесів; система органів виконавчої влади; сукупність 

правових норм; практичні заходи, засоби, важелі, стимули тощо. Тобто 

більшість визначень акцентує увагу саме на структурно-функціональних 

аспектах механізму державного управління. 

Еволюція наукової думки характеризується трансформацією 

державного управління в категорію публічного або суспільного, набуває 

значення взаємодія між представниками громадських, приватних і державних 

структур, оскільки саме вони приймають суспільно значущі рішення та 

здійснюють управлінські функції [239, с. 8]. На думку фахівців, механізм 

публічного управління здатен «формувати солідарність між державою та 

суспільством» [140]. Що стосується самого механізму публічного управління, 

його, за нашою дефініцією, можна визначити як спосіб узгодження інтересів 

суб’єкта та об’єкта публічного управління щодо реалізації спільно виробленої 

мети. 

Такого роду механізм є оптимальним поєднанням засад, притаманних 

товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне 

ціноутворення) та передбачає регуляторний вплив держави на суспільство за 

допомогою доступних методів і засобів задля досягнення визначеної мети та 

розв’язання суперечностей [19, с. 179; 121, с. 326]. Складники механізму 

публічного управління можна подати двома взаємопов’язаними структурами 

[163; 218, с. 82]: людина в особі суб’єкта та об’єкта публічного управління, а 

також сукупність засобів (соціально-економічні, організаційно-правові, 

технологічні, мотиваційні, а також цілі управління, рішення, ресурси, 

інструменти, технології, методи тощо), які використовуються суб’єктом та 

об’єктом у процесі управління. При цьому правильний вибір і належне 

використання зазначених засобів є вагомою запорукою покращання 

екологічної та економічної ситуації на відповідній території, а також 

підвищення довіри населення до органів публічного управління, котрі 
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опікуються поводженням з ТПВ [162]. 

Однак вироблені теоретичною та нормативною думкою такі 

загальноприйняті усталені поняття, як цілі, функції, структура, інституції, 

форми, методи, знаряддя, рішення тощо, не означають наявності механізму 

публічного управління [218, с. 82]. Доречним є твердження з приводу того, що 

«кожний елемент впливає на інші елементи, і разом вони утворюють єдине 

ціле, набагато міцніше, ніж сума окремих частин» [98]. Механізм публічного 

управління являє собою «сукупність механізмів державного управління, 

місцевого самоврядування (механізми самоврядування), а також механізмів 

залучення населення до процесу управління» [135, с. 2–3]. 

Стисло визначивши орієнтири поглядів на проблематику механізмів 

«державного» та «публічного» управління, перенесімо висновки 

вищезазначеного дискурсу в площину публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ. Враховуючи вищезазначене, «механізм публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ» можна визначити як спосіб узгодження 

інтересів органів публічного управління та населення щодо забезпечення 

перероблення нагромаджених відходів і створення екологічно безпечних умов 

проживання. Що стосується складників механізму публічного управління у 

сфері поводження з ТПВ, то суб’єктом виступають органи влади всіх рівнів, 

що покликані задавати вектор розвитку та формувати державну політику щодо 

поводження з ТПВ, тому володіють для цього необхідними ресурсами, а 

об’єктом – населення. Причому важливим є встановлення зворотного зв’язку 

між суб’єктом та об’єктом публічного управління для оцінювання якісного 

складника та покращання державної політики у сфері поводження з ТПВ. 

Поряд із цим механізм публічного управління у сфері поводження з ТПВ 

характеризується комплексністю та багатогранністю, оскільки уособлений 

специфічними механізмами (правовий, економічний, організаційний, 

інформаційний тощо), які вирізняються певними особливостями. Тому 

наведімо загальні принципи функціонування механізму публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Загальні принципи функціонування механізму публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ 

Джерело: розроблене автором із використанням [206; 215] 

 

Зауважимо, що зазначений механізм вирізняється ознаками, які 

характеризують його будову (рис. 1.5): спрямований на досягнення певної 

мети; складається з елементів; функціонує за рахунок ресурсів; динаміка 

елементів (суб’єкт-об’єктні зв’язки, використання управлінських засобів 

тощо); взаємодія з НПС; властивості (поєднання певних методів, функцій, 

завдань публічного управління в цій сфері). 
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(включення, реальні дії), коли в результаті його функціонування досягається 

потрібний результат (близький до мети управління)» [218, с. 82]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Складники механізму публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ 

Джерело: розроблене автором з використанням [62; 86; 237] 
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поводження з ТПВ, проаналізуймо стан елементів його внутрішньої будови: 

 по-перше, у цій сфері наявна значна кількість проблем, які є 

результатом неузгодженості елементів механізму, що існує; 

 по-друге, враховуючи положення нормативно-правових 

документів, незрозумілою є мета публічного управління у сфері поводження з 

ТПВ. Відсутня відповідь на запитання стосовно того, чого саме ми прагнемо 

досягти – чи «вирішити критичну ситуацію, яка склалася з утворенням, 

накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням 

відходів» (що є лише проміжним етапом у досягненні мети), чи мінімізувати 

обсяги відходів, що підлягають захороненню, забезпечити максимальне 

перероблення їх та рухатися в напрямі створення екологічно безпечних умов 

для існування [188]; 

 по-третє, наявна ситуація, за якої ми бачимо суцільні проблеми, 

однак не бачимо кінцевої мети (тобто не є зрозумілим, для чого саме ми 

намагаємося розв’язати проблеми, що існують у цій сфері). Навряд чи можна 

досягти значних результатів, якщо пріоритетним напрямом для управлінців 

буде боротьба з суперечностями та усунення їхніх наслідків. Слушною є думка 

деяких фахівців, які зазначають, що система, якої не спрямовано на досягнення 

мети, здатна до коливань [240]. Саме так можна охарактеризувати 

функціональну спрямованість чинного механізму публічного управління у 

сфері поводження з ТПВ (рис. 1.6). 

Аби спрямувати дію механізму в потрібному напрямі, потрібна 

сформульована та закріплена на законодавчому рівні «єдина» мета публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ з визначеними етапами її практичної 

реалізації. За таких умов дія механізму буде спрямовуватись у заданій 

траєкторії, і хоча це не заперечує можливості виникнення проблем на шляху 

досягнення мети, однак функціональна спрямованість механізму буде тяжіти 

в напрямі «завершеності» заданого руху, тобто досягнення кінцевого 

результату (рис. 1.7). 
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Рис. 1.6. Функціональна спрямованість чинного механізму публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ 

Джерело: розроблене автором із використанням [83, с. 85; 240] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Функціональна спрямованість ефективного механізму 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ 

Джерело: розроблене автором із використанням [83, с. 86; 240] 

 

Фахівці справедливо зазначають стосовно «складності теоретичного 

осмислення та практичного застосування такого механізму публічного 

управління в цій сфері, оскільки потрібно з окремих частин, компонентів 

Початкова стадія 

досягнення мети 

Кінцева стадія 

досягнення мети 

Наслідки проблем 

Проблеми 

Наслідки проблем 

Проблеми 

Кінцева стадія 

досягнення мети 

Початкова стадія 

досягнення мети 



52 
 

управління «зібрати» відповідний механізм під конкретний об'єкт управління 

та запустити його в роботу» [218, с. 82–83]. Механізм публічного управління 

у сфері поводження з ТПВ доцільно не лише розглядати крізь призму його 

елементів, але також враховувати його функціональний складник та характер 

впливу на НПС (рис. 1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Функціональний складник механізму публічного управління у 

сфері поводження з ТПВ 

Джерело: розроблене автором із використанням [230; 251] 

 

Поряд із цим складність такого роду механізму полягає в тому, що він 

поєднує в собі комплекс неоднорідних елементів: суб’єкт та об’єкт публічного 

управління; сукупність управлінських засобів (методи, інструменти тощо) та 

ресурсне забезпечення (природні ресурси, гроші, влада, інформація, людський 

капітал) тощо. Характер відносин між суб’єктом та об’єктом публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ залежить від сукупності методів, що 

використовуються для розроблення політики в цьому напрямі. Проведені 

узагальнення публікацій дозволяють стверджувати, що кожний із суб’єктів 

публічного управління використовує «універсальні та специфічні способи і 

прийоми» для здійснення публічного управління в рамках визнаних методів 

управління, які поділяються за способом впливу [6; 17; 54; 96; 104; 105; 109; 

Навколишнє природне середовище (НПС) 

Суспільство (С) 

Публічне управління (ПУ) у сфері поводження з ТПВ 

Суб’єкт 

ПУ 

методи, 

інструменти, 

ресурси 

Об’єкт 

ПУ 

Вплив «від С до НПС» 

Вплив «від НПС до С» 
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116; 122; 123; 125; 142; 209; 249; 254]: 

– адміністративні: здійснення впливу примусового характеру, 

обов’язковість виконання розпоряджень і директив, у результаті 

недотримання встановлених вимог застосовується покарання (санкції, штрафи 

тощо); 

– економічні: здійснення впливу на економічні інтереси суб’єктів 

через застосування заходів непрямої дії, які не мають фіскального характеру, 

але які зафіксовано та регламентовано у відповідних нормативно-правових 

документах (ставки екологічного податку, розміри платежів за користування 

надрами тощо); 

– соціально-психологічні: здійснення впливу, що вирізняється 

стимуляційною спрямованістю та передбачає врахування об’єктивних 

закономірностей розвитку суспільства для обстоювання певної позиції, 

поширення певних цінностей, настроїв (роз’яснення, переконання, заохочення 

тощо). 

Треба зазначити, що зазвичай названі методи поєднуються в різних 

комбінаціях, оскільки серед фахівців не існує єдиної точки зору щодо їхньої 

класифікації, навіть спостерігається суперечливість деяких трактувань. 

Зокрема, додаткових аргументів потребує віднесення до адміністративних 

методів «інформування населення про безпечні методи утилізації 

ресурсоцінних компонентів ТПВ» [42, с. 174] та «цінове стимулювання 

перероблення відходів» [44, с. 8]. При цьому більшість поширених методів 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ мають «не стимуляційний, 

а фіскальний характер (платежі, санкції за екологічні правопорушення), при 

чому стимулювання практично не застосовуються, оскільки не 

регламентоване відповідними нормативно-правовими актами» [96]. 

Що стосується інструментів публічного управління у сфері поводження 

з ТПВ, то їх можна визначити як засоби досягнення мети, що спрямовані на 

вирішення конкретного завдання. У результаті узагальнення доробків фахівців 

щодо класифікації зазначених інструментів можливо виокремити такі основні 
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їх групи [30; 111; 116; 146; 168; 230; 251]: 

– адміністративні: пряме державне втручання у сферу поводження з 

ТПВ з метою дотримання вимог законодавства через примусовість, 

зобов’язання та визначений порядок дій (догани, штрафи, санкції, позбавлення 

волі, звільнення, державний облік, екологічний аудит, квотування, 

ліцензування, моніторинг, нормування, стандартизація); 

– економічні: поєднання примусово-обмежувальних та 

стимуляційних засобів, за допомогою яких держава передає у розпорядження 

матеріальні засоби за умови виконання певних дій, а в разі їх невиконання чи 

наявності порушень – відбирає їх (субсидії, страхування, податки, 

кредитування, мито, дотації, гранти тощо); 

– інформаційні: використання інформації щодо будь-яких аспектів 

поводження з ТПВ, висвітлення їх у засобах масової інформації (далі – ЗМІ). 

Такого роду інструменти не є примусовими чи обмежувальними, а являють 

собою інструменти морального впливу, переконання щодо поводження з 

відходами, наслідками їхнього впливу є увага до збереження НПС та здоров’я 

населення (добровільні угоди, програми, проєкти, бази даних, екологічне 

маркування, реклама тощо). 

Варто зазначити, що фахівці виокремлюють безліч механізмів 

публічного управління залежно від специфіки методів та інструментів, а саме 

[11; 55; 95; 163; 218]: економічний, інформаційний, мотиваційний, 

організаційний, політичний, правовий, психологічний тощо. Ураховуючи 

наявні варіанти класифікації механізмів, на думку автора, доцільно 

виокремити і класифікувати за функціональним спрямуванням такі механізми 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ (рис. 1.9): 

 базові механізми публічного управління у сфері поводження з ТПВ 

(правовий – будь-яка діяльність ґрунтується на усталених правилах, 

недотримання яких тягне за собою притягнення до відповідальності; 

організаційний – реалізація певних функцій покладається на відповідних 

суб’єктів (підприємства, організації, установи та ін.), що здійснюють 



55 
 

управління в межах визначених правом повноважень; інформаційний – 

управління здійснюється відповідними суб’єктами на основі права за 

допомогою певної інформації); 

 гібридні (адміністративний, економічний, податковий, політичний, 

психологічний, соціальний тощо), оскільки їх сформовано на основі базових 

механізмів (як такі, що регламентуються правом, виконуються відповідними 

суб’єктами, які здійснюють управління за допомогою певної інформації) і при 

цьому вони вирізняються специфічними методами управління; 

 комбіновані (нормативно-правові, соціально-психологічні, 

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

риси як базових так і гібридних механізмів. 

 

 

 

Рис. 1.9. Класифікація механізмів публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ 

Джерело: розроблене автором з використанням [83, с. 86; 195] 
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визначають державно-приватне партнерство (далі – ДПП) як механізм 

інвестування сфери поводження з відходами та як одну з форм співпраці влади 

та бізнес-середовища [21; 106, с. 15]. Важливо зрозуміти, що будь-який проєкт 

ДПП – це певний конкретний об’єкт, що будується і функціонує на підставах 

зафіксованих зобов’язань, оскільки органи влади неспроможні вирішити 

проблеми ТПВ, «але здатні запропонувати представникам бізнес-середовища 

цінні для нього ресурси: відходи як джерело отримання вторинної сировини, 

робочу силу, земельні ділянки та місцевий ринок збуту для кінцевої продукції 

(теплова і електроенергія)» [66, с. 114]. 

Наразі необхідний механізм, що передбачає колективну 

відповідальність, перехід від епізодичних до стабільних, тривалих відносин 

між партнерами – державою, суб’єктами господарювання та населенням [126, 

с. 142]. Тобто невід’ємним елементом механізму публічного управління є 

суб’єкт-об’єктні відносини, ідентифікація їхніх інтересів, а також наявність 

зворотних зв’язків між ними. З огляду на те, що суспільство є складним 

утворенням та характеризується множинністю процесів, варто брати до уваги 

інтеграційні чинники, які здатні консолідувати його (суспільства) можливості. 

Узагалі, сам термін «інтерес» є багатозначним, досі науковці активно 

дискутують із приводу його трактування. Виокремлюють три підходи до 

розуміння інтересу як явища «об’єктивного, суб’єктивного або такого, що 

поєднує риси об’єктивного й суб’єктивного» [91, с. 4]. Інтерес як об’єктивне 

явище залежить від умов життя, суспільних відносин та не зводиться до волі 

чи свідомості людини [129, с. 20]. Прихильники іншого підходу, навпаки, 

пов’язують інтерес із певним станом свідомості, вважають його рисою 

особистості, яка прагне до задоволення власних бажань. В інтересі також 

вбачають поєднання суб’єктивного та об’єктивного, оскільки він базується на 

матеріальних уподобаннях (такі, що об’єктивно існують, потреби особистості, 

групи, суспільства), а в подальшому віддзеркалюється у свідомості людини у 

вигляді певних думок [137, с. 23]. 
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Загалом інтерес є важливим елементом механізму публічного 

управління, зокрема у сфері поводження з ТПВ, його визначають як 

«усвідомлення необхідності задоволення потреб шляхом цілеспрямованої 

діяльності, що передбачає наявність відповідних умов, засобів та об’єктивної 

потреби у розвитку» [216, с. 7]. При цьому у сфері поводження з ТПВ є потреба 

не лише в задоволенні приватного інтересу, але і в урахуванні екологічного 

складника. Така позиція актуалізує необхідність використання саме 

екологічного інтересу як такого, що відображає потреби людини в здоровому, 

чистому НПС, є формою публічного виразу суб’єктивних прав на безпечне 

існування [148, с. 557; 152, с. 117]. У цьому напрямі завданням держави є 

стратегічне планування розвитку сфери поводження з ТПВ шляхом 

задоволення екологічного інтересу суспільства для забезпечення екологічної 

безпеки в країні [148; 182]. 

Важливим аспектом є розроблення критеріїв для реалізації встановленої 

мети, визначення допустимих відхилень від заданих параметрів та узгодження 

інтересів кожної сторони. У процесі узгодження інтересів у сфері поводження 

з ТПВ можна виокремити такі етапи: 

– формулювання та обґрунтування спільно виробленої мети; 

– виокремлення проблем на шляху досягнення мети; 

– визначення та подальше внесення за необхідності змін до 

відповідних законодавчих документів; 

– визначення позицій кожної сторони; 

– прийняття відповідного рішення; 

– винесення спільно прийнятого рішення у формі законопроєкту. 

При цьому процес узгодження інтересів є спрямованим на вироблення 

загальної позиції, виступає дієвим інструментом притягнення до 

відповідальності за порушення спільно вироблених «правил гри». Кінцевою 

формою узгодження інтересів має стати відповідний законодавчий акт (або 

внесення змін до чинного законодавчого акта), що і слугує підставою для 

притягнення до відповідальності за невиконання прийнятих рішень. 
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Треба зазначити, що ефект від узгодження інтересів має полягати в 

покращанні стану НПС та здоров’я населення. Для цього необхідно 

здійснювати належну процедуру контролю в ході досягнення мети та 

спрямовувати діяльність суб’єктів у заданому напрямі. Що стосується 

критеріїв досягнення мети у сфері поводження з ТПВ, ними можуть виступати: 

 показники здоров’я населення (скорочення емісії шкідливих 

речовин; зниження коефіцієнта захворюваності та смертності, що спричинені 

екологічними чинниками); 

 показники економічного розвитку (збільшення ВВП на душу 

населення; створення екологічно безпечної продукції з високою доданою 

вартістю та нових робочих місць; збільшення витрат на природоохоронні 

заходи; екологічний ефект від запровадження ресурсоощадних технологій); 

 показники охорони НПС (зменшення кількості несанкціонованих 

сміттєзвалищ та полігонів, що не відповідають санітарним вимогам; 

збільшення площі зелених насаджень тощо); 

 показники виробництва (зменшення обсягів неперероблених 

відходів та енергоємності виробництва; збільшення обсягів вторинної 

сировини, що залучена у виробництво, тощо). 

Як справедливо зазначають фахівці, задовольнити кожен із критеріїв у 

короткостроковий період не є можливим, тому варто використовувати 

стратегічне планування на середньо- та довгостроковий періоди, при цьому з 

часом встановлені показники необхідно коригувати відповідно до умов мікро- 

та макросередовища. Науковці справедливо зазначають, що розроблення 

дієвих механізмів передбачає якісне оцінювання нинішнього стану та 

обґрунтування бачення стану на майбутнє. Важливо враховувати такі 

складники [50, с. 67]: закономірності й тенденції розвитку; базові парадигми, 

теорії та концепції територіального розвитку й управління; методику 

оцінювання стану розвитку; чіткі цілі щодо очікуваного стану; об’єкти 

управління; систему реальних дієвих принципів реалізації політики; 
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механізми та інструменти управління; наявні та необхідні ресурси; 

зацікавлених суб’єктів, які виявляють явний або прихований інтерес. 

Механізм публічного управління у сфері поводження з ТПВ має 

відповідати кон’юнктурі суспільства, що втілюється складною структурою, 

множинністю надбудов (влада, власність, ринок тощо) та набором формальних 

і неформальних правил [72, с. 38]. Сфера поводження з ТПВ безпосередньо 

залежить від характеру суспільних відносин, знаходиться між двома 

системами «природа – суспільство», що представлені макро- та 

мікросередовищем. Завдання держави має полягати в стимулюванні 

суспільства до охорони НПС та створення екологічно безпечних умов 

існування. Доцільно змінювати саме діяльність людини в напрямі екологізації 

суспільного життя. На думку фахівців [65, с. 31], необхідно виробити 

«консенсус між ідеологією державної політики (зверху донизу) та місцевими 

очікуваннями (знизу догори)». 

Тому важливим етапом для сучасної державної політики у сфері 

поводження з ТПВ є врахування принципів міжсекторного партнерства між 

органами влади різних рівнів, суб’єктами господарювання та населенням. У 

результаті досягається синергічний ефект від узгодження інтересів кожної зі 

сторін для реалізації спільно виробленої мети у напрямі охорони НПС і 

вирішення проблеми відходів (рис. 1.10). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Процес реалізації мети публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ через досягнення міжсекторного партнерства 

Джерело: розроблене автором 
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Поширеним серед фахівців є визначення механізму як способу 

розв’язання суперечностей явища чи процесу. Виокремлення цього аспекту є 

виправданим, однак розв’язання суперечностей має бути не головним його 

завданням, а здійснюватися опосередковано. Варто наголосити, що 

досягнення мети публічного управління у сфері поводження з ТПВ можливе 

через стимулювання, що полягає в заохоченні до бажаної поведінки, а також 

покаранні, наслідком чого є притягнення до відповідальності за порушення 

законодавства. З огляду на те, що в законодавчій площині увагу приділяється 

переважно фіскальному складнику, досягнення мети публічного управління в 

сфері поводження з ТПВ відбувається за рахунок застосування заборон і 

санкцій, що актуалізує питання вдосконалення інструментів стимулювання. 

Це також залежить від ефективності здійснення основних функцій управління 

(планування, організація, мотивація, контроль) та специфічних функцій у 

сфері поводження з ТПВ [195; 230, с. 134]. 

Таким чином, показники стану НПС та обсяги неперероблених відходів 

свідчать про нагальність осучаснення чинного механізму публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ. У цьому напрямі потрібне залучення 

всіх секторів суспільства до вирішення проблеми відходів та створення 

екологічно безпечних умов існування. Нагальним є посилення спроможності 

держави через покращання показників соціально-економічного розвитку 

країни в цілому, що виступає каталізатором налагодження системи 

поводження з ТПВ. Поряд із цим на законодавчому рівні варто закріпити мету 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ, що полягає в мінімізації 

обсягів неперероблених відходів, залученні їх у виробництво та створенні 

екологічно безпечної продукції з урахуванням асиміляційних можливостей 

НПС. Також доречно розробити комплекс інструментів стимулювання, які 

націлено на формування культури поводження з відходами, заохочення 

суб’єктів господарювання до безпечної утилізації ТПВ та отримання якісної 

вторинної сировини. 

Також варто вдосконалювати державну політику з урахуванням 
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екологічного інтересу, який полягає у збереженні цілісності НПС та 

покращанні здоров’я населення. Реалізація цієї вимоги можлива в рамках 

міжсекторного партнерства, яке спрямовано на врахування інтересів усіх 

секторів суспільства для досягнення спільно виробленої мети публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ. Щоб осягнути можливості взаємодії у 

ланцюгу «органи влади – суб’єкти господарювання – населення», вважається 

за необхідне проаналізувати та узагальнити найкращі закордонні практики 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ, що становлять інтерес для 

вибудовування системи поводження з ТПВ в умовах України. 

 

1.3. Зарубіжний досвід публічного управління у сфері поводження 

з твердими побутовими відходами 

 

Проблема ТПВ характерна не лише для України, вона досягла світових 

масштабів. Країни протягом тривалого часу намагались виробити 

альтернативні рішення щодо виявлення можливостей для перероблення 

відходів. Зважаючи на кліматичні умови, наявність вільних земельних площ, 

ресурсне забезпечення, морфологічний склад відходів, країни дійшли 

висновку про нагальність формування власної системи поводження з 

відходами з урахуванням національного складника. Наразі зарубіжний досвід 

свідчить про розбудову циркулярної економіки, що передбачає повторне 

використання вилученого ресурсу та повернення його у виробництво, тим 

самим забезпечується замкнутий цикл обігу продукції в ланцюгу «сировина – 

продукт – вторинна сировина». 

Країни розпочинали осучаснення державної екологічної політики з 

реформування законодавчої бази щодо поводження з відходами, 

регламентування умов збирання, видалення, захоронення та використання 

відходів. Науковці дослідили та розробили фазовий розвиток системи 

управління відходами різних європейських країн, тобто кожній фазі відповідає 

певна стадія природоохоронної свідомості суспільства [22, с. 225–284; 291; 
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310]. Кожна фаза акцентує увагу саме на усвідомленні проблеми відходів, а 

процес удосконалення методів поводження з відходами враховується 

опосередковано. Світові тенденції в цій сфері свідчать про наявність багатьох 

методів поводження з відходами, що становить інтерес з точки зору інновацій, 

створення робочих місць та особливостей природоохоронної діяльності. 

За розрахунками індексу екологічної ефективності можливо 

проаналізувати як змінилася екологічна ситуація в 180 країнах світу протягом 

десятиліття (табл 1.5). 

 

Таблиця 1.5 

Рейтинг країн, що займають перші десять позицій за індексом 

екологічної ефективності в 2020 році 

№ 

з/п 
Країна Показник 

№ 

з/п 
Країна 

Динаміка 

за 10 

років 

1 Данія 82,5 1 Бахрейн 17,3 

2 Люксембург 82,3 2 Сейшели 14,8 

3 Швейцарія 81,5 3 Хорватія 13,4 

4 Великобританія 81,3 4 Марокко 13,3 

5 Франція 80 5 Кувейт 12,8 

6 Австрія 79,6 6 Люксембург 11,6 

7 Фінляндія 78,9 7 Мальта 11,6 

8 Швеція 78,7 8 
Об’єднані 

Арабські Емірати 
11,3 

9 Норвегія 77,7 9 Йорданія 11,2 

10 Німеччина 77,2 10 Оман 11 
Джерело: розроблене автором із використанням [278; 309]. 

 

Індекс містить таблицю показників, що відображає позиції лідерів та 

аутсайдерів стосовно їхньої екологічної діяльності. У 2020 р. до індексу було 

включено такі показники, як управління відходами, аналіз якості повітря та 

біорізноманіття, пілотний показник щодо викидів парникових газів і зміни 

складу ґрунтів. У лівій частині таблиці наведено першу десятку країн, що має 

відповідну кількість балів із 100 максимально можливих. Кількість балів 
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свідчить про ефективність державної екологічної політики, програм щодо 

захисту НПС, зменшення відходів, охорони природних ресурсів та їхнього 

раціонального використання. У правій частині табл. 1.5 наведено список 

першої десятки країн, які демонструють найкращу динаміку за 

вищезазначеними показниками протягом 10 років. Що стосується України, за 

індексом екологічної ефективності вона посідає 60-ту позицію, причому за 

100-бальною шкалою має 49,5 бала, а в динаміці за 10 років демонструє 

посилення екологічної ефективності лише на 0,7 %, що свідчить про повільні 

темпи осучаснення державної екологічної політики [309]. 

Цікавим для України є досвід Скандинавських країн, які за час свого 

розвитку пройшли тривалий шлях становлення «зеленої» економіки та 

демонструють одні із найкращих показників стану НПС. Данія, яка посідає 

лідерські позиції в рейтингу, зосереджує увагу на утилізації більшості потоків 

відходів, близько половини з яких спрямовується на спалювання з 

відновленням енергії. Муніципалітети мають значну автономію щодо 

планування системи поводження з відходами, обмінюються досвідом з 

іншими регіонами щодо вирішення екологічних проблем. Данія 

характеризується високим рівнем знань щодо впливу хімічних речовин та 

пестицидів на екологію, державну політику цієї країни спрямовано на 

посилення моніторингу хімічних речовин у НПС та споживчих товарах [279, 

с. 18]. 

Головним є те, що в країні існує незначна кількість порушень 

екологічного законодавства, оскільки для посилення державної екологічної 

політики та її безперервності уряд укладає неурядові політичні угоди з 

партіями щодо дотримання екологічної безпеки. Муніципалітети різняться за 

методами поводження з відходами, зокрема в деяких із них діє схема збирання 

відходів у розрахунку на їхню вагу. Таку схему запроваджено в «екологічно 

свідомих» регіонах, де проводиться активну інформаційну кампанію, 

громадяни отримують інструкції щодо сортування та перероблення відходів 

[282, с. 33]. Якщо наявні труднощі в запровадженні сортування відходів, цю 
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процедуру висвітлюється у ЗМІ, а також на сайтах окремого муніципалітету 

чи міста [301]. Законодавством запроваджено інструменти стимулювання 

попиту на зелені товари та здійснення закупівель центральними й місцевими 

органами влади у підприємств роздрібної торгівлі [299; 301]. 

Практичну значущість становлять елементи державної екологічної 

політики в Нідерландах, яку спрямовано на зменшення кількості відходів на 

50 % до 2050 р., захист екосистем шляхом «розумного» планування, створення 

національних парків тощо [258, с. 7]. Національний план поводження з 

відходами відіграє ключову роль у цьому напрямі, розроблення якого 

покладається на міністра з питань житлового, просторового планування та 

НПС [319, с. 35]. Податки на сміттєзвалища є дієвим фіскальним інструментом 

запобігання захороненню неперероблених відходів – станом на 2010 р. розмір 

податку на сміттєзвалища в Нідерландах був найвищим у Європі [258]. 

Серед країн – членів ЄС Велике Герцогство Люксембург входить до 

десятки країн за індексом екологічної ефективності та демонструє висхідну 

динаміку щодо осучаснення екологічної політики. Упровадженню 

екоінновацій сприяють такі чинники, як стабільне фінансування 

природоохоронних заходів, обізнаність підприємств стосовно нагальності 

використання вторинної сировини як ефективного замінника природних 

ресурсів [315]. Поліпшення управління відходами було досягнуто шляхом 

поступового припинення субсидіювання спалювання відходів та введення 

податків на спалювання. У цій країні особливої уваги приділяється 

поширенню інформації, і через електронні ресурси можливо дізнатися, як 

подати скаргу чи поставити питання з екологічної тематики. Уряд ініціює 

розроблення мобільних застосунків із метою розширення доступу 

громадськості до інформації, зокрема щодо управління відходами та якості 

повітря. 

Система поводження з ТПВ Німеччини передбачає залучення населення 

до роздільного збирання відходів та схему оплати послуг щодо поводження з 

відходами за принципом «плати за те, що викидаєш». Прийнятий у 2012 р. 
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закон про циркулярну економіку регламентував вимоги Рамкової директиви 

про відходи та основні засади циркулярної економіки [326, с. 8]. Треба 

зазначити, що з 2005 р. в країні заборонено захоронення необроблених 

відходів, які підлягають механіко-біологічному або термічному обробленню 

для мінімізації викидів шкідливих речовин та звалищного газу [263, с. 29; 326, 

с. 13]. На спалювання в середньому спрямовується близько 81,33 % відходів, 

на механіко-біологічне оброблення та захоронення (переважно небезпечні 

відходи) – 17,47 та 1,20 % відповідно [285]. Рівень охоплення населених 

пунктів роздільним збиранням відходів становить 90 % [133, с. 621]. Уряд 

країни щороку організовує заходи для відзначення Європейського тижня 

зменшення відходів, що є стимулом для поширення культури поводження з 

відходами [326, с. 10]. 

Варто зазначити, що стимулювання розвитку державної екологічної 

політики, створення сприятливих умов для охорони НПС в країнах ЄС стало 

можливим за рахунок інвестиційного складника. Правила європейських 

інвестиційних фондів (це, зокрема, Європейський структурний та 

інвестиційний фонд, Європейський фонд стратегічних інвестицій, 

Європейський сільськогосподарський фонд розвитку сільських районів, 

Європейський фонд регіонального розвитку та ін.) зобов'язують держави – 

члени ЄС сприяти охороні НПС, забезпеченню сталого розвитку регіонів, 

сільських районів тощо. Додаткові програми («Горизонт 2020», «Лайф») 

сприяють упровадженню та поширенню передового досвіду, технологій у 

багатьох сферах, зокрема й у сфері поводження з відходами. 

Увагу привертає досвід Польщі, яка є близькою до України за 

географічним розміщенням, адміністративно-територіальним устроєм та 

досвідом реформи децентралізації. Пріоритетом екологічної політики Польщі 

після вступу країни до ЄС стало зменшення частки змішаних відходів та 

збільшення коефіцієнта їхнього перероблення [265; 266]. Законодавство 

Польщі визначило розроблення системи поводження з ТПВ обов’язком 

муніципальної влади [283], яка також має реалізовувати практики 
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міжмуніципального співробітництва у сфері поводження з відходами [292]. За 

такого співробітництва, держава гарантує більш сприятливий режим надання 

інвестицій, ресурсів для реалізації спільних інтересів громад (кадрових, 

фінансових, матеріальних – земля, майно, устаткування) [118, с. 62]. 

Поряд із цим країна отримала частку фінансування в розмірі 

86 млрд євро з коштів Європейського структурного та інвестиційного фонду 

на період 2014–2020 рр. Окрім цього, національний внесок країни складає 

близько 19 млрд євро, а загальний бюджет становить близько 105 млрд євро 

[316, с. 27]. Кошти спрямовують у різні сфери, починаючи від 

інфраструктурних мереж (транспорт і енергетика), посилення 

конкурентоспроможності малих і середніх підприємств, стимулювання 

досліджень та інновацій, розвитку низьковуглецевої економіки; із цих коштів 

близько 1,3 млрд євро витрачається на поводження з відходами [Там само]. 

До природоохоронних цілей належить поводження з відходами, 

очищення стічних вод, зменшення забруднення повітря, біорізноманіття та 

ландшафт. Поряд із цим, за даними статистики, саме країни з високим рівнем 

доходу генерують більше відходів порівняно з країнами, що розвиваються. На 

рівень утворення відходів впливає рівень доходів та урбанізації. Світові 

показники продукування відходів коливаються від 0,11 до 4,54 кг на душу 

населення в день, при цьому очікується зростання кількості ТПВ з 

2,01 млрд тонн у 2016 р. до 3,40 млрд тонн у 2050 р. [328, с. 17]. Близько 37 % 

відходів у світі утилізується на полігонах із виробленням енергії, 33 – підлягає 

захороненню, 19 – переробленню та компостуванню, а 11 % відходів 

спалюється. Загалом 43 % з утворених відходів припадає на країни Східної 

Азії, Тихого океану, Європи та Центральної Азії. 

Джерела фінансування сфери охорони НПС у країнах ЄС охоплюють як 

державні (бюджет окремої країни), так і приватні кошти (фонди, інвестиційні 

банки). Вагому частку фінансування на природоохоронні цілі складають 

кошти Європейського структурного та інвестиційного фонду, Європейського 

інвестиційного банку (табл. 1.6). 
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Таблиця 1.6 

Розподіл фінансування на охорону НПС в країнах – членах ЄС  

(млрд євро) 

Країна 

Європейський 

структурний та 

інвестиційний фонд 

(2014–2020 рр.) 

Європейський 

інвестиційний 

банк 

(2018 р.) 

Національне 

екологічне 

фінансування 

(2012–2016 рр.) 

Австрія 1,21 0,44 7,3 

Данія 0,55 0,09 5,81 

Люксембург 0,03 –* 2,46 

Німеччина 0,25 1,31 88,85 

Польща 8,01 0,72 11,67 

Фінляндія 0,81 0,65 2,54 

Франція 4,51 2,51 107,81 

Швеція 0,55 0,43 6,94 

* кошти для фінансування сфери охорони НПС не надавались. 

Джерело: розроблене автором із використанням [310–317; 329]. 

 

Регіони Близького Сходу, Північної Африки та Південної Сахари 

виробляють найменшу кількість відходів – 15 %, Південна Азія – 17, Північна 

Америка – 14, Латинська Америка та Карибський регіон – 11 % від загальної 

кількості світових відходів [328, с. 18], що схематично зображено на рис. 1.11.  

 

Рис 1.11. Обсяги утворення відходів за світовими макрорегіонами 

Джерело: [79, с. 52] 
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Країни Близького Сходу та Північної Африки генерують найменшу 

кількість відходів, у той час коли в абсолютних показниках позиції лідерів 

належать Східній Азії та Тихому океану. Проте за густотою населення 

зазначені регіони «становлять лише 16 % світового населення, при цьому 

країни з низьким рівнем доходу3 становлять лише 9 %», тому вирішальними 

показниками є утворення відходів на душу населення [79, с. 52]. Наприклад, 

найбільшу кількість відходів на душу населення (2,21 кг на день) генерують 

три регіони Північної Америки – США, Канада та Бермудські острови, що 

мають найвищий рівень урбанізації (майже 82 %). Важливим є також той факт, 

що ефективність поводження з відходами залежить від системи моніторингу, 

яка дозволяє отримати інформацію про загальну кількість відходів та їхній 

морфологічний склад. 

Особливістю морфологічних характеристик потоків відходів є те, що 

країни з низьким рівнем доходу генерують більше органічних залишків 

порівняно з країнами високого рівня розвитку, які утворюють більше фракцій 

саме неорганічних відходів. Неоднорідними є також показники перероблення 

відходів: у деяких країнах цей рівень не перевищує 5 %, в інших сягає 50 %. 

Що ж до коефіцієнта збирання відходів, то в країнах з низьким рівнем доходу 

показник охоплення міст становить близько 48 %, при цьому в сільських 

місцевостях цей показник не досягає 30 %. Поширеним «способом 

поводження з відходами в таких країнах є захоронення (майже 93 % відходів 

підлягають захороненню, у той час як в розвинених країнах цей показник сягає 

2 %)» [79, с. 52]. 

Треба зазначити, що у складі відходів переважну частину займає 

органічна фракція – майже 49 %, обсяги паперу та картону перебувають на 

рівні 14 %, при цьому 10 % становить пластик, 27 % – інші категорії відходів 

(скло, метал, гума, шкіра, деревина). З огляду на це актуальним питанням для 

                                                           
3 Згідно з офіційною аналітичною класифікацією Всесвітнього банку, виокремлюють країни з високим рівнем 

доходу на душу населення (від 12 616 дол. США і вище); країни із середнім рівнем доходу на душу населення 

(від 1 036 до 12 615 дол. США) та країни з низьким рівнем доходу на душу населення (нижче 1 035 дол. США). 
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країн є так звані втрати їжі та води (food loss and waste – FLW), що становить 

загрозу продовольчій безпеці та впливає на стан економіки й екології в цілому. 

Результати досліджень свідчать, що показники FLW становлять 30 % (або 

1,3 млрд тонн на рік) від усього світового обсягу харчової продукції [280]. 

FLW впливає на ланцюги постачання продовольства, у результаті чого 

зменшуються доходи для виробників харчової продукції, а витрати для їхніх 

споживачів збільшуються [328, с. 30–31]. 

У світі проводиться робота в напрямі розроблення проєктів, що 

спрямовані на запровадження роздільного збирання відходів та скорочення 

втрат харчової продукції (Італія, Франція, Швеція). Підприємствам 

заборонено знищувати непродану їжу, тим самим стимулюючи спрямовання 

продукції благодійним і харчовим банкам [273; 280; 281; 293]. Такі ініціативи 

становлять інтерес у частині запровадження сортування відходів та вилучення 

органіки з метою перешкоджання її потраплянню на полігон. В Італії діє закон 

щодо посилення співпраці між стейкхолдерами, надання продовольчих 

пожертв за рахунок розроблення та запровадження фінансових стимулів та 

сприяння повторному використанню упаковки [264]. У Швеції частину 

громадського транспорту оснащено обладнанням для використання біогазу, 

що виступає сировиною для вироблення енергії [328].  

Окрім країн – членів ЄС, досить цікавою є практика поводження з 

відходами в Східно-Азіатському та Тихоокеанському регіонах (охоплюють 37 

країн Азії, Австралії та прилеглих держав Тихого океану), зокрема в такій 

країні, як Китай, що є індустріальною державою з розвиненою економікою та 

посідає лідерські позиції у світі за обсягом промислового виробництва. Рівень 

захоронення відходів у Китаї становить 46 %, інша частина спалюється, що 

практикується в населених пунктах з обмеженими земельними ресурсами 

[291; 320; 321; 325]. Поводження з ТПВ підпорядковується централізованому 

управлінню, однак поступово у цьому процесі почали брати участь міжнародні 

корпорації та асоціації. У 2009 р. Китай прийняв стратегію «Скорочення, 
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повторне використання та рециклінг», що відповідає вимогам закону щодо 

сприяння циркулярній економіці. 

Вагомим внеском є те, що в багатьох містах Китаю створено пілотні 

проєкти щодо тестування розподілу потоків ТПВ [302, с. 27]. Ефективними 

інструментами мінімізації відходів виступають: введення платежів, розмір 

яких залежить від кількості утворених відходів; стимулювання відбирання 

матеріалів, які можуть становити цінність для перероблення; прийнятний 

рівень платежів для країн-експортерів (у результаті чого спостерігається 

високий рівень імпорту відходів до країни); вартість екологічних витрат на 

захоронення відходів (що також сприяє імпорту відходів країнами, у яких 

дотримання екологічних вимог є вартісним і регламентованим); низький 

розмір платежів для внутрішніх та міжнародних перевезень [325]. 

Сінгапур, який є одним зі світових лідерів у високотехнологічних 

галузях, через обмеженість території для захоронення відходів на державному 

рівні регулює питання належного поводження з ТПВ. Національне агентство з 

НПС є провідною організацією, відповідальною за охорону НПС та сталий 

розвиток Сінгапуру [318]. В країні діє система штрафів за скидання відходів у 

несанкціонованих місцях, що стимулює мешканців дотримуватись вимог 

законодавства. Також відходи використовують як будівельний матеріал, і в 

такий спосіб уряд вирішує проблему відсутності вільних земельних площ. На 

державному рівні запроваджено схеми стимулювання (Cash-for-Trash), які 

спрямовано на покращання показників перероблення відходів. Для заохочення 

бізнес-середовища та споживачів до зменшення кількості утворених відходів 

уряд Сінгапуру надає можливість брати участь у таких програмах [274, с. 2–

3]:  

– Національна програма утилізації (NRP), що визначає умови для 

перероблення паперових, пластмасових, металевих та скляних відходів 

жителям приватних і багатоповерхових будинків. Біля кожного 

домогосподарства створено спеціальні бункери для зберігання вторинної 

сировини та розташовано контейнери для сортування відходів; 
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– Угода про упаковку в Сінгапурі (SPA), що є спільною ініціативою 

уряду, виробників і неурядових організацій стосовно зменшення відходів 

упаковки. Завдяки цьому вдалося скоротити близько 46 тис. тонн відходів 

упаковки. 

До програм активно долучаються корпорації, підприємства, освітні 

установи, при цьому у 2014 р. було внесено зміни до закону про охорону НПС, 

якими зобов’язано власників комерційних приміщень звітувати про 

нагромадження відходів та розробляти плани щодо їхнього скорочення 

(починаючи з готелів та торговельних центрів із більше ніж 200 кімнат і 

площею від 4,600 м2). У Сінгапурі також розвинено взаємодію з громадськістю 

в рамках ініціативи щодо підвищення обізнаності про поводження з відходами 

(reduction, refinement and replacement) [274; 318]. Вагомим прикладом 

формування культури поводження з відходами є планування освітньої 

діяльності через посилення обізнаності вчителів та школярів щодо 

відповідального поводження з відходами; розповсюдження навчальної 

літератури, мобільних додатків та інтернет-сторінок із зазначеними вимогами 

до сортування відходів. 

У Японії, для якої характерні високі темпи економічного розвитку, 

пріоритетом є збільшення рециркуляції відходів та сприяння їхній утилізації. 

Через обмеженість «внутрішнього» ресурсного потенціалу країна 

покладається на імпорт мінералів та енергії для заощадження внутрішніх 

резервів. При цьому через обмеженість території для розміщення та 

захоронення відходів зменшення їхніх обсягів відбувається за рахунок їхнього 

спалювання (98 %) із відновленням енергії. Значної уваги приділяється 

утилізації упаковки на промислових підприємствах. Закон про перероблення 

побутової техніки зобов'язує виробників та імпортерів збирати та переробляти 

побутову техніку, а кінцевих споживачів – сплачувати за перероблення (кошти 

сплачуються за збирання, а розмір платежу залежить від типу та потужності 

техніки) [261, с. 2].  
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У Японії розроблено правову систему (Sound Material-Cycle Society), 

спрямовану на збереження природних ресурсів і зменшення навантаження на 

НПС [305, с. 28]. Оновлення технологічного складника відкрило нові 

можливості для покращання системи поводження з ТПВ із подальшим 

виробленням електроенергії при мінімальних викидах парникових газів. 

Законодавством Японії встановлені вимоги щодо контролю утворення 

відходів та економії ресурсів у виробничих процесах [305, с. 28]. Заохочується 

використання продукції з тривалим терміном експлуатації та повторне 

використання вторинних матеріалів. 

У країнах Південної Азії виробляється близько 0,52 кг відходів (у 

міських та сільських населених пунктах) на душу населення в день. 

Особливістю регіону є те, що сюди щорічно транспортується три чверті 

світових обсягів відходів [287; 294; 305; 308; 324; 328; 330]. Незважаючи на те, 

що регіон охоплює лише вісім країн, вони різняться за показниками 

економічного розвитку та чисельністю населення (при цьому становлять разом 

22 % населення світу). У деяких населених пунктах розташовано 

автоматизовані станції сортування сміття. Більшість таких установок 

тимчасові, оскільки поширеним є так зване ручне сортування відходів, до 

якого долучаються мешканці. Проводиться активна робота щодо санації 

сміттєзвалищ через поширення практики відкритого демпінгу (скидання 

сміття в несанкціонованих місцях). Полігони, що відповідають санітарним і 

технологічним вимогам, переважно перебувають у приватній власності й до 

них звозять відходи з прилеглих територій [294; 305].  

У Латиноамериканському та Карибському регіонах розвиненість 

системи поводження з ТПВ залежить від рівня доходу міського населення. 

Зважаючи на те, що регіони складаються з 42 країн, а рівень утворення 

відходів на душу населення становить 0,99 кг (усього 231 млн тонн), більшість 

відходів утилізується на оснащених полігонах із відновленням енергії та за 

допомогою технологій отримання звалищного газу [328, с. 53]. У більшості 

країн запроваджено єдиний механізм регулювання поводження з відходами, 
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що включає надання субсидій та стягнення екологічного збору. При цьому 

рівень охоплення системою збирання відходів становить 80 %, а в деяких 

країнах показники сягають навіть 90 % (Аргентина, Бразилія, Чилі, Колумбія, 

Коста-Ріка, Мексика, Нікарагуа. Уругвай та Венесуела) [297, с. 9]. 

Досить цікавим є те, що фінансування системи збирання муніципальних 

відходів є неоднорідним. Наприклад, Аргентина, Бразилія, Уругвай, Чилі 

збирають податки на нерухомість із населення. Болівія та Венесуела 

отримують кошти для збирання відходів через плату за електроенергію [297, 

с. 11]. Треба зазначити, що муніципальні служби в Латинській Америці деякий 

час повинні були укладати договори з приватними установами з приводу 

передачі деяких зобов’язань у сфері поводження з ТПВ у рамках ДПП. У 

регіоні активно працюють громадські організації (кооперативи) та приватні 

компанії, що мають переваги в наданні послуг у сфері поводження з ТПВ [287, 

с. 2]: низька вартість витрат, залучення місцевих жителів, що позитивно 

впливає на показники роздільного збирання відходів тощо. Функціонують так 

звані мікропідприємства, які збирають та відокремлюють відходи в джерелах 

їхнього утворення [296, с. 10]. 

Треба зазначити, що вплив ліберальної політики стимулював 

приватизацію послуг зі збирання відходів та укладання угод із приватними 

компаніями, що призвело до втрати робочих місць та зниження рівня 

заробітних плат працівників. Відкриття нових ринків привабило інші 

міжнародні компанії, які скористалися приватизацією: укладали концесії на 

послуги з водопостачання, купували приватизовані енергетичні та 

телекомунікаційні компанії тощо. Прикладом залучення іноземних коштів є 

діяльність Міжнародної фінансової корпорації, що інвестувала у приватну 

сімейну компанію в Бразилії, яка керувала сміттєзвалищами [287, с. 22; 297]. 

Поряд із цим особливістю системи поводження з відходами у Латинській 

Америці є те, що вона розвивалася під впливом діяльності Світового банку та 

отримувала позики від міжнародних установ протягом тривалого часу. 
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Порівняно з Латиноамериканським регіоном, Північноамериканський 

лідирує за кількістю утворених відходів (близько 2,2 кг в день на душу 

населення – що є найбільшим показником у світі) [328, с. 66]. Охоплення 

системою збирання відходів сягає майже 100 % (окрім Бермудських островів). 

Північна Америка складається лише з трьох країн (Бермудські острови, Канада 

та США), при цьому кожна з них є країною з високим рівнем доходу. Треба 

зазначити, що нагромадження відходів прогресує в Бермудах (4,14 кг на душу 

населення в день) через економічну діяльність та туристичну активність. 

Проводиться робота в напрямі охорони НПС для посилення екологічних 

можливостей регіону [269]. 

У Канаді значної уваги приділяється підвищенню попиту на 

використання вторинної сировини, розробленню товарів із тривалим терміном 

експлуатації та подальшим ремонтом їх [286, с. 13]. Також поширюються 

ініціативи стосовно обмеження закупівель товарів одноразового використання 

(поліетиленові пакети, посуд, товари для побуту тощо). У 2013 р. в Канаді було 

створено Національну раду з питань відходів, яка об'єднала органи влади, 

підприємства та неурядові організації в запобіганні утворенню відходів, і вже 

у 2017 р. було розроблено стратегію скорочення харчових відходів на 50 % до 

2030 р. [272, с. 14–15]. 

У США федеральний уряд розробляє політику поводження з ТПВ, а 

уряди штатів реалізують її на місцях. Згідно зі статистичними даними, країна 

виробляє 2,7 кг відходів на душу населення в день, що робить її найбільшим 

світовим виробником відходів (на 23 % перевищує показники країн, що 

входять до складу Організації економічного співробітництва та розвитку) [306, 

с. 169]. Більше половини відходів скидається на сміттєзвалища, а 

перероблення з відновленням енергії, спалювання та компостування 

становлять близько 45 % [270]. У деяких штатах існують програми сортування 

відходів та компостування, зокрема у Сан-Франциско – «Нульові відходи до 

2020 року». 
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Незважаючи на значну кількість ініціатив та документів у цій сфері, 

країна стикається з багатьма проблемами, що полягають у низьких цінах на 

енергоносії, відсутності державної підтримки (субсидіювання галузі та 

регулювання ціноутворення), нестабільності ринку з видобутку нафти (до 

2013 р. ціна нафти становила близько 96 доларів за барель, а вже у 2016 р. ціна 

знизилася до 48 доларів), зменшенні середнього доходу від перероблення 

відходів (у 2012 р. ціна становила 160 доларів за тонну, а станом на 2015 р. – 

66 доларів за тонну) тощо [271, с. 181–182]. За даними Агентства з охорони 

НПС, близько 600 проєктів спрямовано на відновлення енергії та вироблення 

газу для прямого використання (загалом сміттєзвалища виробляють близько 

2200 МВт електроенергії), а також як пального для транспортних засобів [271, 

с. 182]. Муніципалітети стимулюють перероблення органічних відходів через 

запровадження та поширення відповідних програм, поряд із цим діє схема 

«сплачуй за те, що викидаєш» [272, с. 16–18; 323, с. 22]. 

Поряд із застосуванням дієвих інструментів публічного управління у 

сфері поводження з ТПВ країни також стикаються з багатьма труднощами 

щодо перероблення відходів та мінімізації шкідливих речовин у складі 

відходів. За даними статистики, світовий досвід поводження з відходами 

демонструє збільшення кількості відходів неорганічного походження. Станом 

на 2016 р. у світі було вироблено близько «242 млн тонн пластикових відходів, 

що становить 12 % від усієї кількості відходів» [328]. Комісія ЄС посилила 

вимоги до звітування про показники утворення пластикових відходів та 

зобов’язала держав – членів ЄС надавати інформацію щодо джерел 

нагромадження цього типу відходів, а також заходів стосовно мінімізації їх 

[260, с. 54]. Найбільшими виробниками пластикових відходів вважаються 

країни Північної Америки (35 млн тонн), Європи та Центральної Азії (45 млн), 

Східної Азії та Тихого океану (57 млн тонн) [328, с. 117]. Значна частка 

відходів Австралії (1,27 тонни) підлягає експорту у понад 100 країн світу [298; 

305, с. 17]. 

У 2015 р. близько 4 % (14 млн тонн) відходів було транспортовано за 
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межі країн, причому Китай є найбільшим імпортером пластику (60 % 

світового імпорту). У 2016 р. найбільшими експортерами пластику стали 

країни G 7 (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, 

Канада), а грошова вартість торгівлі склала близько 1 млрд дол США. Уже у 

2017–2018 рр. ситуація щодо пластикових відходів погіршилася через 

встановлену Китаєм заборону імпорту ТПВ, що суттєво вплинуло на 

показники торгівлі та вартість пластикових виробів. У зв’язку з цим за період 

з 2017 по 2018 рр. значно скоротилися обсяги експортованого пластику до 

Китаю з країн ЄС (зі 100 тис. до 10 тис. тонн) та США (з 75 тис.  до 6 тис. тонн) 

[288, с. 11]. 

Після заборони імпорту декілька іноземних компаній збанкрутувало, що 

також було пов’язано з нестачею коштів для перероблення власних відходів та 

відсутністю відповідної інфраструктури достатньої потужності. Однак уже в 

2017 р. Європа переорієнтувала експорт та відправила шосту частину своїх 

пластикових відходів до інших азіатських країн (В'єтнам, Індія, Камбоджа, 

Малайзія, Таїланд, Філіппіни) [328, с. 117]. Нові азіатські імпортери відходів 

почали також вводити заборони через недотримання вимог країнами-

експортерами [307]. Розпочався процес удосконалення законодавчої бази в цій 

сфері, оскільки «через встановлені світові торгові правила країни-імпортери 

не можуть чинити правового тиску та вимагати відправки незаконних 

пластикових поставок» [268]. Станом на 2015 р. було перероблено лише 9 % 

світового пластику (які й належали Китаю), 12 % було спалено, а 79% 

відправлено на сміттєзвалища чи полігони [322, с. 3]. Згідно зі статистичними 

даними, найбільшу кількість пластику генерує саме пакувальна галузь через 

короткий термін експлуатації упаковки (близько шести місяців). Якщо 

порівняти, то середні показники експлуатації пластику в цій галузі становлять 

близько 35 років (рис. 1.12). 
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Рис. 1.12. Світові показники утворення пластикових відходів за галузями 

промисловості (т/рік) 

Джерело: [79, с. 55] 

 

Як висновок зазначимло, що кожна країна намагалася вибудувати 

власну систему поводження з ТПВ, орієнтуючися на можливості та виклики з 

урахуванням геополітичних чинників і світових екологічних трендів. Досвід 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ є різноспрямованим, тому 

важливо намагатись обрати саме той, що відповідає умовам розвитку України 

та становить цінність для довгострокового стратегічного планування 

осучаснення державної екологічної політики. Наведені практики різних країн 

спрямовано на вирішення проблем, що були притаманні різним етапам 

розвитку системи поводження з ТПВ. Ураховуючи той факт, що Україна 

знаходиться на початковому етапі становлення сфери поводження з ТПВ, 

доцільно сконцентрувати увагу на вдосконаленні законодавчого забезпечення 

та пошуку ресурсів для розбудови вітчизняної системи поводження з 

відходами. 

Важливим чинником є саме фінансовий складник, оскільки на сьогодні 

в Україні недостатньо коштів для осучаснення сфери поводження з ТПВ, що 

посилює її залежність від іноземних фінансово-кредитних установ та 
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грантових коштів. Тому наявні обмеження в можливостях переоснащення 

матеріально-технічної бази тих об’єктів поводження з відходами, що існують, 

та створення нових. У цьому напрямі доцільно переглянути державну 

фінансово-кредитну політику, виробити вітчизняний механізм стимулювання 

розвитку сфери поводження з ТПВ. Наявність фінансування є драйвером для 

проведення досліджень щодо осучаснення системи поводження з відходами, 

запровадження роздільного збирання та сортування відходів, посилення 

спроможності підприємств щодо перероблення відходів і отримання якісної 

вторинної сировини. 

Варто згадати зарубіжні практики публічного управління, що полягають 

у наявності чіткої ієрархії органів публічного управління у сфері поводження 

з ТПВ і централізованій координації екологічної політики з боку визначеного 

компетентного центрального органу виконавчої влади (далі – ЦОВВ). В 

Україні повноваження у сфері поводження з ТПВ розпорошено між багатьма 

органами публічного управління, що ускладнює подальше осучаснення 

системи поводження з ТПВ та породжує непорозуміння з приводу основних 

завдань державної екологічної політики. Необхідно вдосконалити норми 

законодавства в частині розроблення інструментів стимулювання, що 

полягають у заохоченні всіх секторів суспільства до належного поводження з 

ТПВ через пільги, компенсації, безвідсоткове кредитування, повернення суми 

сплаченого податку тощо.  

Зокрема, доречно закласти в основу екологічного законодавства вимоги 

щодо стимулювання зелених закупівель органами влади всіх рівнів з метою 

заохочення використання екологічно безпечної продукції, продукції з 

тривалим терміном експлуатації та повторне використання вторинних 

матеріалів. Доцільно розробити законопроєкти про циркулярну економіку, про 

упаковку, про використання вторинної сировини. Поряд із цим важливо 

стимулювати проведення досліджень та створення пілотних проєктів щодо 

роздільного збирання відходів. Посилення спроможності вітчизняної науки 

має виступати пріоритетом для державної екологічної політики, оскільки в 
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результаті наукових розвідок можливо вдосконалити систему моніторингу та 

отримувати всебічну статистичну інформацію про відходи, визначити 

характер впливу речовин у відходах на стан НПС, створити продукцію з 

високою доданою вартістю, розробити технологію поводження з різними 

типами відходів тощо. 

Також важливим етапом у налагодженні системи поводження з ТПВ є 

формування культури поводження з відходами, у тому числі через 

просвітницьку та освітню діяльність, що, зокрема, включає роботу з 

населенням через ЗМІ, долучення до формування державної екологічної 

політики всіх секторів суспільства для всебічного осучаснення сфери 

поводження з ТПВ не лише на державному, але також і на регіональному та 

місцевому рівнях управління. Отже, у результаті узагальнення зарубіжних 

практик публічного управління у сфері поводження з ТПВ, вдалося 

виокремити деякі з них, які становлять інтерес для сучасного етапу розвитку 

системи поводження з ТПВ в Україні, а саме: 

– урахування кон’юнктури територій (спалювання відходів 

практикується в населених пунктах з обмеженими земельними ресурсами, 

компостування в населених пунктах з переважанням органіки у складі 

відходів); 

– наявність ефективного законодавства, узгодженість правових норм; 

– залученість неформального сектору до здійснення державної 

екологічної політики; 

– розвиненість наукового сектору, надання фінансування для 

проведення наукових досліджень, створення техніки та обладнання, 

запровадження пілотних проєктів; 

– наявність механізму стимулювання населення до розділення 

потоків відходів у джерелах їхнього утворення через застосування грошових 

винагород, компенсацій; 

– заохочення до використання продукції з тривалим терміном 

експлуатації та повторного використання вторинних матеріалів; 
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– наявність єдиного органу влади (бажано міністерства), що 

акумулює всі необхідні повноваження для реалізації державної політики у 

сфері поводження з ТПВ; 

– формування культури поводження з відходами через планування 

освітньої діяльності, поширення екологічних знань серед молоді, посилення 

обізнаності вчителів та школярів стосовно вимог до сортування відходів; 

– координація діяльності всіх учасників поводження з відходами, 

починаючи з державного рівня та закінчуючи мешканцями певного 

населеного пункту, залучення всіх зацікавлених сторін до співпраці. 

Отже, необхідно прискіпливо оцінити ефективність екологічного 

законодавства, зокрема в частині поводження з відходами, а також можливість 

залучення неформального сектору українського суспільства до проблематики 

відходів. Слід зважити на те, що поширення культури збирання та утилізації 

ТПВ є дієвим стимулом для розвитку інфраструктури, упровадження 

ощадливих комунальних тарифів, залучення бізнес-середовища до 

перероблення відходів з максимальною віддачею для громади. Крім того, 

ураховуючи найкращий зарубіжний досвід, потрібно намагатися вибудувати 

власну інтегровану систему поводження з ТПВ з урахуванням саме 

національного складника. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Проведений аналіз теоретичних основ публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ надає підстави дійти таких висновків: 

1. Встановлено, що збільшення обсягів відходів та відсутність 

технологічних потужностей для належного їхнього перероблення та 

повернення у виробництво призвели до виникнення проблеми нагромадження 

відходів. Це стимулювало розроблення комплексного підходу, який 

підпорядковується концепції гармонійного розвитку суспільства, згідно з 

якою людина та НПС виступають єдиним цілим. Також управління 
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трансформувалося під впливом кібернетичних уявлень і принципів, що 

становлять цінність для вивчення взаємодії систем із зовнішнім середовищем, 

а саме: емерджентності, зовнішнього доповнення, вибору рішення, 

декомпозиції, ієрархії управління й автоматичного регулювання та ін. 

Нинішній стан розвитку системи публічного управління потребує покращання 

за рахунок відстеження відхилень від встановлених показників, оцінювання 

різних проблем суспільного розвитку, розгляду з використанням аналізу 

зворотних зв’язків між системою та зовнішнім середовищем. 

2. Запропоновано визначення поняття «публічне управління у сфері 

поводження з ТПВ» як процесу поєднання та використання ресурсів органів 

влади, суб’єктів господарювання та населення задля вирішення проблеми 

відходів і охорони НПС. Суспільство є складним утворенням та 

характеризується множинністю процесів, тому варто брати до уваги 

інтеграційні чинники, які спрямовано на консолідацію інтересів усіх секторів 

суспільства. Така позиція актуалізує необхідність використання саме 

екологічного інтересу як інтеграційного чинника, що віддзеркалює потреби 

людини в здоровому, чистому НПС, і є формою публічного виразу 

суб’єктивних прав на безпечне існування. 

3. Виявлено, що сфера поводження з ТПВ включає комплекс чинників 

макро- та мікросередовища, що прямо та опосередковано впливають на ТПВ. 

Макросередовище становить сукупність об’єктивних чинників (природні 

умови, географічне розміщення, корисні копалини, стихійні лиха тощо) та не 

залежить від суб’єктів у сфері поводження з ТПВ, однак впливає на результати 

їхньої діяльності. Мікросередовище охоплює комплекс чинників, що пов’язані 

з діяльністю людини (демографічні, економічні, культурні, політичні, правові, 

соціальні, технологічні) та впливає на спроможність суб’єктів у цій сфері 

здійснювати поводження з ТПВ. 

4. Механізм публічного управління у сфері поводження з ТПВ можна 

визначити як спосіб узгодження інтересів органів публічного управління та 

населення щодо забезпечення перероблення нагромаджених відходів і 
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створення екологічно безпечних умов проживання. Складниками механізму 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ виступають: суб’єкт – 

органи влади всіх рівнів, що покликані задавати вектор розвитку та формувати 

державну політику щодо поводження з ТПВ, тому володіють для цього 

необхідними ресурсами; об’єкт – населення; зворотний зв’язок між суб’єктом 

та об’єктом публічного управління. Запропоновано класифікацію механізмів 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ, які поділяються на базові, 

гібридні та комбіновані. 

5. У результаті узагальнення зарубіжних практик публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ з’ясовано, що на сучасному етапі для 

України становлять інтерес: удосконалення законодавчого забезпечення та 

розроблення законопроєктів про циркулярну економіку, використання 

вторинної сировини; покращання фінансового забезпечення для 

переоснащення матеріально-технічної бази тих, що існують, об’єктів 

поводження з відходами та створення нових; упорядкування органів 

публічного управління та визначення єдиного ЦОВВ, що акумулює необхідні 

повноваження в цій сфері, розроблення інструментів стимулювання, що 

полягають у заохоченні всіх секторів суспільства до належного поводження з 

ТПВ; посилення спроможності вітчизняної науки; формування культури 

поводження з відходами через просвітницьку діяльність. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 

ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ 

В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Організаційно-правові засади функціонування механізмів 

публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими 

відходами 

 

Становлення публічного управління у сфері поводження з ТПВ 

відбувалося протягом десятиліть, що супроводжувалося розробленням 

правових норм, які регламентують поведінку людей та зобов’язують 

охороняти НПС. На думку фахівців, удосконалення правових засад 

поводження з відходами відбувалося під впливом науково-технічних, 

культурних, соціальних, побутових та інших аспектів життєдіяльності 

суспільства. Зазначені аспекти виступали об’єктом вивчення багатьох 

науковців, які намагалися дослідити специфіку розвитку правового 

забезпечення публічного управління в цій сфері як за кордоном, так і в Україні. 

Прийняття Конституції України заклало фундамент для 

природоохоронної діяльності. Норми Основного Закону України 

регламентують, що «забезпечення екологічної безпеки і підтримання 

екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження 

генофонду Українського народу є обов'язком держави» [100]. Відповідно до 

ст. 66 Конституції України, кожен громадянин має нести обов’язок не 

заподіювати шкоди НПС та відшкодовувати завдані ним збитки. Конституція 

України як Основний Закон має найвищу юридичну силу, інші нормативно-

правові акти повинні відповідати їй та не суперечити її положенням.  
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Прийняття Конституції України стало підґрунтям для формування 

державної політики та законодавчого забезпечення у сфері поводження з ТПВ, 

яка являє собою розгалужену систему нормативно-правових актів різної 

правової спеціалізації та юридичної сили. У цій сфері налічується велика 

кількість законів та підзаконних актів, які можна класифікувати за сферою дії 

на акти загального – встановлюють базові принципи екологічної політики та 

регулюють окремі аспекти поводження з ТПВ, спеціального (або предметного) 

– містять спеціальні норми, що присвячені саме регулюванню сфери 

поводження з ТПВ, і локального характеру – спрямовані на деталізацію вимог 

законодавства в частині забезпечення, організації та здійснення поводження з 

ТПВ на окремій території. 

Одним з основних нормативно-правових актів, що визначає загальні 

засади державної екологічної політики, принципи охорони НПС і регулює 

поводження з відходами в частині зменшення їхнього негативного впливу на 

здоров’я людей, є Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [182]. У 1998 р. було розроблено базовий Закон України «Про 

відходи» (далі – Закон про відходи), який визначив систему правовідносин, 

регламентував організаційно-правові та економічні засади поводження з 

відходами. Згідно із Законом про відходи, основні принципи державної 

політики щодо відходів полягають у «пріоритетному захисті НПС та здоров'я 

людини від негативного впливу відходів; забезпеченні ощадливого 

використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів; науково 

обґрунтованому узгодженні екологічних, економічних та соціальних інтересів 

суспільства щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення 

його сталого розвитку» [168]. 

Цей Закон є основним серед інших нормативно-правових актів 

спеціального (або предметного) характеру, які можна класифікувати за 

предметом правового регулювання (детальну класифікацію наведено в 

додатку Б) [131; 143; 144; 256]: 

 державні будівельні норми України; 
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 методики та методичні рекомендації; 

 документи, що містять вимоги ЄС; 

 накази Міністерства розвитку громад та територій України (далі – 

Мінрегіон); 

 постанови Кабінету Міністрів України (далі – КМУ); 

 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; 

 документи, що регламентують порядок притягнення до 

відповідальності за здійснення правопорушень; 

 документи, що регламентують компетенції суб’єктів та містять 

основні цільові показники у сфері поводження з відходами; 

 документи, що регулюють вимоги поводження з відходами в 

частині охорони окремих природних ресурсів; 

 документи, що регулюють економічні аспекти поводження з 

відходами; 

 стандарти організації України у сфері житлово-комунального 

господарства. 

Стратегічним документом публічного управління у сфері поводження з 

ТПВ є розпорядження КМУ «Про схвалення Національної стратегії 

управління відходами в Україні до 2030 року» (далі – Стратегія) [188], що 

визначила основні напрями публічного управління у сфері поводження з ТПВ 

на найближчі десятиліття з урахуванням європейських вимог. В основу цієї 

Стратегії покладено вимогу запровадження ієрархії поводження з відходами, 

принципів розширеної відповідальності виробника та циркулярної економіки. 

При цьому національний та регіональні плани управління відходами 

спрямовано на реалізацію зазначеної Стратегії. 

Рамкові документи ЄС містять вимоги, цільові показники щодо 

поводження з відходами та встановлюють зобов’язання для інших країн щодо 
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перероблення відходів, а також регламентують досягнення таких принципів 

[167]: 

– «забруднювач сплачує» (покриття витрат на поводження з 

відходами покладається на виробника продукції); 

– розширеної відповідальності виробника (на виробника 

покладається подальше управління продукцією, що стала відходами); 

– самодостатності (створення об’єктів поводження з відходами); 

– наближеності (утилізація відходів у джерелах їхнього утворення); 

– повного відшкодування витрат (зобов’язання сплачувати 

встановлену ціну за поводження з відходами); 

– економії за рахунок масштабу (вигідніше побудувати об’єкт з 

більшою потужність у розрахунку на 1 тонну відходів); 

– ієрархія поводження з відходами від найбільш прийнятних 

(запобігання; підготовка до повторного використання; рециклінг; інші 

операції з відновлення, у т. ч. відновлення з виробленням енергії; видалення) 

до найменш прийнятних методів (видалення або спалювання без використання 

енергії). 

Треба зазначити, що різні аспекти поводження з ТПВ викладено в 

багатьох директивах ЄС (їх налічується більше десяти), оскільки до складу 

ТПВ можуть входити інші типи відходів (відходи електричного обладнання, 

батарейки, відходи упаковки, органічні відходи тощо). В українському 

національному законодавстві ситуація ускладнюється тим, що в умовах 

відсутності сортування відходів різні типи відходів змішуються та 

потрапляють на полігон, що негативно впливає на НПС [78]. Поряд із цим у 

складі ТПВ можуть міститися небезпечні відходи, для яких наразі не створено 

ні відповідних нормативно-правових актів, ні інфраструктури щодо їхньої 

утилізації. 

Що стосується організаційного складника публічного управління у 

сфері поводження з ТПВ, згідно із Законом про відходи [168], 

уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з ТПВ є 
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ЦОВВ, що забезпечують здійснення контролю, формування, реалізацію 

державної політики у сфері охорони НПС, а також у сфері санітарного та 

епідемічного благополуччя населення, та інші органи виконавчої влади 

відповідно до їхньої компетенції. Верховна Рада України як єдиний 

законодавчий орган формує державну політику у сфері поводження з ТПВ. 

Уряду України в особі КМУ як вищому органу виконавчої влади в системі 

органів виконавчої влади, уповноваженому на реалізацію державної політики 

у сфері поводження з відходами, належать, зокрема, такі компетенції [168]: 

– забезпечення розроблення та виконання загальнодержавних і 

міждержавних програм поводження з відходами; формулювання 

організаційно-економічних засад; створення в Україні об'єктів для 

захоронення небезпечних відходів, що не підлягають знешкодженню та 

утилізації; організація участі України в міжнародному співробітництві у сфері 

поводження з відходами; 

– координація роботи міністерств, інших центральних та місцевих 

органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами; 

– затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у 

сфері поводження з відходами; переліку операцій, пов'язаних з утилізацією та 

видаленням відходів; переліку небезпечних відходів; переліку відходів, 

транскордонне перевезення і видалення яких підлягає державному 

регулюванню, з організацією контролю перевезення і видалення їх; вимог до 

систем поводження з відходами; форми декларації про відходи та порядку її 

подання. 

– визначення порядку обліку утворення, утилізації та видалення 

відходів; органу ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними 

відходами; 

– організація підготовки фахівців у сфері поводження з відходами; 

– встановлення квот на ввезення в Україну для утилізації відходів як 

вторинної сировини; порядку надання письмової згоди (повідомлення) на 

транскордонне перевезення небезпечних відходів, порядку ввезення, 
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вивезення і транзиту через територію України окремих видів відходів; порядку 

формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами. 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (далі – 

Міндовкілля) є головним органом у системі ЦОВВ, що забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері охорони НПС та поводження з ТПВ, діяльність 

якого координується КМУ. До компетенції Міндовкілля належать [168]: 

– забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля та надання 

висновку з оцінювання впливу на довкілля щодо науково-дослідних і 

технологічних розробок та проєктно-кошторисної документації на 

будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, 

споруд, інших спеціально відведених місць чи об’єктів відповідно до 

законодавства про оцінювання впливу на довкілля; обміну інформацією з 

відповідними органами влади інших держав та міжнародними організаціями у 

сфері поводження з відходами; 

– створення інформаційно-аналітичних систем і банків даних про 

обсяги утворення відходів та поводження з ними; 

– надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне 

перевезення небезпечних відходів; 

– погодження місць розміщення небезпечних об'єктів поводження з 

відходами; 

– розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів для поводження 

з небезпечними відходами та перевезення їх по території України; 

розроблення та упровадження систем поводження з відходами; 

– затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за 

погодженням із державною санітарно-епідеміологічною службою України; 

– здійснення функцій компетентного органу виконавчої влади, який 

забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за 

транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та видаленням їх; 

– формування і ведення державного банку даних щодо упроваджених 

в Україні технологій утилізації відходів. 
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Окремі повноваження покладено на Мінрегіон, і до них належать [168]: 

– формування державної політики у сфері поводження з побутовими 

відходами, забезпечення розроблення державних програм у сфері поводження 

з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими 

відходами; 

– координація діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері 

поводження з побутовими відходами; 

– нормативно-методичне забезпечення з питань поводження з 

побутовими відходами; 

– розроблення та затвердження норм і правил у сфері поводження з 

побутовими відходами; 

– погодження республіканських Автономної Республіки Крим, 

обласних (міст Києва та Севастополя) програм у сфері поводження з 

побутовими відходами; 

– встановлення за погодженням із ЦОВВ, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони НПС, та ЦОВВ, що забезпечує 

формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, порядку розроблення, погодження та затвердження 

схем санітарного очищення населених пунктів; 

– затвердження за погодженням із ЦОВВ, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони НПС, правил експлуатації та утримання 

об'єктів поводження з побутовими відходами. 

Що стосується здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони НПС, то цю функцію покладено на Державну екологічну інспекцію 

України (далі – Держекоінспекція), діяльність якої спрямовується і 

координується КМУ через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів 

України [57]. Саме територіальні органи Держекоінспекції забезпечують 

реалізацію державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) 

за додержанням вимог законодавства у сфері поводження з ТПВ 

територіальними органами ЦОВВ, місцевими органами виконавчої влади, 
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ОМС, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми 

власності й господарювання, громадянами України, іноземцями та особами 

без громадянства, а також юридичними особами-нерезидентами [176]. 

Варто зауважити, що окремі функції у сфері поводження з ТПВ 

розпорошено між багатьма органами державного управління [36, с. 129]: тими, 

що здійснюють надвідомчі завдання, – Міндовкілля, Мінрегіон, Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

Міністерство охорони здоров’я України; що здійснюють галузеві завдання, – 

Держекоінспекція; що здійснюють окремі функції, – Державна санітарно-

епідеміологічна служба України; Державна служба з питань геодезії, 

картографії та кадастру; Державна лісова охорона та ін. Однак така 

розпорошеність повноважень у сфері поводження з ТПВ негативно впливає на 

якість публічного управління в цій сфері. Актуальним є визначення єдиного 

ЦОВВ, у межах якого сконцентровано необхідні повноваження у сфері 

поводження з відходами. 

На районному рівні повноваження у сфері поводження з ТПВ 

розподілено між місцевими державними адміністраціями (далі – МДА) та 

ОМС. Цей рівень заслуговує на особливу увагу, оскільки розпочата реформа 

децентралізації передбачає розмежування повноважень між органами 

державної влади та місцевого самоврядування, зокрема у сфері поводження з 

ТПВ [275]. Треба зазначити, що процес реформування супроводжується 

складнощами у цьому процесі, наслідком чого є «порушення рівноваги між 

районним та місцевим рівнями» [299]. Розроблений у 2015 р. проєкт Закону 

України «Про префектів» регламентував здійснення контрольних функцій для 

утримання балансу між гілками влади. Однак процес створення префектів на 

сьогодні призупинено, у результаті чого з’явилося «подвійне» управління на 

місцях, зокрема й у сфері поводження з ТПВ. 

Підтвердженням цього є отримані результати соціологічного 

дослідження щодо функціонального аналізу діяльності місцевих органів влади 

в умовах децентралізації, до якого також долучилася авторка дисертаційного 
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дослідження в частині питань у сфері поводження з відходами. Опитування 

проводилось у 2019 р. кафедрою політології та філософії Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України в межах виконання проєкту 

Програми розвитку ООН «Модель оптимізації розподілу функціональних 

обов’язків місцевих адміністрацій» на базі районної державної адміністрації 

(далі – РДА) та виконавчих органів місцевих рад ОТГ Оріхівського та 

Чернігівського районів Запорізької області, а також Біловодського району 

Луганської області [330]: 

– у кожному з трьох районів не створено відділів, які б займалися 

охороною НПС, зокрема питаннями поводження з відходами. Ці функції 

покладено на відділ економічного розвитку або житлово-комунального 

господарства; 

– працівники місцевої влади не повністю розуміються на завданнях 

реформи децентралізації, а також функціональному аспекті РДА та ОТГ. 

Зокрема, на думку працівників РДА (53 %) та ОТГ (32 %), мета їхньої 

діяльності полягає у «виконанні Конституції, законів України, актів 

Президента України, КМУ, інших органів влади вищого рівня». Лише близько 

20 % опитаних зазначили як основну мету діяльності РДА – «реалізація 

державної політики на відповідній території», ОТГ – «надання якісних 

адміністративних, соціальних, управлінських послуг»; 

– серед опитаних усе ще зберігається значна частка тих, хто вбачає 

реалізацію таких функцій, як «здійснення контролю за діяльністю суб’єктів 

підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами», «здійснення 

контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері 

поводження з побутовими та виробничими відходами», «інформування 

населення про стан НПС», «визначення територій для розміщення відходів» – 

спільно з РДА та ОТГ (як показує практика – якщо спільний, то фактично 

нічий); 

– спостерігається невизначеність стосовно розподілу повноважень у 
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сфері охорони НПС і поводження з ТПВ. Зокрема, 17 % опитаних вважають, 

що реалізація державних програм захисту НПС має здійснюватися виключно 

РДА, на думку 23 % опитаних – ОТГ, при цьому 12 % віднесли це до 

компетенції інших суб’єктів (однак не зазначили, яких саме). 

При цьому з початком реформи децентралізації активізувалися процеси 

розроблення загальнодержавних та міждержавних програм щодо 

налагодження системи поводження з ТПВ, що віднесено до компетенції низки 

органів влади (КМУ, Міндовкілля, Мінрегіон та ін.). Участь у розробленні та 

організації розроблення програм є компетенцією МДА, а затвердження 

місцевих і регіональних програм та контроль їхнього виконання покладається 

на ОМС [183, с. 41–42]. Як свідчить досвід ЄС, поводження з ТПВ є 

прерогативою ОМС, а ЦОВВ здійснюють нагляд за їхньою діяльністю 

стосовно додержання ними законності під час здійснення повноважень. 

Суперечливість реформи децентралізації стала детермінантою 

виникнення неузгодженостей у ході реалізації державної політики у сфері 

поводження з ТПВ на місцях, а саме у відносинах між МДА та ОМС. 

Враховуючи зазначене, доцільно усунути явище «подвійного» управління, що 

ставить під сумнів доцільність проведення реформи децентралізації та 

ускладнює здійснення публічного управління у сфері поводження з ТПВ на 

місцевому рівні. Вважається за необхідне вилучити повноваження МДА у 

сфері поводження з ТПВ та передати їх у повному обсязі до ОМС, а також 

актуальним є посилення «взаємодії між усіма учасниками цього процесу» 

[124]. 

На виконання Угоди про асоціацію з ЄС та Плану пріоритетних дій 

Уряду з 2018 р. в Україні було задекларовано початок реформування сфери 

поводження з відходами, яка є непростою та багатокомпонентною. Реформа 

передбачає ухвалення нових секторальних законів та внесення змін до чинних 

законів, які спрямовано на вирішення проблеми відходів (рис. 2.1). 

Проводиться робота в напрямі створення нового рамкового закону про 

управління відходами, і результатом її стали напрацювання для трьох 
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законопроєктів (реєстр. № 2207, 2207-1 і 2207-2) [166; 190; 191]. Зокрема, 

окремі доробки зазначених законопроєктів знайшли своє відображення в 

законопроєкті 2207-1-д, який було подано на розгляд Верховної Ради України 

та прийнято за результатами розгляду у першому читанні за основу [189]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Внесені зміни до деяких нормативно-правових актів згідно з 

Постановою КМУ № 318 

Джерело: розроблене автором із використанням [153; 169; 177; 179] 

 

Законопроєктом 2207-1-д пропонується нова редакція визначення 

поняття «відходи» як будь-яких речовин, матеріалів і предметів, що 

утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), 

«Про затвердження 

порядку формування 

тарифів на послуги з 

поводження з 

побутовими відходами» 

Тарифи на послуги визначаються 

окремо за кожною послугою 

поводження з побутовими відходами 

та встановлюються органом  

місцевого самоврядування 

(Національну комісію, що 

здійснювала державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних 

послуг, уже позбавлено цього права) 

Тариф на послуги з поводження з 

побутовими відходами охоплює 

вивезення, перероблення та 

захоронення побутових відходів 

Не враховується вартість операцій із 

поводження з роздільно зібраними 

(відсортованими) корисними 

компонентами цих відходів 

Оновлено терміни «послуги з 

поводження з побутовими 

відходами» і «тарифи на послуги». 

Додано поняття «інвестиційна 

програма» та «інвестиційна 

складова» 

«Питання надання 

послуг з поводження 

з побутовими 

відходами» 

Договір про надання послуг 

укладається між споживачем та 

виконавцем послуг із 

вивезення побутових відходів 

відповідно до Типового 

договору про надання послуг з 

поводження з побутовими 

відходами 

Послуги надаються з 

урахуванням розміру території, 

схеми санітарного очищення 

У разі надання одноразової 

послуги замовлення складається 

за погодженням сторін згідно з 

формою, що встановлюється її 

виконавцем. 

У разі зміни вартості послуги її 

виконавець повідомляє не 

пізніше ніж за 30 днів про це 

споживача із зазначенням 

причин і відповідних 

обґрунтувань 

«Про затвердження 

Правил надання 

послуг з поводження 

з побутовими 

відходами» 

Підготовка та проведення 

конкурсу забезпечується 

виконавчим органом сільської, 

селищної, міської ради або МДА 

у разі делегування їй 

повноважень відповідними 

радами у порядку, 

встановленому законом, 

виконавчим ОМС суб’єкта 

співробітництва у формах, 

передбачених Законом України 

«Про співробітництво 

територіальних громад» 

Не пізніше ніж за два місяці до 

припинення договору на 

надання послуг із вивезення 

побутових відходів на території 

населеного пункту проводиться 

новий конкурс на надання 

послуг із вивезення побутових 

відходів на території, 

визначеній таким договором 
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що повністю або частково втратили свої споживчі властивості й не мають 

подальшого використання за місцем утворення чи виявлення їх і від яких їхній 

власник позбувається, має намір або повинен позбутися [189]. У чинному 

Законі про відходи наявна деталізація того, яким чином власник має позбутися 

відходів, а саме «шляхом утилізації чи видалення» [168]. Доречно залишити 

визначення поняття «відходи» в редакції чинного Закону про відходи, 

оскільки відсутність цієї вимоги створює ризики для скидання відходів у 

несанкціонованих щодо цього місцях. 

У законопроєкті зазначено, що ієрархія управління відходами 

упроваджується центральними та місцевими органами виконавчої влади, 

ОМС, підприємствами, установами та організаціями шляхом: запобігання 

утворенню відходів; підготовки до повторного використання відходів; 

рециклінгу; відновлення, за винятком рециклінгу (у тому числі відновлення з 

виробленням енергії); видалення [189]. Таким чином, необхідно деталізувати 

комплекс заходів кожного з етапів ієрархії поводження з відходами та 

доповнити ст. 17 Закону про відходи таким пунктом: суб'єкти господарювання 

у сфері поводження з відходами, діяльність яких в установленому порядку 

визначено як таку, що пов’язана з проєктуванням та виготовленням продукції 

(пакувальних матеріалів і тари), розробляють та подають схему подальшої 

утилізації цієї продукції (пакувальних матеріалів і тари). 

Ураховуючи той факт, що основним завданням державної політики в цій 

сфері є отримання якісної вторинної сировини як замінника природних 

ресурсів, необхідно розглянути доцільність створення на базі Міндовкілля 

структурного підрозділу, який би відповідав за розроблення порядку 

державного моніторингу щодо вторинної сировини та її ціноутворення на 

території України, подання звітності, а також забезпечення розроблення й 

виконання стратегій, планів, програм щодо розвитку ринку вторинної 

сировини. Треба розуміти, що в цьому питанні покладатися виключно на 

саморегуляцію ринку недоцільно. Зважаючи на те, що ведення екологічно 

безпечної діяльності потребує додаткових витрат, підприємства вдаються до 
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здешевлення виробництва, тим самим завдаючи збитків НПС. У цьому 

напрямі основним завданням державної екологічної політики є розроблення 

нормативно-правових актів, які визначають інструменти стимулювання 

попиту на вторинну сировину, отриману шляхом перероблення відходів, 

заохочують суб’єктів господарювання та споживачів до належного 

поводження з ТПВ. 

Враховуючи зазначене, доречно доповнити ст. 23 Закону про відходи 

пунктом: до компетенції ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері 

охорони НПС, у сфері поводження з відходами належить здійснення 

державного моніторингу щодо обігу вторинної сировини в народному 

господарстві та її ціноутворення на території України. З огляду на відсутність 

статистичних даних щодо наявних обсягів вторинної сировини, отриманої 

шляхом перероблення відходів, динаміки ціноутворення, важко виявити 

тенденції та закономірності в цьому напрямі, оцінити потреби суб’єктів 

господарювання у вторинній сировині та завантаженість об’єктів поводження 

з відходами в цілому. В умовах нерозуміння ситуації щодо обігу вторинної 

сировини, відсутності стимулів для роздільного збирання відходів вітчизняні 

підприємства закуповують чисту відсортовану вторинну сировину з інших 

країн для завантаження переробних потужностей на території України. 

Щодо подальшого управління зазначеною сферою та її реформування 

пропонується на державному рівні створити окремий ЦОВВ, що реалізує 

державну політику у сфері управління відходами [189]. Це також відображено 

в Національному плані управління відходами до 2030 р., який передбачає 

розроблення та подання КМУ нормативно-правих актів про утворення ЦОВВ 

з питань управління відходами [174]. Проте є незрозумілою доцільність 

створення окремого ЦОВВ, тим паче, що виділення коштів з бюджету для 

цього не передбачалося. 

На сьогодні у структурі апарату Міндовкілля зосереджено майже всі 

необхідні повноваження, що дають змогу провадити ефективну державну 

екологічну політику, зокрема й у сфері поводження з відходами [225]. На базі 
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Мінрегіону також функціонує департамент комунальних послуг та 

комунального обслуговування, у структурі якого є відділ поводження з 

побутовими відходами та комунального обслуговування [180; 226]. Тож 

доречно переглянути функції Міндовкілля, провести інвентаризацію на 

предмет усунення явища дублювання повноважень замість утворення 

окремого ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері управління 

відходами. 

Одним із найважливіших питань є фінансування розвитку системи 

поводження з ТПВ, якому в законопроєкті про управління відходами 

відведено статті про «економічні інструменти для дотримання ієрархії 

управління відходами та фінансування заходів у сфері управління відходами» 

[189]. Поряд із цим положення мають декларативний характер, що зумовлює 

нагальність їхньої конкретизації задля подальшого практичного 

упровадження. У законопроєкті зазначено, що «фінансування заходів у сфері 

управління відходами здійснюється за рахунок коштів утворювачів та 

власників відходів, для фінансування заходів у сфері управління відходами 

можуть залучатися кошти державного та місцевих бюджетів, фондів охорони 

НПС, добровільні внески підприємств, установ, організацій, громадян України 

та їх об’єднань, а також інші джерела, не заборонені законом» [Там само]. 

Треба враховувати, що на сьогодні обсяги закладених у бюджет коштів 

дозволяють здійснювати переважно ліквідаційні заходи з усунення наслідків 

впливу відходів на НПС. При цьому актуальним є створення нових об’єктів 

поводження з відходами та осучаснення тих, що вже існують, а це потребує 

значних капіталовкладень, для чого недостатньо коштів утворювачів і 

власників відходів. Брак фінансування зумовлює потребу в пошуках 

додаткових інвестицій ззовні для здійснення природоохоронних заходів та 

реалізації проєктів щодо поводження з відходами. Залучення зовнішніх 

інвестицій є сприятливим чинником, однак коли детермінантами цього 

виступають поглиблення кризових явищ, слабкість законодавчої бази та 

неспроможність держави здійснювати ефективну соціально-економічну 
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політику – це становить загрозу національній безпеці країни [93]. На думку 

дослідників, у вітчизняне законодавство не було вчасно закладено кредитні та 

податкові преференції для суб’єктів господарювання, щоб стимулювати 

перероблення відходів та мінімізацію виробництва шкідливих речовин [41, 

с. 11]. 

Активізація процесів децентралізації прискорила залучення додаткових 

коштів у сферу поводження з ТПВ через гранти та кредитні кошти іноземних 

компаній. У структурі прямих іноземних інвестицій «зберігається значна 

частка (майже 33 %) коштів так званої офшорної юрисдикції» [242]. Також 

дані статистичних досліджень свідчать про посилення іноземних надходжень 

до галузей видобувної промисловості та роздрібної торгівлі. Збільшується 

видобуток сировини, що спрямовується на експорт для виробництва товарів та 

продукції, які потім наша країна купує за дорожчою ціною [214]. Тінізація 

видобутку природних ресурсів є нагальною проблемою для України, що 

зумовлює погіршення стану НПС. 

Кризові явища у сфері поводження з відходами, збитковий стан 

комунальних підприємств свідчать про те, що сплачені користувачами надр 

кошти не спрямовуються на природоохоронні цілі та переоснащення 

підприємств на ресурсоощадні технології. Поряд із цим використовується 

«відпрацьоване» устаткування, технології, які не відповідають вимогам часу, 

що свідчить про неспроможність формування ефективної державної політики 

у сфері поводження з ТПВ, занепад вітчизняної науки [204]. Зазначене є 

прямою загрозою для екологічної безпеки, яка водночас є частиною 

національної безпеки. 

Для того щоб усунути зазначені кризові явища, доцільно посилити 

економічну спроможність країни за рахунок власного вітчизняного потенціалу 

з дотриманням встановлених екологічних вимог, розширювати арсенал 

інструментів законодавчого регулювання, що спрямовані на раціональне 

природокористування, зокрема [243, с. 19]: введення заборон на використання 

матеріалів, що потребують складних технологічних схем перероблення 



98 
 

(поліетилен, пластик); підвищення вартості платежів за викиди 

забруднювальних речовин та користування природними ресурсами; 

вдосконалення екологічного оподаткування; обкладання спеціальним 

екологічним податком доходів від зовнішньої торгівлі, споживання рідкісних 

чи виснажених природних ресурсів, а також різних видів і джерел забруднення 

тощо. 

Доцільно переглянути державну фінансово-кредитну політику в країні, 

посилити співпрацю з Національним банком України щодо формування 

сприятливих умов для розвитку сфери поводження з ТПВ через пільгові 

коротко- та довгострокові позички, здешевлення кредитів комерційних банків 

або безвідсоткове кредитування. Тобто важливим у законопроєкті про 

управління відходами є обґрунтування стимуляційного механізму, пошуку 

джерел фінансування, деталізація умов використання їх не лише у 

короткостроковий період, а й у довгостроковій перспективі. Необхідно 

зосередити увагу на вдосконаленні законодавчого регулювання шляхом 

розроблення інструментів стимулювання для суб’єктів господарювання та 

споживачів у сфері поводження з ТПВ. Важливим є створення умов для так 

званого зміщення акцентів з фіскального до стимулювального складника 

платежів за забруднення НПС. В умовах існування низьких платежів суб’єкти 

господарювання віддають перевагу сплатити незначну суму екологічного 

податку та продовжувати забруднювати НПС. 

Згідно з Податковим кодексом України, екологічний податок – це 

загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів 

викидів в атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднювальних 

речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що 

тимчасово зберігаються їхніми виробниками, фактичного обсягу утворених 

радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, 

нагромаджених до 1 квітня 2009 р. [157]. Об'єктом та базою оподаткування є 

[Там само]: 



99 
 

– обсяги та види забруднювальних речовин, що викидаються в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами; 

– обсяги та види забруднювальних речовин, що скидаються 

безпосередньо у водні об'єкти; 

– обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів 

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

територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання; 

– обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються 

внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються 

їхніми виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк; 

– обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими 

організаціями ядерних установок (атомних електростанцій). 

Протягом усього періоду існування зазначеного платежу розмір його 

ставок постійно змінювався та розподілявся між державним і місцевим 

рівнями бюджетної системи. Як зазначають фахівці, надходження від 

екологічного податку та відсотковий перерозподіл між бюджетами не має 

закономірності, а зумовлений централізацією коштів та реформою 

міжбюджетних відносин [87]. У зв’язку з проведенням реформи 

міжбюджетних відносин частина надходження від екологічного податку 

спрямовується до загального фонду Державного бюджету України (без 

урахування радіоактивних відходів). З 2017 р. вступили в дію зміни до 

Бюджетного кодексу України, які вплинули на пропорцію надходжень від 

екологічного податку [87, с. 6; 164]: 

– до загального фонду Державного бюджету України зараховується 

45 % екологічного податку; 

– до спеціального фонду місцевих бюджетів належить 55 % 

надходжень від екологічного податку (з яких 25 % – до сільських, селищних, 

міських бюджетів та бюджетів ОТГ; 30 % – до обласних бюджетів та бюджету 

Автономної Республіки Крим; 55 % – до бюджетів міст Києва та Севастополя). 
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Постійна зміна пропорцій розподілу коштів від екологічного податку 

свідчить про нестабільність надходжень від його сплати, що унеможливлює 

формування ефективної державної екологічної політики та реалізацію 

довгострокових проєктів у сфері поводження з ТПВ. Поряд із цим, 

незважаючи на закріплені законодавчі норми щодо цільового використання 

надходжень від екологічного податку, частину їх спрямовується до загального 

фонду Державного бюджету України, що суперечить природі зазначеного 

платежу. 

Таким чином, вважається за необхідне внести зміни до частини третьої 

ст. 29 Бюджетного кодексу України стосовно джерел формування 

спеціального фонду Державного бюджету України та викласти в 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 в повному обсязі) екологічний податок, що 

справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже 

нагромаджені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їхніми 

виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який 

зараховується до спеціального фонду державного бюджету в повному обсязі. 

Відповідно, частину першу п. 4-1 ст. 69-1 Бюджетного кодексу України 

стосовно надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів викласти в такій 

редакції: 70 % екологічного податку за розміщення відходів (крім 

екологічного податку, визначеного частиною третьою ст. 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 %. Такий 

перерозподіл зумовлений реформою децентралізації, недофінансуванням 
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природоохоронних заходів та необхідністю відновлення спроможності 

місцевої політики у сфері поводження з ТПВ. Зважаючи на той факт, що 

реформування сфери поводження з ТПВ і створення ОТГ набирає обертів, 

доцільно переглянути перелік природоохоронних заходів і забезпечити 

раціональне використання надходжень на державному та місцевому рівнях. 

Зокрема, залишити на державному рівні надходження від екологічного 

податку в обсязі 30 % для співфінансування масштабних програм, проєктів 

загальнодержавного значення, для реалізації яких потребуються значні 

капіталовкладення та тривалий час (від 10 років). До таких проєктів належать: 

стимулювання науково-технічного розвитку та створення технологій 

поводження з ТПВ для кожного типу відходів; проведення проєктно-

конструкторських робіт, будівництво нових, технічне переоснащення, 

реконструкція тих, що існують, об’єктів поводження з відходами; 

будівництво, реконструкція полігонів, об'єктів для знешкодження та 

захоронення шкідливих і токсичних відходів. Варто також відновити 

положення щодо застосування штрафних санкцій, які передбачені Законом 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» (у редакції 

від 18 січня 2000 р.) у розмірі 100 % суми, яку використано за нецільовим 

призначенням та має бути спрямовано до спеціальних фондів охорони 

НПС [87, с. 23; 193]. 

Таким чином, в Україні наявні відповідні організаційно-правові засади 

для функціонування механізму публічного управління у сфері поводження з 

ТПВ. Однак, з огляду на неефективність державної політики в цьому напрямі, 

потребує оновлення законодавча база щодо поводження з ТПВ, а також 

вагомим є визначення ЦОВВ, який би акумулював усі необхідні повноваження 

в цій сфері. Також доцільно на законодавчому рівні регламентувати 

поводження з відходами як із вторинною сировиною, що потребує створення 

окремих структурних підрозділів для підготовки статистичної інформації та 

визначення можливостей розвитку ринку вторинної сировини в Україні.  
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Нагальним є вдосконалення положень Бюджетного кодексу в Україні в 

частині перерозподілу екологічного податку, а саме спрямування його до 

спеціальних фондів охорони НПС та відновлення його компенсаційної 

функції, налагодження співробітництва, створення сприятливих умов для 

розвитку сфери поводження з ТПВ і національного ринку вторинної сировини 

[77; 126; 220]. У цьому напрямі також необхідно мобілізувати вітчизняну 

науку з метою здійснення фахових наукових розвідок щодо розроблення 

екологічно безпечних технологій та розвитку сфери поводження з ТПВ з 

урахуванням саме національного складника. 

 

2.2. Оцінювання стану наявних механізмів публічного управління 

у сфері поводження з твердими побутовими відходами 

 

Для того щоб оцінити стан наявних механізмів публічного управління у 

сфері поводження з ТПВ, варто проаналізувати статистичні дані, що містять 

необхідну інформацію в цьому напрямі. На сьогодні відсутні узгоджені 

критерії, на основі яких можливо дати оцінку якості публічного управління, 

що існує в цій сфері. Це стосується як діяльності органів влади, так і виконання 

поставлених завдань у цілому. Дослідники пропонують оперувати такими 

категоріями, як ефективність та результативність, із допомогою яких можливо 

отримати інформацію про стан відповідного об’єкта. Зокрема, досягнення 

встановлених показників, результату (безвідносно до витрат) виконання 

доручень, управлінських рішень, що важко піддаються кількісному 

вимірюванню, характеризують категорію «результативність» [38]. У процесі 

досягнення поставленої мети залучаються відповідні ресурси, до того ж 

важливо відповісти на запитання, «які» саме ресурси та «як» вони 

використовуються, що вказує на залежність результату від кількості та якості 

їх [11]. 

Ефективність піддається оцінюванню по відношенню до максимального 

результату, якого можна досягти з використанням наявних ресурсів. 
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Ефективність є багатогранним поняттям, оскільки включає сукупність 

критеріїв, за якими можливо оцінити наслідки діяльності чи спроможність 

задовольнити інтереси визначеного суб’єкта. Під критерієм можна розуміти 

певні вимоги, які висуваються до процесу, явища, предмета та мають 

характеризуватись конкретністю, підкріплюватись відповідними доводами 

[11; 38]. На думку фахівців, ефективність є результатом, що порівнянний із 

витратами на його досягнення та вимірюється за моделлю «витрати – 

результат» або «цілі – ресурси – результат» [11]. Узагальнення наукових 

підходів щодо визначення ефективності дозволяє дійти висновку, що 

виокремлюють соціальну та економічну ефективність. 

Соціальну ефективність пов’язано з цілями суспільного розвитку, 

потребами громадян, темпами та масштабами приросту національного 

багатства, рівнем добробуту населення тощо. Економічна ефективність 

відображає внутрішній стан справ у системі публічного управління, 

відношення вартості обсягів наданих послуг до вартості обсягів залучених 

ресурсів [208, с. 3]. Така класифікація є відносною, оскільки визначити межі 

соціальної та економічної ефективності складно. При цьому існують різні види 

класифікацій ефективності, зокрема [51; 113, с. 82; 151, с. 77]: технічна 

(характеризується ступенем відповідності мети діяльності до суспільних 

цілей); екологічна (полягає в задоволенні потреб споживачів в умовах 

мінімізації ресурсокористування, відходів, забруднення НПС); 

енергоефективність (оптимізація співвідношення ефекту (корисності, якості, 

вартості, кількості вироблених продуктів, якості життя, соціального 

комфорту) та енергетичних витрат, яких вимагає вироблене благо, критерієм 

чого є отриманий результат – обсяги виробництва валового внутрішнього 

продукту (далі – ВВП) щодо витрат енергії на отримання такого результату – 

енергоємність ВВП) тощо. 

Гостро стоїть питання оцінювання ефективності механізмів публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ, оскільки йдеться не лише про 

економічні та екологічні аспекти, а також про задоволення суспільних потреб, 
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якість наданих послуг. У наукових напрацюваннях віддається перевага аналізу 

фіскальних інструментів поводження з відходами (оцінка ефективності 

фінансування), причому соціальні та екологічні критерії вивчено частково [60, 

с. 66]. Тому важко простежити динаміку розвитку сфери поводження з ТПВ у 

контексті застосування не лише кількісних, а також якісних параметрів. На 

думку фахівців, ефективність механізмів публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ можливо виміряти за допомогою критеріїв, зазначених у 

табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Класифікація підходів до визначення ефективності публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ 

Класифікація Критерії Сутність 

Соціальна 

Якість надання послуг щодо поводження з 

відходами; стан взаємин між органами влади, 

суб’єктами господарювання та населенням; частка 

населення, яке бере участь у сортуванні ТПВ; 

кількість новостворених робочих місць та рівень 

безробіття; наявність та стан інфраструктури 

поводження з ТПВ; проведення заходів 

екологічного спрямування; екологічна освіта та 

виховання; рівень корупції тощо 

Відображає показники 

добробуту населення, 

задоволеність якістю наданих 

послуг; якість роботи органів 

державного управління та 

місцевого самоврядування; 

дотримання вимог 

законодавства; індивідуальна 

результативність діяльності як 

організації, так і окремого 

громадянина; 

характеризується наявністю 

етичного складника в ході 

діяльності чи прийняття 

управлінських рішень 

Екологічна 

Показники НПС та покращання його стану в 

динаміці; відсутність засмічених територій ТПВ; 

обсяги безпечних речовин у складі відходів; обсяги 

викидів забруднювальних речовин в НПС; 

кількість санкціонованих полігонів тощо 

Характеризується ставленням 

людини до НПС, безпечністю 

умов життєдіяльності 

Економічна 

Кількість утворених відходів; обсяги вторинної 

сировини, що повторно використовуються у 

виробництві; частка перероблених відходів по 

відношенню до загальної кількості утворених 

відходів; кількість пакувальних матеріалів, що 

повторно використовуються в розрахунку на 

одиницю продукції; частка екологічно безпечної 

продукції; частка продукції, що підлягає 

повторному використанню по відношенню до 

продукції, що не переробляється; частка об’єктів 

поводження з відходами, що обладнані 
ресурсоощадними технологіями тощо 

Узгодженість економічної 

діяльності з екологічними 

цілями на основі використання 

науково обґрунтованих 

методів досягнення їх; 

забезпечення надходжень до 

бюджету, створення 

сприятливих умов для 

економічної діяльності 

суб’єктів господарювання 

Джерело: розроблене автором із використанням [11; 60; 64; 208]. 
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Показником ефективного публічного управління в цій сфері є якість 

підготовки обласних програм поводження з відходами, які регламентують 

систему поводження з відходами на місцях. Фахівці зазначають, що більшість 

із них мають декларативний характер та не відповідають законодавчим 

вимогам. Вагомим недоліком є складання програм на короткостроковий 

період, зокрема відсутність стратегічних напрямів налагодження системи 

поводження з ТПВ у довгостроковій перспективі. Аналіз регіональних 

програм у цій сфері дозволяє стверджувати про неналежну якість їхньої 

підготовки, зокрема [5, с. 21–23]: 

 у 95 % програм відображено неповну інформацію про сучасний 

стан поводження з відходами (схеми збирання, що існують, об’єкти 

поводження з відходами, вид, обсяги та джерела утворення відходів), про 

наявність чітко сформульованих проблем поводження з відходами в певній 

області (лише у 50 % програм проблему визначено) та результативні 

показники (лише у 41 % програм наявні ці показники); 

 у 38 % програм відсутні заходи щодо запобігання утворенню та 

запровадження роздільного збирання відходів, їхніх реєстрації та контролю; 

 у 36 % програм відсутній паспорт (стислий виклад основних даних, 

таких як відповідальні виконавці, обсяги та джерела фінансування, строк 

виконання тощо), притому в 62 % програм паспорт містить неповну 

інформацію; 

 11 % програм не містять заходів із моніторингу об’єктів 

поводження з відходами; 

 у 9 % програм не наведено перелік заходів щодо державної 

підтримки підприємств із перероблення та сортування відходів, проєктів 

поводження з відходами; 

 у 6 % програм відсутні заходи з розроблення схем санітарного 

очищення населених пунктів. 

Поряд із цим, щоб надати оцінку механізмам публічного управління у 

сфері поводження з ТПВ, потрібно володіти всебічною інформацією про 
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поводження з відходами. З огляду на систему моніторингу, що існує, 

статистичні дані, інформація про відходи не вирізняється повнотою та 

об’єктивністю. Не охоплено державним моніторингом такі аспекти, як 

ресурсний потенціал відходів певного регіону, стадії поводження з відходами, 

обсяги отримання та подальше використання вторинної сировини, 

ціноутворення на вторинну сировину тощо. 

На думку дослідників, сфера поводження з ТПВ на всіх рівнях 

управління являє собою сукупність елементів, що діють неефективно, та 

характеризується відсутністю ознак системності [106, с. 14]. Це також 

стосується суб’єктно-об’єктних відносин у цій сфері, оскільки виникають 

непорозуміння з приводу реалізації державної політики, методів поводження 

з відходами як на національному, так і на місцевому рівнях. Вагомою 

перешкодою є неефективність організаційного механізму в цьому напрямі та 

прогалини в розподілі повноважень і функцій на різних рівнях публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ [106, с. 15]. 

Таким чином, для отримання інформації про стан механізмів публічного 

управління, що існують у сфері поводження з ТПВ, було проведено експертне 

опитування4 на тему «Перспективи покращання стану сфери поводження з 

ТПВ через використання механізмів досягнення взаємодії між органами влади, 

суб’єктами господарювання та населенням» у серпні-вересні 2019 р. Мета 

дослідження полягала в аналізі стану механізмів досягнення взаємодії між 

органами влади, суб’єктами господарювання та населенням у сфері 

поводження з ТПВ. Основне завдання стосувалося виявлення перешкод, що 

стоять на шляху досягнення взаємодії між зазначеними суб’єктами. Методами 

дослідження було обрано експертне опитування – для опитування 

представників сфери поводження з ТПВ, що володіють відповідним досвідом 

та компетентністю; моделювання – для розроблення моделі взаємодії між 

                                                           
4 Статистичний опис результатів наведено в додатку Б. 
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органами влади, суб’єктами господарювання та населенням у сфері 

поводження з ТПВ. 

Гіпотезою дослідження виступало твердження, що в Україні наявний 

кризовий стан публічного управління у сфері поводження з ТПВ, що 

призводить до нагромадження неперероблених відходів і зумовлює 

суперечності щодо вирішення цієї проблеми в ланцюгу «органи влади – 

суб’єкти господарювання – населення». Тобто державну політику, що існує в 

цій сфері, не спрямовано на мінімізацію ТПВ, які підлягають захороненню у 

спеціально відведених місцях та об'єктах, таких як полігони, ділянки надр 

тощо, і навіть на протидію скиданню ТПВ у несанкціонованих місцях. Це стає 

причиною непорозуміння з різними групами населення з приводу шляхів 

налагодження системи поводження з ТПВ, ігнорування екологічних проблем і 

небажання співпрацювати в зазначеному напрямі. 

Проблеми у сфері поводження з ТПВ загострюються через відсутність 

закріпленої на законодавчому рівні мети в цій сфері, способів її досягнення з 

урахуванням саме національного складника та закріплених інструментів 

стимулювання щодо екологічно безпечного поводження з відходами й 

охорони НПС. Показником цього також виступає спроможність суб’єктів 

господарювання ефективно здійснювати діяльність щодо поводження з 

відходами (стан ресурсного забезпечення, інфраструктури, технічного 

оснащення, якість послуг тощо), а також спроможність населення сплачувати 

за послуги та долучатися до сортування відходів. 

В експертному опитуванні взяли участь представники ЦОВВ, що 

формує та реалізує державну політику у сфері охорони НПС, міських рад, 

МДА, громадських організації, наукових установ (що спеціалізуються за 

відповідним напрямом), суб’єктів господарювання (спеціалізовані 

заготівельні та переробні підприємства великого, середнього й малого бізнесу, 

що знаходяться на території України), мешканці міст районного та обласного 

значення. Критеріями відбору експертів виступали наявність вищої освіти та 

досвід роботи в зазначеній сфері. Загальна чисельність опитаних становила 
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n = 50, що проживають у містах із населенням більше ніж 50 тис. (86 %), 

селах/селищах (8 %) і містах із населенням менше ніж 50 тис. (6 %).  

Щодо загальних питань з оцінювання стану НПС, на думку 70 % 

експертів, спостерігається «скоріше, незадовільний» (50 %) та 

«незадовільний» стан (20 %) НПС населеного пункту – постійного місця 

проживання. Цей факт підтверджується розподілом відповідей на наступне 

запитання стосовно тенденцій зміни стану НПС населеного пункту за останні 

п’ять років. Більшість опитаних вважає, що екологічна ситуація 

«погіршилася» (30 %) та «скоріше, погіршилася» (22 %), лише на думку 

деяких респондентів спостерігається «покращання» (8 %) чи «скоріше, 

покращання» (10 %) або взагалі тенденцій на покращання або погіршення 

майже не спостерігається (14 %). При цьому 92 % опитаних зазначили, що в 

їхньому населеному пункті існує проблема засміченості території ТПВ. 

Зазначена проблема також зумовлена відсутністю роздільного збирання 

відходів у більшості населених пунктів України, причому ТПВ можуть 

містити у своєму складі різні типи відходів, що підвищує ризики виникнення 

техногенних катастроф і захворюваності населення через суцільне 

захоронення таких відходів. Експерти зазначили, що основними причинами 

засміченості ТПВ території населеного пункту – постійного місця проживання 

опитуваних є «застаріла інфраструктура з перероблення ТПВ» (13 %), 

«незацікавленість населення щодо проблеми ТПВ» (13 %), «скидання ТПВ у 

несанкціонованих місцях» (12 %) та «недосконалість державної екологічної 

політики» (11 %). 

На думку фахівців, проблема відходів в Україні полягає у відсутності 

технологій та методів поводження з ними [15]. При цьому 58 % зазначили, що 

в Україні незадовільний стан поводження з ТПВ, а 36 % погодилися з тим, що 

цей стан «скоріше, незадовільний» (рис. 2.2) [262, с. 318]. Лише 4 % опитаних 

оцінюють сучасний стан поводження з ТПВ як «скоріше, задовільний». Поряд 

із цим жоден з експертів не обрав варіант «задовільний» [Там само]. 
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Досить неоднозначно розподілилися відповіді на запитання стосовно 

того, вплинула чи не вплинула реформа децентралізації на стан поводження з 

ТПВ: 36 % опитаних погодилися з тим, що ця реформа, скоріше, не вплинула 

на стан поводження з ТПВ, 22 % – однозначно в цьому впевнені, також 20 % 

опитаних вважає, що реформа «скоріше, вплинула» та 6 % – «однозначно 

вплинула» на стан сфери поводження з ТПВ у країні. Також зберігається 

значна частка тих, хто утримався від відповіді (14 %), що свідчить про 

неоднозначність впливу реформи децентралізації на стан цієї сфери. Також 

деякі експерти зазначили свій варіант відповіді, який стосувався того, що 

«людям властиво говорити більше про проблеми, ніж про успіхи, тому бачення 

ефекту від реформи децентралізації може бути суб’єктивним та не 

відображати реального стану сфери поводження з ТПВ». 

 

 

Рис. 2.2. Розподіл відповідей на запитання: «Як би Ви оцінили сучасний 

стан поводження з ТПВ в цілому по Україні?» (%) 

 

На думку тих, для кого реформа децентралізації позитивно вплинула на 

сферу поводження з ТПВ, відчутні зміни спостерігаються в частині 

наповнення місцевого бюджету (24 %). Найбільший вплив на розвиток сфери 

поводження з ТПВ здійснюють ОМС (26 %) та органи державного управління 

(19 %). Незважаючи на посилення ролі ОМС через активізацію реформи 

децентралізації, для громад все ще актуальними залишаються питання низької 
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свідомості громадян щодо поводження з відходами, відсутність об’єктів 

інфраструктури та сучасної матеріально-технічної бази для забезпечення 

надання якісних послуг із поводження з відходами, також низька 

платоспроможність громадян, стихійні сміттєзвалища, відсутність 

облаштованих контейнерних майданчиків, бездіяльність органів влади тощо 

[154]. Слабкою стороною децентралізації є відсутність досвіду на місцях щодо 

складання проєктів у цій сфері на довгостроковий період. 

Що стосується залучення фінансового ресурсу, ефективними джерелами 

фінансування сфери поводження з ТПВ виступають кошти виробників 

відходів та їхніх власників (25 %), кошти місцевого бюджету (20 %). Треба 

зазначити, що зберігається значна частка опитаних, які найефективнішими 

джерелами фінансування вважають гранти міжнародних організацій (11 %). 

Для реалізації довгострокових проєктів у цій сфері потрібне залучення 

значних капіталовкладень, якими переважна більшість громад не володіє. У 

державному бюджеті має бути закладено кошти для спорудження та 

реконструкції об’єктів поводження з відходами, закриття тих, що не 

відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам. Експерти зазначають, що 

на сьогодні інвестування у сферу поводження з ТПВ здійснюється повільними 

темпами (табл. 2.2) [40]. 

В оцінці співпраці (за шкалою, де 5 – сприяє вирішенню проблеми, 4 – 

скоріше, сприяє вирішенню проблеми, 3 – важко сказати однозначно, 2 – 

скоріше, не сприяє вирішенню проблеми, 1 – не сприяє вирішенню проблеми) 

між органами влади, суб’єктами господарювання та населенням щодо 

вирішення проблеми засміченості територій ТПВ у категоріях «між органами 

влади та суб’єктами господарювання», «між органами влади та населенням», 

«між суб’єктами господарювання та населенням» жоден з експертів не обрав 

варіант «5», незначна частина опитаних (4 %, 4 % та 8 % відповідно) обрала 

варіант «4», що свідчить про незадоволеність їх співпрацею між зазначеними 

суб’єктами, у результаті якої не вирішується проблема засміченості територій 

ТПВ. 
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Таблиця 2.2 

Капітальні інвестиції підприємств у 2010–2019 рр. (тис. грн) 

Рік У наявні будівлі 

та споруди з 

водопостачання; 

каналізації, поводження 

з відходами 

У збирання, 

оброблення й 

видалення відходів; 

відновлення 

матеріалів 

У відновлення 

матеріалів 

У машини та 

обладнання з 

відновлення 

матеріалів 

2010 23685 17028 1766 66424 

2011 24916 21670 13818 242011 

2012 6616 4498 2891 101266 

2013 39265 11514 6686 90506 

2014 11246 2356 601 44376 

2015 19629 14916 2641 49938 

2016 22154 9029 4122 62362 

2017 15074 4657 463 98673 

2018 14003 7851 53 84733 

2019 10416 442 0 156750 

Джерело: розроблене автором із використанням [90]. 

 

Це також підтверджується відповідями на запитання стосовно основних 

бар’єрів на шляху досягнення взаємодії між органами влади, суб’єктами 

господарювання та населенням. Представники органів влади вважають 

вагомим бар’єром наявність корупції (17 %), конфлікт інтересів (16), 

непрозору процедуру прийняття управлінських рішень (10) та неефективне 

законодавче забезпечення (10 %). Такі ж бар’єри відзначили суб’єкти 

господарювання та населення. Зокрема, на думку населення, найвагомішим 

чинником є наявність неефективного законодавчого забезпечення. Необхідно 

зазначити, що у відносинах між органами влади, суб’єктами господарювання 

та населенням має місце конфлікт інтересів, який у структурі відповідей 

показує значний відсоток, як зображено на рис. 2.3. 

Щодо визначення основних принципів взаємодії між органами влади та 

населенням у сфері поводження з ТПВ більшість опитаних (органи влади – 

54 %, суб’єкти господарювання – 41, населення – 47 %) зазначила, що «органи 

влади мають дбати про вирішення проблеми ТПВ, але громадяни також мають 

допомагати». Також було висловлено власні варіанти відповідей, зокрема: з 

боку органів влади – «органи виконавчої влади разом із населенням мають 
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розуміти, з чим вони мають справу (що таке ТПВ); бізнес-середовище має 

забезпечити функціонування системи поводження з ТПВ, а законодавча влада 

підтримувати ініціативи зазначених суб’єктів шляхом написання зрозумілих 

правил, здійснення функцій контролю та збирання статистичних даних»; з 

боку суб’єктів господарювання – «важливо йти знизу вгору, а не навпаки», 

«органи влади мають створити рамкові умови для розвитку системи 

поводження з ТПВ». 

 

 

Рис. 2.3. Основні бар’єри на шляху досягнення взаємодії між органами 

влади, суб’єктами господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ 

(%) 

 

Визначаючи принципи взаємодії між органами влади та суб’єктами 

господарювання у сфері поводження з ТПВ, більшість експертів зазначила, що 

«органи влади мають стимулювати суб’єкти господарювання до вирішення 

проблеми ТПВ» (органи влади – 25 %, суб’єкти господарювання – 38 %, 

населення – 34 %). Також було висловлено власні відповіді з боку 

представників населення – «комунальна сфера є суверенним завданням 

держави та громад для забезпечення життєдіяльності громадян», з боку 

суб’єктів господарювання – «держава повинна розробити ефективну модель 
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поводження з ТПВ, яку суб’єкти господарювання будуть використовувати з 

метою отримання прибутку». 

На запитання про визначення принципів взаємодії між суб’єктами 

господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ більшість експертів 

обрала варіант – «органи влади повинні залучати суб’єкти господарювання та 

населення до взаємодії» (органи влади – 49 %, суб’єкти господарювання – 39, 

населення – 31 %). Поряд із цим, на думку представників суб’єктів 

господарювання (33 %), вони самостійно мають знаходити можливості для 

взаємодії з населенням. Загалом, беручи до уваги визначення принципів 

взаємодії між органами влади, суб’єктами господарювання та населенням у 

сфері поводження з ТПВ, провідна роль має належати саме органам влади, які 

залучають усі зацікавлені сторони до взаємодії (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Основні принципи, на яких мають базуватися відносини між 

органами влади, суб’єктами господарювання та населенням у сфері 

поводження з ТПВ (%) 

 

У ході опитування пропонувалося відповісти на запитання стосовно 

ДПП та оцінити, якою мірою зазначений механізм сприяє досягненню 

взаємодії між органами влади, суб’єктами господарювання та населенням у 

сфері поводження з ТПВ. Більшість опитаних погоджується з думкою, що 

54
35 25

49

41

27 38

39

47

36 34

31

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Органи влади мають 
дбати про вирішення 

проблеми ТПВ, але 
громадяни також мають 

допомагати

Органи влади мають 
дбати про вирішення 

проблеми ТПВ, а суб’єкти 
господарювання мають 

допомогти

Органи влади мають 
стимулювати суб’єкти 
господарювання до 

вирішення проблеми 
ТПВ

Органи влади повинні 
залучати суб’єкти 

господарювання та 
населення до взаємодії

Органи влади Суб’єкти господарювання Населення



114 
 

ДПП «скоріше, не сприяє» (38 %) досягненню взаємодії між органами влади, 

суб’єктами господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ в 

Україні [262, с. 319]. Навпаки, деякі з експертів вважають, що цей механізм 

«однозначно сприяє» (20 %) та «скоріше, сприяє» (15 %) досягненню взаємодії 

між зазначеними суб’єктами [Там само]. Значна частина експертів не змогла 

однозначно відповісти на це запитання (25 %), що свідчить про недостатню 

законодавчу врегульованість функціонування цього механізму, зокрема у 

сфері поводження з ТПВ [262]. 

Законодавство України визначає, що до сфер реалізації ДПП також 

належить поводження з відходами [170]. Спектр його переваг показано 

фінансовими вигодами для державної влади, територіальних громад; 

можливостями отримання фінансового ресурсу від розподілу прибутку між 

партнерами (приватним оператором та представником органу влади); переваги 

такого співробітництва віддзеркалюються в дотриманні якості послуг, 

залученні приватних інвестицій; зменшенні бюджетного навантаження тощо 

[56, с. 5–6]. Поряд із цим реалізація проєктів ДПП у сфері поводження з 

відходами супроводжується певними труднощами, які полягають у складній 

процедурі отримання дозвільної документації та набуття права приватним 

партнером на користування земельною ділянкою; низькій фаховій підготовці 

посадових осіб органів влади; відсутності гарантій дотримання органами 

влади вимог у ході реалізації проєктів щодо поводження з відходами; 

наявності корупційного складника; необхідності погодження реалізації 

проєктів із багатьма установами тощо [56, с. 7].  

Експерти також відповідали на запитання з оцінювання рівня 

корупційного складника в ході налагодження взаємодії між органами влади, 

суб’єктами господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ. На 

думку експертів, рівень корупції є «високим» (34 %) та «середнім» (30 %), як 

зображено на рис. 2.5. Найефективнішими способами викорінення корупції є 

«посилення механізмів притягнення до відповідальності» (24 %) та 

«удосконалення законодавчого забезпечення» (23 %). 
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Рис. 2.5. Оцінка рівня корупції в ході налагодження взаємодії між 

органами влади, суб’єктами господарювання та населенням у сфері 

поводження з ТПВ в Україні (%) 

 

Рівень корупції можливо оцінити: як дуже високий (критичний) – 

наявність корупційних вчинків із високим рівнем наслідків, що вимагає 

негайного запровадження заходів з усунення чинників корупції; високий – 

висока ймовірність корупційного вчинку за досить високого рівня наслідків, 

що вимагає запровадження заходів з усунення чинників корупції 

якнайшвидше; середній – потенційна ймовірність корупційного вчинку із 

середнім рівнем наслідків, що потребує запровадження заходів з усунення 

чинників корупції протягом адекватного періоду; низький та дуже низький 

(малий) – невелика ймовірність корупційного вчинку або майже неможливість 

його за незначних наслідків, що потребує моніторингу ризиків та 

запровадження заходів з усунення чинників корупції в разі необхідності [159, 

с. 25]. 

Стосовно визначення найефективніших форм взаємодії між органами 

влади та населенням у сфері поводження з ТПВ експерти обрали варіанти: 

«розроблення спільних програм» (органи влади – 21 %, суб’єкти 

господарювання – 28, населення – 18 %); «участь у спільних заходах» (органи 

влади – 12 %, суб’єкти господарювання – 20, населення – 17 %). Також, на 

думку представників органів влади, такою формою взаємодії виступає 
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«проведення соціологічних опитувань громадян» (11 %). Представники 

суб’єктів господарювання та населення вбачають ефективною формою 

взаємодії «створення спільного консультативно-дорадчого органу» (суб’єкти 

господарювання – 11 %, населення – 12 %). Це дещо підтверджує 

розповсюдженість думки, що для усунення певної проблеми має бути 

створено окремий орган влади, який займатиметься виключно її вирішенням.  

Невизначеним залишається питання оптимізації функціонального 

складника органів влади в цій сфері. Багатофункціональність, корупційний 

складник, неналежна якість виконання повноважень призводить до того, що 

кількість органів влади збільшується, однак якісні показники діяльності 

залишаються низькими. До вагомих проблем також належать плинність 

кадрів, відсутність системності в ході прийняття управлінських рішень, 

конфлікт інтересів у діяльності органів влади, неефективний розподіл 

функцій, невідповідність їх до потреб суспільства тощо [192]. У сфері 

поводження з ТПВ доцільно визначити ключові функції між різними типами 

органів влади, що не повинні дублюватися. Необхідно відійти від утворення 

нових органів влади в цій сфері та створити умови, за яких ЦОВВ, що формує 

та реалізує державну політику у сфері охорони НПС, спроможний належним 

чином виконувати покладені на нього повноваження та провадити якісну 

державну політику в цьому напрямі. 

На думку експертів, «розроблення спільних програм» (органи влади –

30 %, суб’єкти господарювання – 32, населення – 30 %), «спільні заходи щодо 

вирішення актуальних проблем» (органи влади – 24 %, суб’єкти 

господарювання – 14, населення – 15 %) і «спільна участь у державних 

програмах» (органи влади – 13 %, суб’єкти господарювання – 22, населення – 

10 %) є найефективнішими формами взаємодії між органами влади та 

суб’єктами господарювання у сфері поводження з ТПВ. Деякі з представників 

населення запропонували власний варіант відповіді – «створення громадських 

організацій є найефективнішою формою взаємодії». 
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Для порівняння відповідей на запитання стосовно визначення 

найефективніших форм взаємодії між органами влади та населенням, між 

органами влади та суб’єктами господарювання у сфері поводження з ТПВ, 

найбільшу кількість відповідей набрав варіант – «розроблення спільних 

програм» (рис. 2.6). Це підтверджує той факт, що на сьогодні необхідно 

знаходити шляхи для налагодження співпраці з усіма зацікавленими 

сторонами та формування напрямів реалізації державної політики у сфері 

поводження з ТПВ через розроблення спільних програм. 

 

Рис. 2.6. Найефективніші форми взаємодії між органами влади та 

населенням, між органами влади та суб’єктами господарювання у сфері 

поводження з ТПВ (%) 

 

Експерти вважають, що за ініціативою органів влади посилити 

взаємодію між органами влади, суб’єктами господарювання та населенням у 

сфері поводження з ТПВ можливо шляхом «урахування інтересів зацікавлених 

сторін під час прийняття управлінських рішень» (16 %), «забезпечення 

прозорості діяльності органів влади» (15), «покращання законодавчого 

забезпечення» (13 %). За ініціативою населення посилити взаємодію між 

зазначеними суб’єктами можливо шляхом «мінімізації використання 

продукції, що не підлягає переробленню» (17 %), «дотримання вимог 
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законодавства» (14), «вчасного та в повному обсязі внесення плати за надання 

послуг» (14 %). Також значна частина експертів вбачає ефективним способом 

посилення взаємодії «участь у сортуванні ТПВ» (13 %). 

За ініціативою суб’єктів господарювання посилити взаємодію між 

органами влади, суб’єктами господарювання та населенням у сфері 

поводження з ТПВ можливо за рахунок «дотримання вимог законодавства» 

(15 %), «мінімізації утворення відходів» (15) та «збільшення обсягів залучення 

вторинної сировини у виробництво» (14 %). Також на питання було надано 

власну відповідь – «представникам бізнес-середовища важливо, щоб їхня 

праця належно оплачувалася, що також виступає ефективним стимулом для 

будь-якої діяльності». Важливо спрямувати зусилля на врахування інтересів 

зацікавлених сторін під час прийняття управлінських рішень, мінімізацію 

використання продукції, що не підлягає переробленню, та дотримання вимог 

законодавства (рис. 2.7). 

 

 

Рис. 2.7. Напрями посилення взаємодії між органами влади, суб’єктами 

господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ (%) 

 

Щодо критеріїв оцінювання взаємодії між органами влади, суб’єктами 

господарювання та населенням (рис. 2.8) більшість експертів вважають за 
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доцільне враховувати «стан НПС» (21 %), «екологічні наслідки реалізації угод 

про партнерство» (14), «чисельність населення, яке бере участь у сортуванні 

ТПВ» (14 %). Деякі з експертів додали власні варіанти відповідей, зокрема: 

«скорочення негативного впливу на НПС»; «вчасне надання послуг, охайність 

контейнерних майданчиків, зрозуміла та прозора інформація щодо наданих 

послуг і складу ТПВ (для аналізу з метою розширення асортименту збирання 

ресурсоцінних матеріалів)». 

 

Рис. 2.8. Основні критерії оцінювання взаємодії між органами влади, 

суб’єктами господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ (%) 

 

Результати опитування показали, що стан НПС оцінюється як 

незадовільний, що зумовлюється наявністю проблеми нагромадження ТПВ. 

Експерти вказують на прогалини законодавчого забезпечення, що не створює 

сприятливих умов для розвитку сфери поводження з ТПВ. Це негативно 

впливає на подальшу співпрацю між усіма секторами суспільства з приводу 

розуміння державної екологічної політики та належного поводження з 

відходами. 

Поряд із цим неоднозначною є думка експертів про ефект реформи 

децентралізації для налагодження системи поводження з ТПВ, оскільки для 

громад усе ще актуальними залишаються питання низької свідомості громадян 

стосовно поводження з відходами, відсутності об’єктів інфраструктури та 
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сучасної матеріально-технічної бази для надання якісних послуг щодо 

поводження з відходами. Слабкою стороною децентралізації є відсутність 

досвіду на місцях щодо складання проєктів у цій сфері на довгостроковий 

період. Нагальним є здійснення проєктно-конструкторських робіт, що 

стосуються будівництва нових та реконструкції тих об’єктів поводження з 

ТПВ, що існують, закриття тих, що не відповідають санітарно-

епідеміологічним вимогам. 

Доцільно здійснювати заходи щодо налагодження співпраці з усіма 

зацікавленими сторонами та розроблення напрямів реалізації державної 

політики у сфері поводження з ТПВ, зокрема через розроблення спільних 

програм і участі у спільних заходах. Доречно виробити критерії оцінювання 

взаємодії між органами влади, суб’єктами господарювання та населенням, 

якими можуть виступати: стан НПС, екологічні наслідки реалізації угод про 

партнерство, чисельність населення, яке бере участь у сортуванні ТПВ. 

Таким чином, сприятливими чинниками для налагодження системи 

поводження з ТПВ є такі: покращання законодавчого забезпечення, 

мінімізація використання продукції, що не підлягає переробленню, 

дотримання вимог законодавства, участь у сортуванні ТПВ, збільшення 

обсягів залучення вторинної сировини у виробництво. Варто поступово 

мінімізувати створення екологічно шкідливої продукції та продукції, що не 

підлягає переробленню. Положення нормативно-правових актів у цій сфері 

мають регламентувати пріоритетність перероблення відходів та отримання 

якісної вторинної сировини. 

 

2.3. Проблеми функціонування механізмів публічного управління 

у сфері поводження з твердими побутовими відходами 

 

Згідно зі статистичними даними, в Україні спостерігається збільшення 

забруднених ТПВ територій, що зумовлює погіршення стану екологічної, 

економічної та соціальної безпеки. Катастрофічними стають екологічні 
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виклики для сучасної України, де засміченість територій відходами вкрай 

висока, а сміттєзвалища займають близько 5 % її площі. Лише за 2016 р. (без 

урахування даних Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та 

частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) 

утворилося приблизно «11 млн тонн побутових відходів, що підлягають 

захороненню на 5487 сміттєзвалищах і полігонах загальною площею понад 

9 тис. га» [222]. При цьому перероблення та утилізація відходів становить 5 %, 

що є низьким показником для забезпечення вторинною сировиною об’єктів 

поводження з ТПВ. 

Суспільство тільки-но почало усвідомлювати нагальність охорони НПС 

та вирішення проблеми відходів. Зокрема, уже декілька років тому було 

прийнято низку законодавчих актів щодо раціонального поводження з 

відходами, проте так і відсутні дієві механізми реалізації державної політики 

в цьому напрямі. Характерним є те, що досі суспільна реакція на абсолютну 

більшість проблем у сфері поводження з ТПВ зводиться до публічної 

констатації фактів та «прожектерства» з черговими приміськими 

сміттєзвалищами за кошти іноземців і донорів. У сучасних умовах для 

налагодження сфери поводження з ТПВ в Україні потрібні політична воля та 

фінансування, і держава, яка на сьогодні не є спроможною реалізувати обидві 

вимоги, залишається пасивною у прийнятті ефективних управлінських рішень 

[94]. У зв’язку з цим постає необхідність виходу з глухого кута та пошуку 

дієвих підходів щодо вирішення проблем у цій сфері. 

Формуючи послідовну логіку дослідження, звернімося до нормативної 

частини зазначеного питання. У січні 2013 р. розпорядженням КМУ була 

схвалена Концепція Загальнодержавної програми поводження з відходами на 

2013–2020 рр., згідно з якою основними проблемами поводження з ТПВ було 

визначено [187, с. 14]: недосконалість механізму збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення 

відходів, що призводить до збільшення обсягів нагромадження їх; відсутність 

екологічно безпечних методів та засобів поводження з відходами, що 
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призводить до підвищення техногенних та екологічних ризиків; низькі темпи 

упровадження маловідходних технологій, створення інфраструктури у сфері 

поводження з відходами, зокрема небезпечними; недосконалість 

законодавства та системи державного регулювання у сфері поводження з 

відходами; відсутність єдиного органу спеціальної компетенції, який 

акумулює всі необхідні повноваження для реалізації державної політики у 

сфері поводження з ТПВ. 

Прийнята у 2017 р. Національна стратегія управління відходами в 

Україні до 2030 р. визначила головну проблему – «великі обсяги утворення 

відходів, відсутність інфраструктури з їх перероблення та утилізації» [188]. 

Треба зазначити, що фахівці виокремлюють безліч проблем у цій сфері, що 

надає можливість класифікувати їх за способом впливу та об’єднати за такими 

групами [99; 114; 149; 199; 200; 210; 235; 249; 300]: 

 адміністративні: відсутність контролю за дотриманням 

технологічних, санітарно-епідеміологічних та екологічних норм і правил з 

боку уповноважених органів влади; низькі тарифи, що не забезпечують 

підприємствам стовідсоткового покриття витрат на надання якісних послуг у 

цій сфері; нерозвиненість державного стимулювання природоохоронної 

діяльності на основі податкових пільг і субсидій для виробників екологічно 

безпечної продукції та продукції з відходів; складність в оформленні 

дозвільної документації та відсутність гарантій її видачі суб’єктам 

господарювання; наявність корупції та необхідність погодження документації 

з багатьма інстанціями для провадження діяльності у сфері поводження з ТПВ; 

 нормативно-правові: неефективність і застаріла база чинного 

законодавства, невідповідність між законодавчими ініціативами та нинішньою 

державною політикою щодо поводження з ТПВ, у результаті чого екологічні 

проблеми вирішуються за «залишковим» принципом; неврегульованість 

питання поводження з ТПВ як із вторинною сировиною, а також у частині 

моніторингу, ціноутворення, визначення потреб у вторинній сировині тощо; 

 економічні: енергоємність виробництва; залежність економіки від 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#n8


123 
 

використання природних ресурсів; нерозвиненість ринку утилізації вторинної 

сировини; низький рівень інноваційно-інвестиційної діяльності суб’єктів 

господарювання; неефективність використання коштів фондів охорони НПС; 

брак фінансування та ресурсного забезпечення для здійснення масштабних 

проєктів; 

 техніко-технологічні: відсутність дієвої системи моніторингу 

стану НПС, поводження з відходами, системи обліку, порівняння та 

інтегрування антропогенних впливів під час оцінювання техногенних ризиків; 

незацікавленість суб’єктів господарювання у здійсненні природоохоронних 

заходів і встановленні сучасних ресурсоощадних технологій; відсутність 

вітчизняних технологій поводження з ТПВ; брак фінансування науково-

технічної діяльності; високий показник зношеності устаткування та 

транспортних засобів зі збирання й перевезення ТПВ; невідповідність стану 

полігонів до технологічних, санітарно-епідеміологічних та екологічних вимог; 

низький рівень наукоємності виробництва; зниження ефективності 

функціонування наукових установ; «відтік мізків» – від’їзд молодих і 

перспективних інтелектуалів за кордон; 

 організаційно-управлінські: наявність великої кількості суб’єктів 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ, що призводить до 

виникнення явища дублювання повноважень; неналежна паспортизація та 

санація полігонів; незабезпечення повного збирання, утилізації, своєчасного 

знешкодження та видалення відходів; брак оперативної, достовірної 

статистичної інформації щодо морфології та поводження з ТПВ; низький 

рівень охоплення населення послугами з вивезення та роздільного збирання 

ТПВ; недозавантаженість об’єктів поводження з ТПВ вторинною сировиною; 

захоронення як пріоритетний метод поводження з ТПВ; 

 соціально-демографічні: незацікавленість населення щодо 

проблеми відходів; відсутність культури поводження з ТПВ; низький рівень 

екологічної освіти та виховання; погіршення стану здоров’я населення через 

забрудненість НПС відходами; 
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 екологічні: наявність техногенних та екологічних катастроф у 

зв’язку зі збільшенням обсягів ТПВ, частки шкідливих речовин у водному 

середовищі, повітрі та ґрунті, що також пов’язано з наявністю 

несанкціонованих сміттєзвалищ і полігонів, які не відповідають санітарним 

вимогам. 

Зауважимо, що наведений перелік проблем не є остаточним, більше того, 

у динамічних умовах розвитку суспільства їхня сукупність стрімко 

поповнюється. Зокрема, важливим є не лише кількісний аспект обраного 

питання, а саме детермінанти виникнення проблем. З огляду на те, що сміття 

є результатом життєдіяльності людини, кожен із нас повинен бути 

відповідальним за забруднення та погіршення стану НПС. У цьому напрямі 

проблемою є нерозвиненість екологічного виховання в суспільстві, оскільки 

відходи сприймаються переважно в негативному значенні. Це, своєю чергою, 

«програмує пересічного громадянина ставитись до відходів як до непотребу, 

що не містить користі й котрого необхідно позбутися» [197, с. 449]. Така 

однобічність поглядів значно обмежує свідомість людини та перешкоджає 

осягнути можливі наслідки такого ставлення до проблеми відходів. Своєю 

чергою, нехтування питаннями охорони НПС спричинило вимирання багатьох 

видів флори та фауни, засміченість берегів Світового океану, поширення 

збудників різноманітних захворювань, як насідок порушення екологічної 

безпеки. 

Незважаючи на спектр негативних явищ у результаті збільшення викидів 

забруднювальних речовин та засміченості територій відходами, питання 

поводження з ТПВ мають значення для підвищення економічного потенціалу 

країни, а саме в частині використання відходів як вторинної сировини. При 

цьому варто сказати про нагальність стратегічного планування державної 

політики та розроблення якісних програм щодо розвитку сфери поводження з 

ТПВ. Статистичні дані свідчать, що в такому напрямі розвиток цієї сфери 

планується переважно на поточний період, зокрема бракує планування у 

середньо- та довгостроковій перспективі з визначеною метою та ресурсним 
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забезпеченням. Наявність вищезазначених складників публічного управління 

у сфері поводження з ТПВ є передумовою для посилення ефективності 

державної політики в цьому напрямі. 

Відходи, а саме отримана в результаті їхнього перероблення вторинна 

сировина, дають шанс на розв’язання численних проблем комунального 

господарства, вартості енергоресурсів, з якими стикнулася Україна. Зокрема, 

газ, який отримують у ході спалювання відходів, можна використовувати як 

альтернативу природному газу, що полегшить життя населення в умовах 

сьогоднішньої цінової політики у сфері надання комунальних послуг; 

отримані в ході перероблення відходів речовини можуть слугувати матеріалом 

для будівництва доріг; так звані «мокрі» відходи (що складаються з органіки) 

є цінним ресурсом для сільського господарства як добриво для земель, їжа для 

тварин тощо. Однак зазначене потребує законодавчого врегулювання та 

створення відповідних умов для використання отриманої з відходів вторинної 

сировини. Важливо виокремити та показати ті вигоди, що з’являються в 

результаті спільного вирішення проблеми відходів. 

Проблема відходів є не локальною, а комплексною, оскільки охоплює 

низку чинників (нормативно-правові, політичні, соціально-економічні, 

екологічні тощо), що безпосередньо впливають на розвиток цієї сфери. 

Очевидно, що немає сенсу посилювати механізми відповідальності, податкове 

навантаження, збільшувати штрафи в умовах, коли сама держава ослаблена та 

нездатна забезпечити сприятливі умови для розвитку країни. Це свідчить про 

те, що варто застосовувати комплексний підхід до вирішення проблеми 

відходів та налагодження публічного управління в цій сфері, не лише беручи 

до уваги технологічний складник, фінансування, а досліджуючи всі аспекти 

розвитку сфери поводження з ТПВ – від аналізу морфологічного складу 

відходів до питань державної політики. Також необхідно створити сучасну 

базу статистичної інформації для отримання оперативних даних у цій сфері. 

Варто зазначити, що державну політику у сфері поводження з ТПВ не 

спрямовано на перетворення проблем цієї сфери на її можливості. Це 
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зумовлено тим, що її інструменти мають переважно фіскальний характер і 

лише частково сприяють стимулюванню вирішення проблеми відходів. 

Зміщення акцентів у бік сприйняття держави «як осередку сервісу, де 

громадяни виступають користувачами послуг, а державні чиновники – 

менеджерами», звужує повноту її функціональних можливостей [233, с. 96]. 

Зокрема, окрім сервісу, здійснення фінансово-кредитної політики є потужним 

засобом посилення потенціалу держави за рахунок власної спроможності. 

Якісний бік вирішення будь-яких проблем безпосередньо залежить від 

здатності органів влади забезпечити сприятливі умови для діяльності кожного 

суб'єкта. Тому так важливо сприймати державу не лише як осередок сервісу, а 

як самовідтворювальну систему, здатну до самозабезпечення та саморозвитку. 

Однак на тлі нестабільності політичних, соціально-економічних, 

екологічних та інших процесів спостерігається послаблення публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ. Особливо загострилася ситуація в 

країні після переходу до ринкової економіки, коли державний сектор із 

плановою економікою змінив курс на запровадження ринкових механізмів та 

прискорену приватизацію. Головна загроза полягала в тому, що роль держави 

в регулюванні ринку поступово зменшувалась, водночас посилювалась роль 

приватних власників і корпорацій. Уже за період із 2010 по 2017 рр. в Україні 

було зафіксовано спад ВВП (у постійних цінах 2010 р.) на 7 % [28, с. 8–9]. 

Фахівці досить влучно охарактеризували стан справ, коли функції 

держави переймають корпорації, що призводить до порушення рівноваги в 

країні та породжує кризові явища в економіці [39]. Дефіцит державного 

бюджету, відсутність дієвих механізмів оздоровлення економіки, 

незахищеність національних інтересів негативно впливають на спроможність 

держави реалізовувати власний потенціал і забезпечувати добробут у 

суспільстві. Звісно, це не означає, що сам факт наявності корпорацій є 

безумовно негативним явищем, але коли вони поглинають функції держави – 

це створює загрозу національній безпеці країни. Протягом років незалежності 

нам так і не вдалося створити власну потужну ресурсну базу та відновити наш 
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вітчизняний сектор економіки. За даними соціологічних досліджень, 

спостерігається зниження рівня життя населення, «83 % громадян вважають 

себе бідними» [241]. Промисловість країни занепадає, про що свідчить 

кількість депресивних територій та знищення бюджетоутворювальних 

підприємств. 

У таких умовах відбувається запровадження реформи децентралізації, 

перебіг якої на сьогодні доволі повільний та неефективний. При цьому фахівці 

наголошують на необхідності використання досвіду функціонування різних 

систем місцевого самоврядування, а саме [304]: англосаксонської (Австралія, 

Великобританія, Ірландія, Канада, Нова Зеландія, США); північно-

центральної (Австрія, Нідерланди, Німеччина, Скандинавія, Швейцарія); 

французької (Бельгія, Греція, Іспанія, Італія, Португалія, Франція). Спільною 

рисою для цих типів систем виступають: пошук комфортних та безпечних 

умов існування, доступність послуг для місцевого населення, побудова 

ефективних моделей взаємодії між суб’єктами публічного управління тощо. 

Слушною є думка дослідників із приводу того, що питання 

децентралізації в Україні аналізується через висвітлення теоретичних уявлень 

про сутність реформи та майбутніх перспектив для країни, коли настав час 

актуалізувати доцільність та ризики запропонованого концепту 

децентралізації, що виявляється в недостатній кількості публікацій, здатних 

надати об’єктивну інформацію як для вітчизняного, так і для закордонного 

простору. Територіальні громади лише починають замислюватися про 

досягнення екологічного, економічного та соціального ефектів через 

реалізацію своєї спроможності та ресурсного потенціалу. У нинішніх умовах 

зростання ролі територіальних громад зусилля місцевої влади спрямовуються 

переважно на покращання соціального та дорожньо-інфраструктурного 

складників. При цьому екологічний чинник зазвичай не є пріоритетним для 

децентралізованої влади і не знаходить свого відображення у здійсненні 

соціально-економічної політики на місцях. 

Обмеженість у фінансовому ресурсі гальмує розвиток територій, 
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причому левова частка в доходах місцевих бюджетів належить офіційним 

трансфертам із державного бюджету [119, с. 156]. Показником розвитку 

територіальних громад є стан житлово-комунального господарства, яке на 

сьогодні залежне від дотацій та потребує осучаснення. Недостатність коштів 

перешкоджає налагодженню системи поводження з ТПВ на місцях. Водночас 

навряд чи можна стверджувати про екологічні зрушення, «коли перероблення 

та спалювання відходів в Україні становлять лише 3,2 % та 2,7 % відповідно, 

при цьому близько 95 % відходів спрямовується на сміттєзвалища» [328]. 

Поряд із цим показник утилізації побутових відходів складає близько 6 %, з 

яких 2 % потрапляє на спалювання, а 4 % – на сміттєпереробні лінії та 

заготівельні пункти вторинної сировини [223]. 

Згідно зі звітом Рахункової палати щодо стану поводження з відходами 

в Україні, більшість відібраних та затверджених проєктів регіонального 

розвитку спрямовано на будівництво та розширення полігонів, оновлення 

транспортних засобів, а не запровадження сучасних технологій та методів 

поводження з ТПВ [183, с. 24]. Наразі в Україні нараховується близько 6,5 тис. 

законних і 35 тис. незаконних сміттєзвалищ, а за підрахунками екологів, 

полігони щороку поповнюються сміттям на 15–17 млн тонн [156, с. 79]. Така 

ситуація свідчить про нагальність підсилення науково-технічної бази для 

проведення досліджень щодо виявлення ефективних способів поводження з 

ТПВ. 

За даними статистики, станом на кінець 2019 р. лише 13,6 % 

промислових підприємств запровадили інновації (продукцію та/або 

технологічні процеси, які спрямовано на покращання кількісних та якісних 

показників у сфері поводження з ТПВ), у той час як у 2000 р. частка таких 

підприємств становила 14,8 % [35]. Що стосується запровадження 

маловідходних ресурсоощадних технологій, то у 2019 р. цей показник 

становив 857 і порівняно з 2000 р. зріс на 427 одиниць (рис. 2.9) [Там само]. 

Поряд із цим осучаснення технологічного складника відбувалося повільними 
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темпами, починаючи з 2000 р. спостерігалися низхідні тренди в показниках, 

що свідчить про нестабільність державної політики в цьому напрямі. 

Уже станом на 2010 р. в Україні спостерігалася значна частка 

фінансування науково-дослідних робіт у загальному обсязі витрат за рахунок 

коштів іноземних джерел. Якщо станом на 2010 р. частка фінансування за 

рахунок коштів іноземних джерел у країнах ЄС становила 8,9 %, то в Україні 

цей показник становив уже 25,8 % [134, с. 63]. 

 

 

Рис. 2.9. Запровадження маловідходних, ресурсоощадних технологій на 

промислових підприємствах 

Джерело: розроблене автором із використанням [35] 

 

За даними міжнародних організацій, сферу поводження з ТПВ у нашій 

країні можливо охарактеризувати в такий спосіб [327]: 

 підтримка роздільного збирання забезпечується переважно 

переробними компаніями та міжнародними виробниками; 

 пункти збирання вторинної сировини, що існують, неефективні та в 

більшості випадків є частиною неурядового сектору; 

 через низький відсоток охоплення населення роздільним збиранням 

відходів (6 % від загального обсягу зібраного ТПВ) якість вторинної сировини 
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є низькою; 

 на території країни в експлуатації знаходиться лише 31 лінія для 

сортування відходів (м. Київ та 14 областей); 

 частка відходів, що спрямовується на перероблення, становить 

лише 3 % від загальної кількості зібраних відходів; 

 близько 65 об'єктів поводження з відходами недоотримують 

вторинну сировину для перероблення та працюють в умовах її нестабільної 

подачі; 

 діє один сміттєспалювальний завод у Києві (який потребує 

осучаснення); 

 близько 10 млн тонн ТПВ щороку спрямовується на захоронення; 

 полігони займають близько 5 % території країни, з яких лише 21 % 

є сертифікованими; 

 щороку утворюється близько 27 тис. нових несанкціонованих 

сміттєзвалищ. 

Що стосується фінансування, поточні витрати на поводження з 

відходами перевищують капітальні інвестиції (у 2019 р. різниця склала 

близько 4,5 млн грн) [89; 160]. Якщо станом на 2010 р. поточні витрати склали 

близько 2,5 млн грн, то вже станом на 2019 р. вони сягнули 10,2 млн грн) [160]. 

У 2010 р. обсяг капітальних інвестицій становив близько 476 тис. грн, а вже 

станом на 2019 р. – близько 5,8 млн грн [89]. Капітальні інвестиції 

спрямовуються переважно на придбання обладнання та інвентарю, більшість 

з якого імпортного походження, причому частка інвестицій, спрямованих у 

високотехнологічні галузі, є незначною (0,5 % загального обсягу капітальних 

інвестицій) [88]. Також варто враховувати інфляційний підйом, зумовлений 

подорожчанням іноземної валюти, наслідком якого було зниження 

купівельної спроможності гривні. За період з 2010 р. та на початок 2020 р. 

іноземна валюта зросла в ціні майже в 3,5 разу [9]. 

У розрізі фінансового складника сфери поводження з ТПВ, заслуговує 
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на увагу питання екологічного оподаткування за забруднення НПС. Стосовно 

надходжень екологічного податку до Зведеного бюджету України 

спостерігається висхідний тренд у національній валюті, окрім 2015 р. 

(рис. 2.10). На сьогодні близько 70 % видатків на охорону НПС здійснюється 

за рахунок Державного бюджету України, причому з місцевих бюджетів на 

охорону НПС спрямовується не більше 0,5 % видатків, а з державного – не 

більше 1,6 % [75]. 

 

 

Рис. 2.10. Надходження екологічного податку до Зведеного бюджету 

України5 

Джерело: розроблене автором із використанням [9; 75; 85; 158] 

 

Якщо прирівняти дані до долара США, то починаючи з 2015 р. побачимо 

розрив в обсягах надходжень у національній та іноземних валютах, що наочно 

демонструє зниження купівельної спроможності гривні. Така ситуація 

віддзеркалює реальні обсяги надходжень до Зведеного бюджету України та 

спроможність здійснювати фінансування заходів щодо охорони НПС, зокрема 

щодо поводження з відходами. На думку фахівців, реального збільшення 

                                                           
5 У млн дол. США, розраховано з використанням середнього курсу гривні до долара США за кожен рік згідно 

з даними Міністерства фінансів України. 
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надходжень від стягнень екологічного податку не спостерігається, що 

здебільшого зумовлене лише номінальним зростанням ставок за розміщення 

відходів [158, с. 77]. Станом на 2017 р., 20 % грошових надходжень від 

екологічного податку спрямовувалось до державного бюджету, 55 % 

залишалось на рівні області, 25 % спрямовувалось до місцевого бюджету, 

після чого у 2018 р. відбулися зміни, і вже станом на 2020 р. 45 % екологічного 

податку спрямовується до державного бюджету, на рівень області – 30 % 

надходжень, а відсоток надходжень до місцевих бюджетів залишився на рівні 

тих же 25 % [248]. 

Обсяг надходжень від сплати екологічного податку не є достатнім для 

спорудження та осучаснення об’єктів поводження з ТПВ. У структурі доходів 

Зведеного бюджету України надходження від екологічного податку у 2019 р. 

становили 0,6% (у 2018, 2017 та 2016 рр. 0,4, 0,5 та 0,6 % відповідно) [27, с. 32; 

202]. Якщо порівняти цей показник з аналогічними показниками у країнах ЄС, 

то в Болгарії екологічний податок формує до 10 % податкових надходжень, 

Польщі – 8, у Великобританії – 7 % [184, с. 44–45]. Що стосується видатків із 

державного бюджету для проведення фундаментальних та прикладних 

досліджень, розробок у сфері охорони НПС, то за 2019 р. сума їх становила 

130,4 млн грн (за 2017 та 2016 рр. – 104,3 млн  та 84,8 млн грн відповідно), що 

становить лише 0,01 % у структурі видатків із державного бюджету на 

охорону НПС [27]. Наприклад, у вигляді екологічного податку до державного 

бюджету від підприємств паливно-енергетичного комплексу надійшло 

близько 1,5 млрд грн і таку ж суму було спрямовано на осучаснення 

виробництва [67].  

Також показовим є співвідношення обсягів коштів, які підприємства 

спрямовують на сплату екологічного податку, та коштів, необхідних для 

здійснення осучаснень. Області з найбільшою концентрацією промислових 

потужностей витрачають у середньому до 1 % (Запорізька, Донецька, 

Луганська) від зібраного екологічного податку [67]. Спостерігається 

нерівномірний розподіл надходжень до фондів охорони НПС за регіонами 
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України. Приміром, надходження Чернівецької та Тернопільської областей не 

перевищують 5 млн грн, а обсяги надходжень у Дніпропетровській області 

становлять близько 700 млн грн [Там само]. При цьому рівень антропогенного 

навантаження на НПС залишається високим, а запровадження 

ресурсоощадних технологій або відбувається повільними темпами, або ж 

узагалі не відбувається. 

Недосконалим є порядок обчислення екологічного податку, а саме 

урахування таких складників, як віддаленість місць розміщення відходів від 

населеного пункту (встановлено факти порушень у частині незастосування 

коефіцієнта «3» в ході обчислення екологічного податку за розміщення 

відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення 

водних об’єктів або атмосферного повітря) [184, с. 47]. Неналежне оцінювання 

повноти та правильності декларування сум екологічного податку свідчить про 

неефективність здійснення функції контролю відповідними органами влади, 

результатом чого є ненадходження частини коштів до бюджету. Проведення 

заходів щодо охорони НПС ускладнюється тим, що виділення коштів 

відбувається під кінець року, причому видатки на природоохоронні заходи 

мають переважно «разовий» характер і спрямовуються на усунення наслідків 

забруднення територій відходами [246, с. 7].  

Відсутність системності у плануванні державної екологічної політики, 

встановлення необґрунтованих ставок екологічного податку містить 

приховані ризики, що полягають у зменшенні рентабельності виробництва, 

завищенні цін на товари та послуги через намагання суб’єктів господарювання 

зберегти відповідний рівень прибутковості, втратах робочих місць через 

припинення діяльності підприємств тощо [21, с. 15]. На думку фахівців, 

екологічний податок має виключно фіскальну спрямованість. Чинним 

законодавством не передбачено стимулювання інноваційно-інвестиційної 

діяльності у сфері поводження з ТПВ, надання пільг підприємствам, які 

запроваджують ресурсоощадні технології та здійснюють природоохоронні 

заходи. Нагальним є відновлення компенсаційної функції екологічного 
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податку, а саме встановлення його ставки на такому рівні, який би забезпечив 

можливість покриття видатків на природоохоронні заходи. Стимуляційна роль 

екологічного податку повинна підлягати оцінюванню в частині 

співвідношення суми, що витрачена на сплату податку, та суми коштів, що 

спрямовується на осучаснення. 

Важливо також звернути увагу на те, що під час обрахування 

екологічного податку за розміщення відходів не враховується, чи було відходи 

попередньо перероблено (оброблено). Поряд із цим ст. 32 Закону про відходи 

було доповнено пунктом «і», згідно з яким з 1 січня 2018 р. забороняється 

захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів [168]. У 

Податковому кодексі України зазначено, що платниками податку за 

розміщення відходів не є суб'єкти господарювання, які розміщують на власних 

територіях (об'єктах) виключно відходи як вторинну сировину (зокрема, 

невирішеним залишається питання, якщо ці відходи розміщуються на 

полігонах) [157]. Згідно із Законом про відходи, відходи як вторинна сировина 

– відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні 

технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови [168]. 

За даними об’єднання «Укрвторма», із контейнера, до якого 

потрапляють харчові та інші відходи, можна отримати 5–10 % вторинних 

ресурсів, а з окремо відібраних у спеціальні контейнери сухих відходів 

можливо відібрати та відсортувати 40–50 % вторинних ресурсів [214]. 

Вважається за необхідне внести зміни до Податкового кодексу України в 

частині обрахування суми екологічного податку за розміщення відходів для 

суб’єктів, які спрямовують на полігон неперероблені (необроблені) відходи. А 

саме доречно ввести додатковий коригувальний коефіцієнт, який враховує 

розміщення неперероблених (необроблених) відходів, для утилізації та 

переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-

технологічні і/або економічні передумови (при розміщенні таких відходів, 

коефіцієнт дорівнює 5). Таким чином, пропонується п. 249.6 ст. 249 

Податкового кодексу України викласти в такій редакції: суми податку, який 
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справляється за розміщення відходів, обчислюються платниками самостійно 

щокварталу, виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок 

податку та коригувальних коефіцієнтів, за формулою 

 

Прв = ∑ (Нпі ∗ Млі ∗ Кт ∗ Ко ∗ Кв𝑛
𝑖=1 ), 

 

де Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-го виду відходів, у 

гривнях з копійками; 

Млі – обсяг відходів і-го виду (т); 

Кт – коригувальний коефіцієнт, який враховує місце перебування 

відходів і який наведено в п. 246.5 ст. 246 Податкового кодексу України; 

Ко – коригувальний коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується в разі 

розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення 

забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів; 

Кв – коригувальний коефіцієнт, що дорівнює 5 і застосовується в разі 

розміщення неперероблених (необроблених) відходів, для утилізації та 

переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-

технологічні і/або економічні передумови. 

Поряд із цим на сьогодні в Україні законодавчі акти у сфері поводження 

з відходами одночасно оперують як ваговими, так і об’ємними категоріями. 

Відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Правил надання послуг з 

поводження з побутовими відходами», одиницею виміру обсягу наданих 

послуг із поводження з побутовими відходами є кілограм, тонна, кубічний 

метр або літр [179]. Згідно із Законом України «Про житлово-комунальні 

послуги», одиницею виміру обсягу наданих послуг із поводження з 

побутовими відходами є кілограм, тонна, кубічний метр або інша одиниця, 

визначена правилами надання відповідної комунальної послуги, що 

затверджуються уповноваженим законом органом [171]. Така варіативність в 

одиницях виміру призводить до виникнення неузгодженості й похибок у 

процесі державного обліку побутових відходів, визначення точних показників 
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моніторингу та потребує додаткового часу для приведення даних до спільного 

показника [186]. 

Оскільки обсяги відходів на кінцевих етапах поводження вираховуються 

у тоннах, доцільно вилучити об’єми та запровадити вагу відходів як 

узагальнену категорію з метою забезпечення узгодженості статистичних 

даних. Таким чином, частину другу ст. 25 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» доцільно викласти в такій редакції: одиницею виміру 

обсягу наданих послуг із поводження з побутовими відходами є маса (кг/т), що 

визначено правилами надання відповідної комунальної послуги. 

Окрім цього, уваги заслуговує суспільно-політичний складник, оскільки 

фахівці стверджують про політизацію екологічної тематики та вирішення 

проблеми відходів. З цього приводу варто відмітити активізацію діяльності 

неформального сектору в напрямі охорони НПС. Наразі поширеним є 

створення громадських організацій при певних олігархах, партіях чи органах 

влади та залежність їх від грантової допомоги донорів, які лобіюють інтереси 

окремих груп [46]. Не будучи забезпечені належним фінансовим ресурсом, 

який би давав змогу здійснювати об’єктивну незаангажовану діяльність та 

провадити належний громадський контроль в інтересах суспільства, такого 

роду організації розраховують на грантову допомогу та «підлаштовують» 

свою діяльність під вимоги надавача коштів. 

У ході виборчого процесу окремі політичні партії апелюють у своїх 

передвиборчих програмах до проблематики ТПВ для привернення уваги 

виборців та неурядового сектору. На дострокових парламентських виборах 

2019 р. майже всі політичні сили у своїх програмах вказували на нагальність 

вирішення екологічних проблем, зокрема: запровадження ресурсоощадних 

технологій; енергоефективність та ефективне використання природних 

ресурсів; розроблення законодавчих стимулів для будівництва 

сміттєпереробних заводів; запровадження кримінальної відповідальності за 

порушення правил поводження з відходами; заборона транспортування 

небезпечних відходів; стимулювання запровадження роздільного збирання і 
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повної переробки побутових відходів; вирішення сміттєвої проблеми; 

введення обмежень щодо використання виробів із пластику; надання 

допомоги у розробленні регіональних планів управління відходами тощо. 

Однак проблема відходів усе ще залишається актуальною та потребує 

політичної волі для її вирішення. 

Ситуація ускладнилася перетвореннями у структурі ЦОВВ в цій сфері, 

щодо яких фахівці висловлювали побоювання про намагання влади 

ліквідувати Міндовкілля як окреме відомство в ході формування єдиної 

політики у сфері охорони НПС, використання природних ресурсів та 

енергетики. Зокрема, Постановою КМУ «Деякі питання оптимізації системи 

центральних органів виконавчої влади» від 2 вересня 2019 р. № 829, згідно з 

якою було перейменовано Міністерство екології та природних ресурсів 

України на Міністерство енергетики та захисту довкілля України та 

реорганізовано Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

шляхом приєднання його до Міністерства енергетики та захисту довкілля 

України. Згодом ці міністерства було знову розділено з утворенням двох 

окремих ЦОВВ – відомого нам Міндовкілля та Міністерства енергетики 

України [57].  

На думку фахівців, попереднє прийняте рішення не було успішним через 

спробу поєднання протилежних напрямів державної політики, а саме 

економічного та екологічного. Для одного прерогативою є посилення 

енергетичного, а як наслідок – економічного потенціалу країни, а для іншого 

– захист НПС. За даними статистики, електроенергетика, постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря входять у групу 

основних забруднювачів атмосферного повітря та найбільших забруднювачів 

водних об’єктів за видами економічної діяльності [87, с. 52]. Сферу енергетики 

визначають як таку, що завдає найбільших збитків НПС, тому поєднання цих 

напрямів в одному ЦОВВ створювало підґрунтя для конфлікту інтересів. 

Отже, у сфері поводження з ТПВ наявна значна кількість проблем, які 

можна класифікувати за способом впливу та об’єднати за такими групами: 
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адміністративні, нормативно-правові, економічні, техніко-технологічні, 

організаційно-управлінські, соціально-демографічні. Незважаючи на спектр 

негативних явищ, питання поводження з ТПВ мають значення для підвищення 

економічного потенціалу країни, а саме в частині використання їх як вторинної 

сировини. Тому доцільно активізувати діяльність вітчизняних науково-

дослідних установ через надання замовлень на проведення досліджень і 

розроблення технологій поводження з відходами. При цьому варто відзначити 

нагальність стратегічного планування державної політики та розроблення 

якісних програм щодо розвитку сфери поводження з ТПВ. Необхідно 

здійснити осучаснення комунального сектора та зосередити увагу на 

покращанні якості надання послуг щодо поводження з відходами. 

Поряд із цим потребує вдосконалення законодавче забезпечення, а саме 

в частині поєднання примусово-обмежувальних (нормативи, ліміти, збори за 

забруднення НПС, штрафи, санкції) і стимуляційних (пільги, субсидії, 

пріоритетне фінансування, кредитування) інструментів у сфері поводження з 

ТПВ. Також для оцінювання стану сфери поводження з ТПВ потрібна всебічна 

інформація та сучасна система моніторингу. Тобто чинна державна політика у 

сфері поводження з ТПВ потребує оновлення та застосування комплексного 

підходу, який би враховував спектр чинників, що прямо та опосередковано 

впливають на розвиток цієї сфери. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Проведений аналіз сучасного стану публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ в Україні надає підстави дійти таких висновків: 

1. Питання поводження з ТПВ регулюються розгалуженою системою 

загальних і спеціальних нормативно-правових актів. Зокрема, основним 

нормативно-правовим актом у цій сфері є Закон про відходи, який визначає 

правові та організаційно-економічні засади поводження з відходами, 

спрямовані на запобігання або зменшення обсягів їхнього утворення, 
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мінімізацію негативного впливу відходів на НПС і здоров'я людини на 

території України. 

2. Організаційний складник публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ втілено в системі органів державного управління та 

місцевого самоврядування, до предмета відання яких віднесено функції 

загальної та спеціальної компетенції. Міндовкілля є головним органом у 

системі ЦОВВ, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони 

НПС та поводження з ТПВ, діяльність якого координується КМУ. Окремі 

повноваження щодо формування державної політики у сфері поводження з 

побутовими відходами покладено на Мінрегіон. Здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони НПС, реалізацію державної політики із 

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог 

законодавства у сфері поводження з ТПВ покладено на Держекоінспекцію. 

3. Система публічного управління у сфері поводження з ТПВ 

представлена багатьма інституціями, на які покладено окремі функції в 

частині реалізації державної політики в цьому напрямі, що створює підґрунтя 

для виникнення явища дублювання повноважень. Також визначено негативні 

чинники впливу реформи децентралізації, зокрема й у сфері поводження з 

ТПВ: відсутність відділів, які б займалися охороною НПС, питаннями 

поводження з ТПВ; працівники місцевої влади не повністю розуміються на 

завданнях реформи децентралізації, а також функціональному аспекті РДА та 

ОМС у частині поводження з ТПВ; серед опитаних усе ще зберігається значна 

частка тих, хто вбачає реалізацію функцій у сфері поводження з ТПВ – спільно 

з РДА та ОМС. 

4. За даними експертного опитування встановлено, що основними 

причинами засміченості територій ТПВ виступають: застаріла інфраструктура 

з перероблення ТПВ, незацікавленість населення щодо проблеми ТПВ, 

скидання ТПВ у несанкціонованих місцях та недосконалість державної 

екологічної політики. Вагомим чинником є відсутність роздільного збирання 

відходів у більшості населених пунктів України, причому ТПВ можуть 
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містити у своєму складі різні типи відходів, що підвищує ризики виникнення 

техногенних катастроф і захворюваності населення через захоронення 

змішаних відходів. Актуальними залишаються питання низької свідомості 

громадян стосовно поводження з відходами, відсутність об’єктів 

інфраструктури та сучасної матеріально-технічної бази для надання якісних 

послуг у цій сфері. 

5. Посилити взаємодію між органами влади, суб’єктами 

господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ можливо шляхом 

урахування інтересів зацікавлених сторін під час прийняття управлінських 

рішень, забезпечення прозорості діяльності органів влади, покращання 

законодавчого забезпечення, мінімізації використання продукції, що не 

підлягає переробленню, дотримання вимог законодавства, збільшення обсягів 

залучення вторинної сировини у виробництво. Варто знаходити шляхи для 

налагодження співпраці з усіма зацікавленими сторонами через розроблення 

спільних програм у сфері поводження з ТПВ. Основними критеріями 

оцінювання взаємодії між органами влади, суб’єктами господарювання та 

населенням можуть виступати стан НПС, екологічні наслідки реалізації угод 

про партнерство та чисельність населення, яке бере участь у сортуванні ТПВ. 

6. Законодавче забезпечення у сфері поводження з ТПВ має 

ґрунтуватись на збалансованому поєднанні примусово-обмежувальних 

(нормативи, ліміти, збори за забруднення НПС (штрафи, санкції)) і 

стимуляційних (пільги, субсидії, пріоритетне фінансування, кредитування) 

інструментів. Актуальним є розроблення правового механізму публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ, який регламентує та створює 

сприятливі умови для налагодження співпраці з усіма секторами суспільства з 

метою покращання стану НПС та здоров’я населення. 
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РОЗДІЛ 3  

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ 

ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ 

 

 

3.1. Удосконалення стимуляційного механізму публічного 

управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами  

 

Однією з основних перешкод на шляху до побудови ефективної системи 

поводження з ТПВ є переважання фіскальних інструментів над 

стимуляційними. Законодавство України регламентує застосування деяких 

інструментів стимулювання щодо утилізації відходів та зменшення обсягів 

їхнього утворення, зокрема: пільги щодо оподаткування прибутку від 

реалізації продукції, виготовленої з використанням відходів; пріоритетне 

державне кредитування; спеціальні державні субсидії на зменшення відсотків 

за банківськими кредитами, що спрямовуються на утилізацію відходів і 

виготовлення відповідного устаткування; дотації з державного та місцевих 

бюджетів для перевезення відходів (вторинної сировини) чи напівфабрикатів, 

одержаних із цих відходів; дотації з фондів охорони НПС та інших джерел; 

пільги щодо поповнення обігових коштів суб'єктів господарської діяльності, 

що здійснюють збирання і заготівлю, оброблення (перероблення) і утилізацію 

відходів як вторинної сировини, за умови цільового використання цих коштів 

для придбання та перероблення таких відходів тощо [168; 205]. 

Однак регламентовані в чинному законодавстві інструменти 

стимулювання не знайшли свого практичного застосування, про що свідчить 

кризовий стан сфери поводження з ТПВ. Необхідно зазначити, що створені на 

державному рівні умови не сприяють вирішенню проблеми відходів. На думку 

фахівців, спонукати до вирішення проблеми відходів можна, якщо для цього 

наявні можливості та подальші перспективи, оскільки через відсутність 
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стимулів, складну процедуру оподаткування, отримання дозвільних 

документів, корупцію неможливо провадити прозору діяльність у сфері 

поводження з ТПВ [22, с. 227]. У Національній стратегії управління відходами 

в Україні до 2030 р. зазначається, що в Україні відсутні ефективні заходи, 

спрямовані на запобігання утворенню відходів, їхні утилізацію, знешкодження 

та видалення [188]. Така ситуація свідчить про нагальність удосконалення 

саме стимуляційного механізму, який, окрім інструментів стимулювання, 

регламентує їхнє практичне застосування в умовах України. 

Стимуляційний механізм можна розуміти як сукупність методів та 

інструментів, спрямованих на підвищення зацікавленості в реалізації 

природоохоронних заходів у сфері поводження з ТПВ, зменшення обсягів 

нагромаджених відходів та залучення їх у виробництво з метою охорони НПС 

і покращання здоров’я населення. Стимуляційний механізм має ґрунтуватися 

на таких принципах: системності (урахування чинників макро- та 

мікросередовища, зважаючи на можливості, загрози, сильні та слабкі сторони 

в ході налагодження системи поводження з ТПВ); адаптивності (відповідність 

механізму до вимог часу та мінливого середовища, узгодженість методів, 

підходів із поточними та стратегічними напрямами розвитку); відкритості 

(доступність для населення оперативної всебічної інформації стосовно 

поводження з відходами, прийнятих рішень, стратегічних документів тощо); 

підконтрольності (здійснення внутрішнього та зовнішнього контролю 

діяльності всіх секторів суспільства у сфері поводження з ТПВ на предмет 

відповідності їх до законодавчих вимог). 

Поряд із цим кожен елемент системи поводження з ТПВ має свої 

властивості та характеристики. Під час узаємодії елементи складають цілісне 

утворення, що має нові властивості, які відсутні в складових елементів 

системи [196, с. 125]. Окрім цього, система функціонує в певних умовах і 

знаходиться під впливом умов мінливого середовища. Дослідити всю 

складність та повноту зв’язків, що виникають під час узаємодії елементів 

системи, не є можливим, однак для визначення основних характеристик та 
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перспектив розвитку системи має значення наявність та доступність 

інформації про її стан. 

У контексті цього актуальним є вдосконалення стимуляційного 

механізму на основі кібернетичного принципу зовнішнього доповнення в 

результаті аналізу найсуттєвіших зв’язків, вибір яких визначається 

конкретними умовами управління тим чи іншим об’єктом [108, с. 23]. Зокрема, 

має бути створено таку систему моніторингу, що надає інформацію про стан 

системи в динаміці, у результаті чого можливо оцінити сумісність обраних 

напрямів налагодження системи поводження з ТПВ із НПС. Метою 

стимуляційного механізму є побудова такої системи поводження з ТПВ, 

елементи якої гармонійно взаємодіють як між собою, так і з НПС. Якщо 

функціонування системи несумісне із середовищем, необхідно змінити її 

призначення та пристосовувати до НПС для збереження його цілісності.  

Для того щоб відстежувати зміни в системі та забезпечувати належний 

контроль у ході досягнення мети публічного управління у сфері поводження з 

ТПВ, необхідно створити інформаційну базу про стан НПС та характер 

зворотних зв’язків між суб’єктом та об’єктом управління. Моніторинг надає 

змогу встановити параметри контролю, своєчасно відслідити відхилення та 

здійснити коригування поставлених локальних цілей. Вагомою умовою 

якісного публічного управління є наявність зворотного зв’язку, що можливий 

за умови спостереження за станом системи та зіставлення отриманих даних із 

заданими параметрами; адекватної реакції керівної системи на зміни в 

керованій системі; здійснення керівного впливу на керовану систему через 

ефективні засоби, механізми [61, с. 62]. 

У цьому напрямі потребує реалізації стимуляційний механізм 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ, ефективність якого 

безпосередньо залежить від наявної системи моніторингу, спроможності 

наукового сектору здійснювати фахові дослідження та розробки. 

Стимуляційний механізм має спрямовувати рух системи поводження з ТПВ в 

заданому напрямі через виконання поставлених завдань, з яких основними є:  
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– створення екологічно безпечної продукції та продукції, що підлягає 

переробленню й може бути використаною як вторинна сировина; 

– поступова відмова від введення в обіг шкідливої продукції або 

речовин, що потребують складних технологічних та енергоємних схем 

перероблення (поліетилен, пластик, харчова плівка тощо). Відмова від 

одноразових виробів, заміна їх на екологічні вироби багаторазового 

використання; 

– мінімізація відходів, що скидаються в несанкціонованих місцях та 

підлягають захороненню, зниження класу небезпеки відходів; 

– встановлення вимог щодо введення в обіг продукції, включаючи 

тару і пакування, за умови наявності технології їхньої утилізації; 

– стимулювання створення екологічно безпечного продукту на стадії 

його проєктування та виготовлення, а також – попиту на вторинну сировину. 

Основними суб’єктами реалізації зазначеного механізму у сфері 

поводження з ТПВ виступають: Верховна Рада України – законодавче 

забезпечення регулювання суспільних відносин у сфері поводження з ТПВ; 

КМУ – координація роботи центральних, місцевих та інших органів 

виконавчої влади; ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізацію державної 

політики у сфері охорони НПС – формування та реалізація державної політики 

у сфері поводження з ТПВ; спеціально уповноважений ЦОВВ в галузі 

статистики – забезпечення формування і реалізація державної політики у сфері 

статистики (зокрема, статистики у сфері поводження з ТПВ); ЦОВВ, що 

реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері охорони НПС, раціонального використання, відтворення й охорони 

природних ресурсів – здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

поводження з ТПВ; банківський сектор – фінансове забезпечення 

функціонування сфери поводження з ТПВ; ОМС – реалізація державної 

політики на місцях; суб’єкти господарювання всіх форм власності – участь у 

реалізації державної політики в цій сфері; наукові осередки – технологічний 

супровід функціонування системи поводження з ТПВ; громадські організації 
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– участь у реалізації державної політики, просвітницька діяльність; ЗМІ – 

просвітницька діяльність; громада – участь у реалізації державної політики, 

просвітницька діяльність, долучення до сортування відходів тощо.  

До базових інструментів стимуляційного механізму у сфері поводження 

з ТПВ слід віднести: 

– пріоритетне фінансування проєктів, спрямованих на зменшення 

обсягів нагромаджених відходів шляхом їхніх перероблення, повторного 

використання, збирання, транспортування та використання вторинної 

сировини, а також придбання виробничих фондів для цієї діяльності, 

виготовлення та введення в обіг екологічно безпечної упаковки, що підлягає 

переробленню; 

– запровадження диференціації цін на екологічно безпечну та 

забруднену продукцію шляхом встановлення доплат, надбавок із метою 

забезпечення пільгових умов для продажу екологічно безпечної продукції та 

продукції, виготовленої з вторинної сировини; 

– здійснення компенсації витрат на створення продукції з високою 

доданою вартістю, що отримана в результаті перероблення відходів; 

– підвищення ставок екологічного податку за розміщення відходів 

до рівня, який би підсилював фінансову привабливість перероблення відходів; 

– компенсація суми екологічного податку, яку було спрямовано на 

здійснення природоохоронних заходів, встановлення ресурсоощадних 

технологій; 

– застосування пільгового чи безвідсоткового кредитування не лише 

на короткостроковий, але також на середньо- та довгостроковий періоди для 

суб’єктів господарювання, які планують чи провадять діяльність щодо 

поводження з відходами згідно зі встановленими вимогами (екологічність, 

наявність схеми перероблення відходів, залучення ТПВ у виробництво, 

повторне використання тощо), здійснюють заміщення природних ресурсів 

вторинною сировиною та виготовляють екологічно безпечну продукцію, 

перероблення якої є технологічно можливим;  
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– пріоритетне фінансування екологічних інновацій, осучаснення 

виробничих процесів, надання послуг, транспортування продукції з метою 

мінімізації негативного впливу відходів на НПС; 

 пріоритетне фінансування наукових осередків, що розробляють 

найкращі ресурсоощадні та екологічно безпечні технології поводження з 

відходами з метою підвищення конкурентоспроможності національного ринку 

вторинної сировини; 

 встановлення пільг на купівлю нового продукту за умови обміну 

старого продукту, перероблення якого є технологічно можливим; 

 встановлення компенсацій (чи інших видів заохочення), зменшення 

вартості оплати комунальних послуг або звільнення від їхньої сплати на 

визначений термін за умови сортування відходів або зменшення 

заборгованості зі сплати комунальних послуг на відповідний відсоток; 

 застосування матеріального заохочення за умови передачі 

населенням відсортованих відходів до пунктів прийому вторинної сировини; 

 обрахування обсягів утворених відходів за принципом «сплачуй за 

те, що викидаєш», тобто залежно від їхньої ваги тощо. 

Досвід зарубіжних країн свідчить про багатогранність застосування 

стимуляційного механізму, а саме: надання бюджетних коштів для придбання 

очисних систем, екологічно безпечних технологій; введення транспортних 

дотацій із регіонального бюджету для перевезення відходів; диференційована 

плата за збирання відходів залежно від обсягів їхнього утворення; дотації з 

державного та місцевих бюджетів для роздільного збирання та перевезення 

відходів; пільгове кредитування; встановлення нормативів утворення відходів 

на одиницю продукції; надання підприємствам можливості залишати частину 

коштів від платежів за розміщення відходів на фінансування заходів щодо 

утилізації відходів; пільгове оподаткування (звільнення від податків частини 

доходів, що спрямовуються на будівництво природоохоронних об'єктів); 

надання субсидій (на використання екологічно безпечної упаковки, придбання 

та освоєння екологічно безпечного обладнання) тощо. 
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Для практичного застосування стимуляційних інструментів в умовах 

України потрібне розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на 

врегулювання питань щодо поводження з відходами саме як із вторинною 

сировиною. У цьому напрямі доцільно прийняти спеціальні закони про окремі 

потоки відходів, зокрема про ТПВ. Важливо заборонити використання будь-

яких речовин, які не підлягають переробленню та створюють загрозу для НПС.  

Поряд із цим у ході налагодження системи поводження з ТПВ необхідно 

зважати на об’єктивні чинники. Тобто стимуляційний механізм публічного 

управління в цій сфері має бути спрямовано на впорядкування системи, 

приведення її у відповідність з урахуванням об’єктивних чинників, що діють 

в НПС [61, с. 115]. Необхідно створити умови, що спрямовані на зменшення 

питомих обсягів нагромаджених відходів, розбудову об’єктів інфраструктури 

з перероблення відходів; збільшення частки охоплення населення послугами з 

роздільного збирання відходів; зменшення обсягів ТПВ, що захоронюються, і 

ТПВ, що скидаються в несанкціонованих місцях; ліквідацію несанкціонованих 

сміттєзвалищ тощо [228, с. 17]. 

Отже, розробляючи стимуляційний механізм, варто попередньо 

визначити та ідентифікувати чинники макро- та мікросередовища, що 

впливають на поводження з ТПВ (рис. 3.1). Необхідно провести аналіз 

суб’єктно-об’єктних відносин, виявити потреби та інтереси, що в подальшому 

стане підґрунтям для розроблення стимуляційних інструментів у напрямі 

досягнення мети публічного управління у сфері поводження з ТПВ. У 

результаті отриманої інформації можливо оцінити поточну ситуацію в 

зазначеній сфері та розробити стратегію прогнозування майбутнього через 

встановлення індикаторів досягнення мети (наприклад, показники 

перероблення відходів, концентрація шкідливих речовин у відходах, відсоток 

охоплення населення роздільним збиранням відходів тощо).  
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Рис. 3.1. Схема реалізації стимуляційного механізму публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ 

Джерело: розроблене автором із використанням [18; 31; 82; 217] 

 

мінімізація шкідливих 

речовин у відходах Стратегічна 

мета 

залучення відходів у 

виробництво 

глобалізаційні природно-кліматичні 

виявлення можливостей і 

загроз 

 

виявлення сильних і 

слабких сторін 

 

Аналіз 

макросередовища 

Вплив чинників 

макросередовища 

технологічні 

виявлення можливостей і 

загроз 

 

Аналіз 

мікросередовища 
виявлення сильних і 

слабких сторін 

 

політичні 

правові соціальні 

економічні 
Вплив чинників 

мікросередовища 

потреби інтереси Аналіз суб’єктно- 

об’єктних відносин 

індикатори 

досягнення мети критерії контролю 

стимуляційні 

інструменти 

Аналіз поточної 

ситуації 

Результат 



149 
 

Також доцільно визначити критерії контролювання досягнення мети, 

згідно з якими можливо оцінити функціонування стимуляційного механізму, 

виявити та ліквідувати причини відхилень від встановлених показників і 

провести коригувальні заходи з усунення таких відхилень. Поряд із цим 

доцільно адаптувати кібернетичний принцип зовнішнього доповнення з 

урахуванням життєвого циклу продукції в умовах України. Життєвий цикл 

продукції включає сукупність стадій, які проходить продукт чи товар у 

перебігу своєї життєдіяльності від створення до утилізації [33]. Відповідно до 

міжнародних і українських стандартів, життєвий цикл продукції включає п'ять 

основних стадій: проєктування, виготовлення, обіг, споживання та утилізація. 

Фахівці доречно зазначають, що під час вирішення проблеми відходів в 

Україні увагу приділяють переважно останньому етапу життєвого циклу 

продукції, а саме етапу її утилізації [115]. Доцільно розглянути кожну стадію 

життєвого циклу продукції та виробити пропозиції щодо вдосконалення їх 

через використання інструментів стимулювання: 

Проєктування. На цій стадії необхідно мінімізувати вміст шкідливих 

речовин у складі продукту та використовувати їхні екологічні замінники. 

Поряд із цим варто приділити увагу технології створення екологічно 

безпечного продукту, його перероблення та утилізації. Продукт має 

відповідати наявним технологіям, що здатні його переробити в екологічно 

безпечний спосіб. Якщо проєктування продукту відбувається із дотриманням 

вимог його екологічності, однак для цього не створено відповідної технології 

його перероблення, то подальше виготовлення такого продукту може 

здійснюватися за умови створення такої технології. При цьому обов’язковою 

умовою під час проєктування продукту є розроблення технологічної схеми 

його перероблення чи утилізації з подальшим вилученням вторинної 

сировини. Доцільно стимулювати проєктування продукції з тривалим 

терміном експлуатації та такої, що підлягає подальшому ремонту. 

Також протягом останніх 20 років в Україні майже в 4 рази збільшився 

асортимент пакувальних матеріалів (у розрахунку на одного мешканця 
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припадає 82 кг пакувальних матеріалів на рік, що становить близько 

3,2 млн тонн цього типу відходів, у країнах ЄС цей показних становить 120 кг 

на рік) [232]. Причому зростають обсяги пакувальних матеріалів (поліетилен, 

пластик), які становлять загрозу для НПС через тривалий термін розкладання 

їх. Вважається за необхідне мінімізувати кількість таких пакувальних 

матеріалів та використовувати їхні безпечні замінники. Під час проєктування 

продукції та пакувальних матеріалів має бути враховано такі показники: 

екологічність, матеріало- та енергоємність, «ресурсна цінність» (яку частку 

вторинної сировини може бути вилучено з продукту чи пакувального 

матеріалу; якість отриманої вторинної сировини), наявність технології для 

безпечної утилізації чи перероблення після використання. У цьому напрямі 

необхідно стимулювати екологічні інновації, розроблення проєктів, які 

відповідають зазначеним вимогам, наприклад шляхом преміювання за 

найкращі винаходи, фінансування фундаментальних досліджень та тривалих 

науково-технічних програм, застосування надбавок або заохочувальних цін на 

екологічно безпечну продукцію тощо [25, c. 33]. 

Для цього потрібна перебудова галузевої структури через екологізацію 

технологій і техніки, перехід до маловідходного виробництва, результатом 

чого стане продукування екологічно безпечних товарів, натуральних 

продуктів харчування та зниження попиту на продукцію, що забруднює НПС. 

На думку фахівців, важливим показником екологічного осучаснення 

виробничих потужностей є скорочення обсягу енергії та інших ресурсів на 

одиницю продукції, що виробляється, та ступінь повторного використання 

ресурсу після його оброблення без скорочення сировинної бази країни [25, 

c. 34]. У цьому напрямі основним драйвером є розвиток науки, проведення 

досліджень із метою створення еколого орієнтованого виробництва, зниження 

антропогенного навантаження на НПС через гармонійне поєднання 

політичних, економічних та соціально-економічних чинників. Поряд із 

технологічною перебудовою потрібно створювати умови для екологізації 



151 
 

свідомості суспільства через просвітницьку діяльність та формування 

ощадливого ставлення до НПС. 

На законодавчому рівні має бути встановлено вимоги до пріоритетних 

програм загальнодержавного та регіонального значення у сфері поводження з 

ТПВ. Такі програми мають стимулювати розроблення низки проєктів щодо 

осучаснення системи поводження з відходами та розроблення новітніх 

технологій щодо їхніх перероблення та утилізації. Кредитування суб’єктів 

господарювання у сфері поводження з ТПВ має відбуватися на пільгових 

умовах, під низьку відсоткову ставку чи нульовий відсоток із правом 

повернення основної його суми, починаючи після періоду отримання 

прибутку від реалізації проєкту. 

Зокрема, це можуть бути: проєкти з будівництва нових чи реконструкції 

тих, що існують, об’єктів поводження з ТПВ; збільшення рівня охоплення 

населення роздільним збиранням відходів; розроблення технологій 

поводження з ТПВ, створення екологічно безпечної продукції та замінників 

шкідливої продукції; підготовка та навчання персоналу для обслуговування й 

будівництва об’єктів поводження з ТПВ; генерація енергії чи тепла, 

отриманих шляхом утилізації ТПВ чи використання біомаси тощо. Проєкти 

будівництва нових об’єктів поводження з ТПВ протягом перших п’яти років 

має бути звільнено від сплати податку на прибуток, а в наступні три роки 

податок на прибуток доцільно знизити на 50 % від встановленої ставки. Такі 

стимули є ефективними в напрямі мобілізації діяльності нових об’єктів, що 

вводяться в експлуатацію [74]. 

Виготовлення. На цій стадії необхідно мінімізувати втрати первинної 

сировини та поступово залучати у виробництво її замінники. Створити 

сприятливі умови для транспортування продукції, мінімізації ризиків її 

пошкодження та для подальшого зберігання. У цьому напрямі державна 

підтримка (пільгове оподаткування, кредитування, субсидії тощо) має 

надаватися суб’єктам господарювання, які сприяють максимальному 

заміщенню первинного ресурсу вторинним. При цьому доцільно обкласти 
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додатковим податком підприємства, які виготовляють продукцію, 

перероблення якої не є технологічно можливим та яку не може бути замінено 

вторинною сировиною; продукція з коротким терміном експлуатації (за 

наявності альтернативної технології її виготовлення з тривалішим терміном 

експлуатації або її кращого замінника). Це також стосується пакувальних 

матеріалів, які потребують складних технологічних схем перероблення, 

містять токсичні речовини та для яких відсутні технології безпечного 

перероблення та утилізації їх. Необхідно встановити маркування та 

сертифікацію продукції для інформування населення щодо її якісних 

характеристик. 

Обіг. На цій стадії варто забезпечити контроль уведення в обіг продукції 

та її подальшого використання. З метою створення для населення стимулів 

повертати використану тару і пакувальні матеріали доцільно в ціну продукції 

закласти певну суму (залогову вартість), що компенсується після повернення 

відповідної тари чи пакувального матеріалу до пунктів прийому. Такі пункти 

доречно розміщувати в торговельних місцях, у яких на суму, еквівалентну 

вартості повернених тари чи пакувальних матеріалів, можна придбати 

продукти харчування або іншу продукцію. Вважається за необхідне 

встановити пільги під час купівлі нового продукту за умови його обміну на 

старий, якщо його перероблення є технологічно можливим [250, с. 12].  

Також необхідно розробити реєстр виробників та імпортерів відходів із 

метою ідентифікації суб’єктів господарювання, які виробляють та імпортують 

на митну територію України відходи, а також для отримання даних про обсяги 

відходів, їхній морфологічний склад, клас і рівень небезпеки. Вагомим є 

розроблення на основі отриманих даних про морфологію відходів та потреби 

підприємств у вторинній сировині нормативів виробництва, постачання та 

використання продукції (у тому числі пакувальних матеріалів). 

Підприємствам, які виконують нормативи, доцільно встановити пільгове 

оподаткування чи передбачити на визначений період податкові канікули. 

Важливо також, вводячи в обіг продукцію чи пакувальні матеріали, мати 
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схему збирання їх у населення після споживання та встановити відсоток 

державних замовлень на продукцію, виготовлену з використанням вторинної 

сировини. 

Споживання. На цій стадії в ланцюгу споживання має здійснюватися 

перерозподіл продукції, що є екологічно безпечною та що становить ресурсну 

цінність для повторного використання. Важливо запобігти захороненню 

ресурсоцінних компонентів через підвищення ставок екологічного податку на 

розміщення відходів або шляхом встановлення коригувального коефіцієнта, 

що застосовується в разі розміщення неперероблених (необроблених) 

відходів, для утилізації та перероблення яких в Україні існують відповідні 

технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови 

(підрозділ 2.3). Для отримання якісної вторинної сировини доцільно 

збільшити рівень охоплення населених пунктів роздільним збиранням ТПВ та 

надавати державну підтримку такого роду проєктам. Також доцільно укладати 

договори з місцями продажу продукції – торговельними мережами щодо 

передачі використаної продукції певного маркування для подальшого її 

перероблення чи утилізації визначеним суб’єктам господарювання.  

Варто створити мережу приймальних пунктів аби забезпечити 

повернення використаної продукції та пакувальних матеріалів до переробних 

підприємств. На цій стадії важливо забезпечити належні умови для мінімізації 

обсягів відходів, що підлягають захороненню, та відходів, що скидаються в 

несанкціонованих місцях. Поряд із цим доцільно здійснювати просвітницьку 

діяльність щодо належного поводження з відходами та встановити пільги на 

оплату комунальних послуг для категорії громадян, які сортують відходи. При 

цьому вагомим чинником є притягнення до відповідальності не лише за 

неналежне виконання договору про поводження з побутовими відходами, але 

й за неукладання такого договору з особою, визначеною надавачем послуги у 

встановленому законодавством порядку . 

Утилізація. На кінцевій стадії життєвого циклу відбувається вилучення 

використаної продукції чи пакувальних матеріалів і подальше поводження з 
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відходами. Ця стадія залежить безпосередньо від розвитку індустрії 

перероблення відходів та попередніх етапів життєвого циклу продукції з 

урахуванням регіональних особливостей. Тобто для того, щоб мінімізувати 

обсяги відходів, що спрямовуються на захоронення (або для яких не створено 

технології їхньої безпечної утилізації), та відходів, що скидаються в 

несанкціонованих місцях, необхідно забезпечити належне управління ще на 

стадіях проєктування та виготовлення продукції. Дієвим інструментом є 

створення ринку вторинної сировини, регулювання ціноутворення, 

раціональне використання всіх компонентів первинної сировини та 

моніторинг природосировинних матеріалів, що використовуються в 

технологічному процесі. 

Вважаємо за доцільне закласти вартість утилізації відходів у 

собівартість продукції, що залежатиме від класу та рівня небезпеки речовин у 

складі продукції та доступних технологічних можливостей для цього. На цій 

стадії важливо забезпечити належну якість вторинної сировини та її 

постачання переробним підприємствам. Для цього необхідно надавати 

державну підтримку (пільгове кредитування, оподаткування, пряме 

фінансування тощо) підприємствам, що здійснюють збирання, 

транспортування, сортування, перероблення відходів та в результаті 

отримують вторинну сировину. Запорукою налагодження системи 

поводження з ТПВ має бути отримання повної інформації щодо всіх стадій 

поводження з відходами. 

Актуальним є створення інформаційної бази щодо поводження з 

відходами, зокрема бази інформації про стан об’єктів інфраструктури, 

виробників та імпортерів відходів, обсяги генерування відходів, їхній 

морфологічний склад, обсяги отриманої вторинної сировини, відсоток 

завантаженості переробних потужностей вторинною сировиною тощо. Наразі 

в такому форматі моніторинг тенденцій у сфері поводження з відходами 

здійснює Данія. У 2010 р. в цій країні було створено надійну інформаційну 

систему даних про відходи, яка допомагає покращувати якість надання послуг 
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щодо поводження з відходами та контролювати всі процеси в цій сфері [279, 

с. 43]. Така інформаційна система містить електронний реєстр суб’єктів, 

наприклад збирачів відходів, вантажоодержувачів, експортерів та імпортерів. 

Подібний електронний реєстр може бути створено і в Україні. Він може 

містити інформацію про суб’єктів господарювання, їхнє ранжування за 

обсягами викидів шкідливих речовин у НПС, а також про обсяги утворення 

відходів, що спрямовуються на захоронення. На основі таких даних можливо 

здійснювати перевірку потенційних забруднювачів (наприклад, кожні три 

роки), що надасть можливість ідентифікувати суб’єктів господарювання за 

ступенем заподіяння ними збитків НПС, і це може застосовуватися до малих і 

середніх підприємств [279, с. 32]. 

Таким чином, налагодження системи поводження з ТПВ має відбуватися 

відповідно до поставленої мети та з урахуванням змін в НПС. Досягнення мети 

в майбутньому безпосередньо залежить від якості організації всіх процесів на 

сьогодні. Кожен елемент має бути спрямовано на виконання визначеної 

функції, що в цілому дозволяє отримати синергічний ефект від збалансованої 

взаємодії сукупності елементів. Фахівці доречно зазначають, що стійкість 

внутрішніх зв’язків зі зміною стану зовнішнього середовища є показником 

єдності системи управління, характеризується безперервністю, періодичністю 

та узгодженістю її складників [231, с. 33–34]. Стратегічний підхід до 

планування всіх стадій життєвого циклу продукції дозволить вибудувати 

оновлену систему поводження з відходами, спрямовану на раціональне 

природокористування та охорону НПС. 

Такий підхід передбачає орієнтацію на майбутнє з урахуванням потреб 

суспільства та перспектив його розвитку на основі моніторингу чинників 

макро- та мікросередовища, пошуку ефективних управлінських рішень, 

використання новітніх науково-технологічних досягнень та підготовки 

висококваліфікованих фахівців [52]. При цьому реалізація стимуляційного 

механізму з урахуванням саме національного складника дозволить посилити 

сильні сторони країни та максимізувати спроможність суб’єктів 
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господарювання у сфері поводження з ТПВ. Інструменти стимулювання на 

сьогодні в Україні практично не застосовуються, оскільки їх не підтверджено 

відповідними нормативно-правовими актами, однак розроблення та 

використання їх відіграють важливе значення для зменшення забруднення 

НПС відходами та отримання якісної вторинної сировини. 

Зазначений підхід має бути покладено в основу рамкового закону про 

відходи з метою стимулювання всіх секторів суспільства до належного 

поводження з відходами. Урахування всіх чинників, які прямо та 

опосередковано впливають на сферу поводження з ТПВ, під час розроблення 

державної політики виступатиме фундаментом для реалізації стимуляційного 

механізму в напрямі досягнення ієрархії поводження з відходами в умовах 

України. Кожний етап зазначеної ієрархії має бути належним чином 

обґрунтовано, враховуючи потенціал територій та можливості наявної 

інфраструктури щодо поводження з відходами як у короткостроковій, так і в 

довгостроковій перспективі. Ієрархія поводження з відходами в умовах 

України має спиратися на наявні технологічні схеми перероблення та 

повторного використання їх у подальшому, враховувати асиміляційні 

можливості НПС. Потрібно закласти умови для запобігання утворенню 

відходів, які не підлягають переробленню та містять шкідливі речовини. 

Отже, доцільно виокремити інструменти стимулювання на кожній стадії 

життєвого циклу продукції, що дозволить мобілізувати оновлення системи 

поводження з відходами на основі кібернетичного принципу зовнішнього 

доповнення та досягти кумулятивного ефекту для розвитку сфери поводження 

з ТПВ у перспективі (рис. 3.2). Поряд із цим необхідно стимулювати 

проведення вітчизняних досліджень щодо розроблення екологічно безпечної 

продукції, технологій поводження з відходами, їхнього повторного 

використання та подальшого залучення у виробничі процеси, створення 

потужностей для поводження з відходами, розроблення ресурсоощадного 

обладнання та методики роздільного збирання відходів. 
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Рис. 3.2. Кумулятивний ефект від реалізації стимуляційного механізму 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ на основі кібернетичного 

принципу зовнішнього доповнення 

Джерело: розроблене автором із використанням [12; 18; 31; 97] 
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З огляду на технологічні аспекти поводження із зазначеними типами 

відходів їхнє повторне використання ускладнюється через погіршення якості 

вхідного матеріалу на подальших етапах перероблення. Нагальною 

проблемою є відсутність роздільного збирання відходів, а також збільшення 

обсягів ТПВ, що потребують екологічного безпечних замінників (зокрема, 

поліетилен та пластик). Тому актуальною є поступова відмова від введення в 

обіг шкідливої продукції та речовин, що потребують складних технологічних 

схем перероблення. 

Варто здійснювати наукові розвідки щодо способів мінімізації обсягів 

відходів, що підлягають спалюванню та захороненню, а також визначити 

умови застосування зазначених методів поводження з ТПВ за умови 

неможливості здійснення попередніх етапів ієрархії поводження з відходами. 

Також має бути розроблено систему поводження з ТПВ для так званого 

перехідного етапу, коли необхідно здійснити перелаштування потужностей на 

ресурсоощадні технології. У цьому напрямі доцільно активізувати проведення 

досліджень щодо розроблення технологій сортування та перероблення, 

стимулювання виготовлення продукції багаторазового використання, а також 

мінімізації виробництва товарів одноразового використання. Необхідно 

розширити мережу сміттєсортувальних ліній у регіонах та пунктів 

перевантаження відходів від споживача до переробних підприємств, для того 

щоб забезпечити належне сортування відходів і якість вторинної сировини. 

Підсумовуючи, зазначимо, що розроблення стимуляційного механізму є 

необхідним складником становлення сфери поводження з ТПВ, який спонукає 

суспільство до належного поводження з відходами, вибору екологічно 

безпечних методів поводження з відходами, мінімізації утворення відходів та 

залучення їх у виробництво як вторинної сировини. На законодавчому рівні 

деякі інструменти зазначеного механізму викладено в чинному Законі про 

відходи, але на практиці їх не застосовують. Однак оновлення та застосування 

їх мають важливе значення для підсилення публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ, а також зменшення антропогенного навантаження на НПС. 
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Поряд із законодавчими зрушеннями в напрямі сортування ТПВ усе ще 

зберігається застаріла модель поводження з відходами, яка передбачає 

скидання навіть попередньо відсортованих відходів на полігон через 

відсутність відповідних стимулів та потужностей для перероблення їх. 

Варто зосередити увагу на стадіях життєвого циклу продукції та 

регламентувати застосування відповідних інструментів стимулювання в 

напрямі поступової відмови від введення в обіг шкідливої продукції та 

речовин, що потребують складних технологічних схем перероблення, 

мінімізації відходів, що скидаються в несанкціонованих місцях, та відходів, 

що підлягають захороненню, зниження класу небезпеки відходів і створення 

екологічно безпечної продукції та продукції, що підлягає переробленню та яку 

може бути використано як вторинну сировину. Важливо стимулювати 

використання ресурсоощадних технологій, зниження енерго- та 

матеріалоємності виробництва, залучення відходів у виробництво з 

урахуванням потреб народного господарства, скорочення втрат сировини на 

всіх стадіях оброблення, зберігання і транспортування відходів. 

Необхідно зауважити, що ефективність публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ залежить від розроблення ефективних стимуляційних 

інструментів у напрямі досягнення мети в цій сфері через посилення 

спроможності української науки, а також конкурентоспроможності об’єктів 

поводження з відходами, заохочення суб’єктів господарювання до екологізації 

виробництва, здійснення просвітницької діяльності для виховання культури 

поводження з відходами та бережливого ставлення до НПС. 

 

3.2. Перспективи реалізації механізму партнерства у сфері 

поводження з твердими побутовими відходами 

 

Поряд з удосконаленням стимуляційного механізму публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ актуальним є питання в частині 

реалізації партнерства між органами влади, суб’єктами господарювання та 
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населенням. За результатами експертного опитування (підрозділ 2.2), серед 

основних бар’єрів на шляху досягнення взаємодії між органами влади, 

суб’єктами господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ 

виявлено конфлікт інтересів, що безпосередньо впливає на ланцюг руху 

продукції від моменту вилучення первинного ресурсу до перетворення його на 

відходи. Одним з основних бар’єрів є недовершене законодавче забезпечення, 

що призводить до недосконалостей у змісті публічного управління в цій сфері, 

зумовлює загострення проблеми засміченості територій ТПВ і сповільнює 

темпи упровадження практики належного поводження з відходами в Україні. 

З огляду на це нагальним є розроблення пропозицій щодо реалізації 

механізму партнерства та його законодавче врегулювання у сфері поводження 

з ТПВ. Актуальність реалізації механізму партнерства також зумовлена тим, 

що відбувається наростання конфліктів у суспільстві, зокрема й у сфері 

поводження з ТПВ. На підтвердження цього слугують дані проведеного у 

2020 р. соціологічного дослідження, у ході якого було опитано 2018 

респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком тимчасово 

окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської 

областей. Згідно з цими даними, спостерігається посилення недовіри 

населення України до центральної влади – державного апарату (77 %), судової 

системи (76), політичних партій (70), Верховної Ради України (65), Уряду 

України (64,5), Президента України (41 %) [147]. 

Зокрема, метою запровадження механізму партнерства в цій сфері є 

посилення співпраці органів влади, суб’єктів господарювання та населення в 

напрямі вирішення проблеми відходів задля створення екологічно безпечних 

умов проживання та покращання стану НПС. Основними завданнями 

зазначеного механізму є: встановлення зрозумілих правил для всіх суб’єктів, 

формування сприятливих умов для співпраці через розподіл функцій та 

відповідальності між органами влади, суб’єктами господарювання та 

населенням у сфері поводження з ТПВ; визначення критеріїв ефективності 

співпраці в напрямі вирішення проблеми засміченості територій ТПВ на всіх 
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рівнях управління. Основними суб’єктами реалізації зазначеного механізму 

виступають: органи державної влади (Верховна Рада України, КМУ, ЦОВВ, 

що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони 

НПС; ЦОВВ, що реалізує державну політику зі здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони НПС, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів у сфері поводження з відходами); 

ОМС; суб’єкти господарювання всіх форм власності; населення (мешканці 

населених пунктів). 

Головними принципами реалізації механізму партнерства виступають: 

законність (дотримання норм законодавства, створення нормативно-правових 

актів, що регламентують функції та відповідальність суб’єктів, містять 

критерії ефективності співпраці); неупередженість (вирішення проблеми 

відходів з урахуванням інтересів зацікавлених сторін, здійснення заходів щодо 

запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів); пріоритетність 

(дотримання узгоджених домовленостей, прийняття рішень на основі 

консенсусу); інноваційність (сприяння нововведенням у сфері поводження з 

ТПВ, створення продукції з високою доданою вартістю, орієнтація на 

інновації та осучаснення). Що стосується інструментів реалізації механізму 

партнерства, основними з них виступають: 

– розроблення рамкового закону про відходи через регламентування 

функцій суб’єктів, а також визначення ресурсного забезпечення для 

здійснення діяльності, пріоритетних методів поводження з відходами з 

урахуванням потреб суб’єктів, вимог екологічної безпечності та наявності 

технології поводження з ТПВ; напрямів досягнення співпраці; санкцій у сфері 

поводження з ТПВ та порядку притягнення до відповідальності за порушення 

вимог законодавства; 

– розроблення спільних проєктів на основі екологічно безпечного 

поводження з відходами із залученням не лише представників влади та 

суб’єктів господарювання, але також і мешканців населених пунктів для 

отримання зворотного зв’язку стосовно реалізації таких проєктів; 
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– участь у спільних заходах щодо вирішення проблеми відходів 

(зустрічі представників влади із суб’єктами господарювання та мешканцями 

громад, виявлення інтересів і проблем у ході реалізації політики у сфері 

поводження з ТПВ, прийняття спільних рішень, виконання домовленостей 

тощо). 

Необхідно зазначити, що в законодавстві питання досягнення 

партнерства розглядалися переважно крізь призму вирішення трудових спорів 

(конфліктів) та стосувалися покращання роботи професійних спілок. Зокрема, 

встановлення партнерських відносин не обмежується лише трудовими 

колективами та потребує розширення підходів до його розуміння. У цьому 

напрямі були спроби розробити законопроєкт про соціальне партнерство, який 

так і не було прийнято. На сьогодні чинним є Закон України «Про державно-

приватне партнерство», який створив рамкові умови для взаємодії органів 

влади та суб’єктів господарювання [170]. Понад «90 % усіх реалізованих 

проєктів ДПП стосувалися оновлення вже існуючої комунальної 

інфраструктури» [66, с. 108]. Попри це повільні темпи поширення проєктів 

ДПП свідчать про неспроможність управлінців і слабкість державних 

інституцій у вирішенні проблеми відходів, що зумовлює потребу в посилені 

ролі бізнес-середовища. Варто зауважити, що ДПП властивий двосторонній 

формат відносин, причому інтереси пересічного громадянина не враховано. 

Громадяни як активна частина суспільства також виступають 

суб’єктами публічного управління, оскільки є носіями як власних (приватних) 

інтересів, так і інтересів місцевої громади. Саме громадяни можуть надати 

необхідну інформацію для розуміння проблем, що існують у громаді, сприяти 

активному вирішенню їх через потребу в екологічно безпечних умовах 

існування. Необхідно зауважити, що в цьому напрямі доречно 

використовувати саме поняття «населення» як сукупність мешканців певної 

території, які є носіями локальних інтересів, на відміну від поняття 

«громадськість», що розуміється як «активна частина населення, яка 

добровільно виявила бажання брати участь у суспільно-політичному житті 
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країни» [138, с. 26]. З огляду на те, що не кожен громадянин має таке бажання, 

а також не кожен ідентифікує себе як представник активної частини – 

громадськості, визначимо саме роль населення у сфері поводження з ТПВ. 

Треба зазначити, що серед вчених не існує єдиної точки зору з приводу 

того, якою має бути роль населення в цій сфері. З одного боку, «населення 

продукує відходи, з іншого – спроможне максимально мінімізувати процес 

утворення відходів і змінити ставлення до нього» як до корисного ресурсу [66, 

с. 109]. Такий підхід спонукає органи влади знаходити способи досягнення 

партнерства з усіма секторами суспільства для вирішення проблеми відходів. 

Важливо встановити й постійно підтримувати комунікацію з місцевим 

населенням, оскільки, зрозумівши їхні потреби, можливо вибудувати 

ефективну стратегію публічного управління у сфері поводження з ТПВ. 

Необхідно заохочувати населення до процесу прийняття управлінських 

рішень (через громадські обговорення, надання доручень представникам 

влади, здійснення тиску на місцевих депутатів тощо). 

У Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2030 року» зазначено, що одним з 

основних інструментів реалізації державної екологічної політики виступає 

міжсекторне партнерство, що надасть змогу залучити до планування й 

реалізації політики всі зацікавлені сторони, причому забезпечення розвитку 

екологічно ефективного партнерства стане додатковим стимулом соціально-

економічного розвитку України [181]. У 2013 р. розпорядженням КМУ була 

схвалена Концепція загальнодержавної програми поводження з відходами на 

2013–2020 рр., однак упровадження більшості її положень триває досі. Відтак 

існує доцільність схвалити Концепцію загальнодержавної програми 

поводження з відходами після 2020 р., яка б регламентувала реалізацію 

механізму партнерства у сфері поводження з ТПВ на подальші роки. 

Механізм партнерства має бути покладено в основу створення таких 

законодавчих документів як концепція, стратегія, рамковий закон та закони 

про окремі потоки відходів. Положення законів у сфері поводження з ТПВ 
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мають взаємодоповнюватися та не суперечити один одному. Такий підхід 

дозволяє сформулювати основні етапи законодавчого забезпечення у сфері 

поводження з ТПВ із визначеними напрямами реалізації механізму 

партнерства між органами влади, суб’єктами господарювання та населенням 

(рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Основні етапи законодавчого забезпечення у сфері поводження 

з ТПВ 

Джерело: розроблене автором 

 

Окрім цього, необхідно вдосконалити систему моніторингу для 

отримання всебічної інформації у сфері поводження з ТПВ. Органи влади 

мають працювати в напрямі з’ясування потреб суспільства та отримувати 

«зворотний зв’язок» від населення (рівень довіри до влади, ступінь участі у 

вирішенні місцевих проблем, підтримка чинної політики тощо). У цьому 

напрямі партнерство виступає не самоціллю, а лише засобом на шляху 

досягнення мети публічного управління у сфері поводження з ТПВ. 

Отримання соціального та екологічного ефектів від реалізації механізму 

партнерства полягає у вирішенні проблеми відходів, покращанні стану НПС і 

здоров’я населення (рис. 3.4). При цьому ефективність участі населення у 
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формуванні державної політики буде максимальною за умови здійснення 

просвітницької діяльності у сфері поводження з ТПВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Загальні принципи функціонування механізму партнерства у 

сфері поводження з ТПВ 

Джерело: розроблене автором із використанням [257] 

 

За даними проведеного експертного опитування (підрозділ 2.2), 

спостерігається низький рівень ефективності взаємодії між органами влади, 

суб’єктами господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ, тому 

необхідно долучати всі сектори суспільства до розроблення спільних рішень 

щодо охорони НПС і вирішення проблеми відходів. На законодавчому рівні 

має бути розроблено критерії ефективності партнерства у сфері поводження з 

ТПВ, за допомогою яких можливо оцінити реалізацію мети в цій сфері, а саме: 

 здійснення прозорого та цільового використання коштів фондів 

охорони НПС на всіх рівнях; 

 охоплення населення послугами з поводження з побутовими 

відходами та роздільним збиранням ТПВ; 

 збільшення чисельності населення, яке здійснює сортування ТПВ; 

 збільшення обсягів ТПВ, що використовуються повторно як 

вторинна сировина; 
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 завантаженість об’єктів поводження з ТПВ вторинною сировиною; 

 зменшення обсягів ТПВ, що підлягають спалюванню, захороненню 

та що скидаються в несанкціонованих місцях; 

 зменшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ; 

 наявність/відсутність полігонів, які не відповідають законодавчо 

встановленим вимогам; 

 зменшення обсягів забруднювальних речовин у НПС; 

 покращання стану інфраструктури та технологічного оснащення 

об’єктів поводження з ТПВ; 

 наявність/відсутність ТПВ, які не підлягають переробленню; 

 зменшення кількості шкідливих речовин у складі ТПВ. 

За результатами експертного опитування (підрозділ 2.2), критерієм 

оцінювання взаємодії між органами влади, суб’єктами господарювання та 

населенням у сфері поводження з ТПВ може слугувати стан НПС. На думку 

фахівців [32, с. 301], для побудови ефективної взаємодії ініціатива має 

надходити саме від органів влади як таких, що володіють необхідними 

ресурсами та здатні забезпечити сприятливі умови для діяльності всіх секторів 

суспільства в напрямі досягнення мети публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ. У цьому контексті заслуговує на увагу питання 

узгодження інтересів у напрямі охорони НПС та формування культури 

поводження з відходами. 

Ключовим елементом реалізації державної екологічної політики є саме 

взаємодія з зацікавленими сторонами (стейкхолдерами). Стейкхолдери – це 

фізичні чи юридичні особи, які мають інтерес із приводу здійснення певної 

діяльності та спроможні впливати на процеси, що відбуваються всередині 

компанії, а також за її межами [70, с. 11]. Характер взаємодії із зацікавленими 

сторонами залежить від обраного стратегічного напряму розвитку сфери 

поводження з ТПВ. Реалізація мети публічного управління в цій сфері 

неможлива без задоволення інтересів зацікавлених сторін, а також без 
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досягнення балансу інтересів під час прийняття управлінських рішень. Окрім 

досягнення мети та узгодження інтересів, важливо мінімізувати можливі 

ризики, а саме ймовірність виникнення подій, які можуть мати негативний 

вплив на процес досягнення цілей під впливом чинників внутрішнього або 

зовнішнього середовища [70, с. 12]. 

Отже, перш ніж зосередити увагу на процесі узгодження інтересів, 

необхідно володіти інформацією щодо чинників макро- та мікросередовища, 

оскільки неврахування їх може вплинути на досягнення бажаного результату. 

У науковій літературі також використовують термін «гармонізація інтересів», 

що полягає в найбільш сприятливому поєднанні та взаємному підсиленні їх 

[128]. Фахівці наголошують, що узгодження інтересів є найскладнішим 

етапом, оскільки від нього залежить, чи буде утворено нову систему, як 

ефективно та протягом якого часу вона буде функціонувати [247]. Треба також 

враховувати той факт, що інтереси можуть бути компліментарними (заходи 

щодо досягнення однієї мети сприяють досягненню іншої мети); конкурувати 

(коли заходи щодо досягнення однієї мети призводять до зниження 

вірогідності досягнення іншої мети); бути індиферентними (заходи щодо 

досягнення однієї мети не впливають на досягнення іншої мети) [112, с. 260]. 

Для зниження ймовірності виникнення ризиків у ході узгодження 

інтересів, фахівці зважають на використання таких методів [70, с. 12–13]: 

аналіз суб’єктно-об’єктних відносин, очікувань та інтересів; виявлення 

чинників макро- та мікросередовища, впливу їх на показники діяльності 

зацікавлених сторін; розроблення моделі взаємодії між зацікавленими 

сторонами; забезпечення доступу до актуальної інформації у сфері 

поводження з ТПВ; визначення стимулів мінімізації можливих ризиків. 

Зазначене виступає основою для формулювання стратегічних напрямів 

реалізації державної екологічної політики та узгодження інтересів 

зацікавлених сторін у сфері поводження з ТПВ (рис. 3.5). Сторони мають 

усвідомити можливість виникнення ризиків у зв’язку з невиконанням спільно 

вироблених рішень та порушення вимог законодавства. 
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Рис. 3.5. Основні етапи процесу узгодження інтересів зацікавлених 

сторін у сфері поводження з ТПВ 

Джерело: розроблене автором із використанням [48; 70; 112; 207] 

 

На сьогодні в Україні затверджено Методику виявлення ризиків 

здійснення ДПП, їх оцінки та визначення форми управління ними [172]. 

Зокрема, таку ж методику доцільно застосовувати в ході досягнення 

партнерства між органами влади, суб’єктами господарювання та населенням, 

створення законопроєктів у сфері поводження з ТПВ, для того щоб кожна 

сторона усвідомлювала можливі ризики та наслідки порушення законодавства 

(табл. 3.1). Що стосується поняття «ризик», то зазначена Методика трактує 

його як можливість настання події, дії або бездіяльності, що можуть впливати 

на ДПП на будь-якому етапі його здійснення, на витрати, стан активів, якість 

послуг або очікувану прибутковість [172]. 
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моніторинг чинників макро- та мікросередовища; 

формулювання мети та стратегії взаємодії між зацікавленими сторонами; 

визначення проблеми; розроблення стратегічних напрямів реалізації 

спільних проєктів та здійснення спільних заходів 

аналіз суб’єктно-об’єктних відносин, виявлення інтересів зацікавлених 

сторін; 

розроблення моделі взаємодії зацікавлених сторін; 

розроблення інструментів узгодження інтересів зацікавлених сторін; 

законодавче, організаційне та інформаційне забезпечення реалізації спільних 

проєктів; нормативне закріплення домовленостей 

закріплення стимулів та санкцій щодо реалізації спільних проєктів та 

здійснення спільних заходів; 

коригування діяльності зацікавлених сторін та мінімізація можливих ризиків 

оцінка ефективності реалізації спільних проєктів та заходів; 

моніторинг досягнення встановлених результатів; 

оцінка досягнення узгодженості інтересів зацікавлених сторін; 

виявлення наслідків у ході реалізації спільних проєктів та заходів; 

усунення негативних наслідків у процесі реалізації спільних проєктів та 

заходів 



169 
 

Таблиця 3.1 

Розподіл ризиків між органами влади, суб’єктами господарювання 

та населенням у результаті невиконання вимог законодавства у сфері 

поводження з ТПВ 

 
Органи влади Суб’єкти господарювання Населення 

Порушення екологічної безпеки; 

нереалізованість потенціалу 

країни; збільшення частки 

тіньової економіки; 

погіршення правоохоронної 

діяльності та якості 

законодавчого забезпечення; 

втрата довіри населення; 

корупція; неспроможність влади 

сформувати ефективну державну 

політику; загроза національній 

безпеці через посилення 

діяльності іноземних держав на 

території країни та фінансовий 

«голод»; перетворення країни на 

сировинний придаток та 

сміттєвий полігон для інших 

країн; приватизація; занепад 

наукового сектору; міграція 

населення 

Збільшення податкового 

навантаження; інфляція; 

нестабільність валюти; втрата 

конкурентоспроможності; 

зношеність основних фондів та 

технологічне «старіння» 

потужностей; зменшення 

прибутків; рейдерство; 

непрозорість фіскальної, 

податкової та цінової політики; 

підвищення цін на сировину та 

енергоносії; відсутність 

ресурсного забезпечення; 

зростання відсотків за 

кредитами; відсутність 

підтримки держави; низький 

рівень кваліфікації персоналу; 

неплатоспроможність 

споживачів; експансія з боку 

іноземних експортерів 

Погіршення здоров’я 

громадян та стану НПС; 

підвищення цін на послуги 

та продукти харчування; 

корупція; неефективність 

діяльності державних 

інституцій; політична 

нестабільність; посилення 

революційних настроїв; 

відсутність безпеки в 

суспільстві; зубожіння 

населення та міграція; 

втрата робочих місць; 

відсутність можливості 

працевлаштування 

Джерело: розроблене автором. 

 

Доречною є думка науковців із приводу того, що на сьогодні в державній 

політиці щодо поводження з відходами не здійснюється «коригування» 

діяльності суб’єктів, які безпосередньо займаються проєктуванням та 

виготовленням продукції [250, с. 11]. Процес узгодження інтересів має 

стосуватися таких стадій, як проєктування (матеріалів, продукції, засобів 

виробництва, технологій тощо), виробництво (продукції, перероблення якої є 

можливим та яка є екологічно безпечною), споживання (стимулювання попиту 

на екологічно безпечну продукцію, що підлягає переробленню та 

перероблення якої є технологічно можливим, а також яку вироблено з 

використанням вторинної сировини), утилізація (формування відповідної 

інфраструктури та створення умов для вилучення вторинної сировини з ТПВ).  

За результатами проведеного експертного опитування (підрозділ 2.2), 

основне завдання органів влади має полягати в покращанні законодавчого 
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забезпечення, тоді як суб’єкти господарювання та населення мають 

дотримуватися встановлених нормативно-правових вимог. Органам влади 

доцільно діяти прозоро, створювати сприятливі умови для діяльності всіх 

суб’єктів. Суб’єктам господарювання варто спрямовувати зусилля на 

мінімізацію утворення відходів, збільшення обсягів залучення вторинної 

сировини у виробництво та здійснення природоохоронних заходів. Населення 

має вибірково підходити до вибору продукції та мінімізувати використання 

такої, що не підлягає переробленню, а також вчасно та в повному обсязі 

сплачувати за надання послуг із поводження з ТПВ, брати участь у сортуванні 

відходів. 

При цьому має бути проведено роботу за напрямом розроблення та 

реалізації спільних програм у сфері поводження з ТПВ. Шляхом участі в 

реалізації спільних з органами влади програм суб’єкти господарювання та 

населення активно долучаються до процесу прийняття управлінських рішень 

(рис. 3.6). Результатом встановлення партнерських відносин є досягнення 

консенсусу як методу прийняття колегіальних рішень через узгодження 

інтересів сторін, пошук прийнятних формулювань задля реалізації спільно 

виробленої мети [34, с. 103; 92]. 

Фахівці виокремлюють основні елементи механізму партнерства, а саме 

[10, с. 13]: 

 наявність мети та завдань, що полягають у розвиткові сфери 

поводження з ТПВ; 

 об’єкт партнерства, яким може виступати система поводження з 

ТПВ, стан НПС тощо; 

 принципи партнерства (урахування інтересів, відповідальність 

сторін, виконання домовленостей, рівноправність учасників тощо); 

 суб’єкти партнерства; 

 критерії досягнення партнерства; 

 інструменти партнерства (форми участі, розроблення програм чи 

законодавчих документів, організація заходів тощо);  
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 інформаційна відкритість партнерства для його учасників. 
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За ініціативою органів влади: 

урахування 

інтересів 

зацікавлених 

сторін під час 

прийняття 

управлінських 

рішень 

забезпечення 

прозорості 

діяльності 

органів влади 

покращання 

законодавчого 

регулювання 

створення 

сприятливих 

умов для 

діяльності 

всіх суб’єктів 

покращання 

стану НПС 

За ініціативою суб’єктів господарювання: 

дотримання вимог 

законодавства 

мінімізація 

утворення 

відходів 

збільшення 

обсягів 

залучення 

вторсировини у 

виробництво 

участь у 

реалізації 

спільних 

програм 

збільшення 

частки витрат на 

природоохоронні 

заходи 

За ініціативою населення: 

мінімізація 

використання 

продукції, що не 

підлягає 

переробленню 

дотримання 

вимог 

законодавства 

вчасне та в 

повному обсязі 

внесення плати 

за надання 

послуг 

участь у 

сортуванні 

ТПВ 

участь у 

реалізації 

спільних 

програм 

 

Рис. 3.6. Напрями посилення взаємодії між органами влади, суб’єктами 

господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ 

Джерело: [262, с. 322] 

 

Поряд із цим існує безліч моделей взаємодії між сторонами, основними 

з яких є такі [26, с. 24–25]: 

примус – базується на використанні адміністративного тиску органами 

влади. У рамках цієї моделі бізнес-середовище інвестує у створення та 

реалізацію соціально орієнтованих проєктів із використанням 

адміністративного апарату, що контролює діяльність суб’єктів 

господарювання; 

патронаж – передбачає компенсацію витрат суб’єктам господарювання 

на створення та реалізацію соціально орієнтованих проєктів за рахунок 

надання їм доступу до ресурсів, контрольованих органами влади; 
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невтручання – органи влади не беруть активної участі в соціальній 

політиці, що здійснюється бізнес-середовищем на території провадження своєї 

діяльності; 

партнерство – передбачає можливість досягнення загальної згоди 

(консенсусу) між суб’єктами взаємодії з урахуванням принципу «вигідно 

кожному – вигідно всім». 

Окрім партнерства, вищезазначені моделі враховують переважно 

інтереси однієї чи двох сторін. Здійснення публічного управління органами 

влади за рахунок примусу не приведе до налагодження співпраці, оскільки є 

ризик тінізації діяльності суб’єктів господарювання, втрати довіри населення 

тощо [198, с. 174]. Це зумовлено тим, що рішення приймаються одноосібно, а 

інші сторони зобов’язані їх виконувати, іноді навіть не розуміючи їхнього 

сенсу. Така модель дозволяє швидко досягти бажаної мети, але використання 

насильницьких методів створює загрозу виникнення спротиву з боку 

суспільства, появи радикально налаштованої частини населення, яка прагне 

повалення влади. 

Патронаж полягає в наданні бізнес-середовищу доступу до ресурсів, що 

знаходяться під контролем органів влади. У межах цієї моделі відносини 

отримують переважно односторонній характер, оскільки, зрештою, пріоритет 

у прийнятті рішень надається представникам бізнес-середовища. Це сприяє 

досягненню консенсусу з більшості питань та комплексному вирішенню 

проблем завдяки можливості простішої реалізації соціально орієнтованих 

проєктів. Проте варто зазначити, що така модель може призвести і до 

ігнорування суспільних потреб та посилення невдоволеності в суспільстві. 

Адже надання представникам бізнес-середовища права контролювати ресурси 

створює ризики використання цих ресурсів заради збільшення прибутків. Крім 

того, модель патронажу містить серйозну небезпеку «зрощення» влади та 

бізнесу. В умовах неефективності законодавчого забезпечення та слабкості 

держави є загроза домінування «егоїстичного» приватного інтересу та 

нівелювання соціальної відповідальності перед суспільством. 
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Невтручання передбачає мінімізацію ролі держави під час здійснення 

соціальної політики. Зокрема, у цьому напрямі бізнес-середовище отримує 

керівні позиції та вибудовує власні правила гри. Представники бізнес-

середовища зацікавлені в покращанні власного іміджу, що стимулює 

забезпечувати належну якість товарів чи послуг для споживачів та 

збільшувати попит на них. Оскільки метою діяльності бізнес-середовища є 

отримання прибутку, це може призвести до необґрунтованого завищення 

вартості товарів чи послуг для населення. У таких умовах ринок не здатен до 

саморегуляції, тому органи влади повинні впливати на діяльність суб’єктів 

господарювання через відповідне законодавче забезпечення у сферах 

життєдіяльності, що передбачають надання благ для суспільства, зокрема й у 

сфері поводження з ТПВ. 

У цьому контексті актуальності набуває модель взаємодії, що здатна 

охопити інтереси всіх сторін. Саме таким, на думку вчених [84], є партнерство, 

що надає право різним соціальним групам брати участь у політико-

економічних процесах, у розробленні та прийнятті рішень з актуальних 

проблем розвитку суспільства. Партнерство дозволяє забезпечити такі умови, 

за яких кожна сторона має змогу висловити власне бачення розвитку, надати 

рекомендації чи зауваження щодо вирішення проблеми відходів. Отже, 

інтеграційним чинником інтересів органів влади, суб’єктів господарювання та 

населення виступатиме охорона НПС і покращання здоров’я населення. Поряд 

із цим складність реалізації партнерства полягає в ідентифікації інтересів 

учасників та визначенні методів їхнього узгодження. Ідеальний тип 

партнерства передбачає повний збіг інтересів суб’єктів, що, проте, не є 

досяжним, а тому допустимим є варіант, який полягає в усвідомленні 

необхідності охорони НПС та формуванні культури поводження з відходами 

[84].  

Тож можна зробити узагальнення щодо запропонованих моделей 

взаємодії та визначити доцільність застосування їх у ході узгодження інтересів 
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органів влади, суб’єктів господарювання та населення у сфері поводження з 

ТПВ (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 

Особливості моделей взаємодії між органами влади, суб’єктами 

господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ 

Модель 

взаємодії 

Суб’єкти Переваги Недоліки Характер 

взаємодії 

Примус Органи влади 

Можливість у 

найкоротший 

термін досягти 

бажаної мети 

Використання 

методів примусу 

створює загрозу 

виникнення спротиву 

з боку суспільства, 

появи радикально 

налаштованої 

частини населення 

Односторонній 

Патронаж 
Суб’єкти 

господарювання 

Створення та 

реалізація 

соціально 

орієнтованих 

проєктів 

Ризик використання 

суспільних ресурсів 

заради збільшення 

прибутків, 

«зрощення» влади та 

бізнесу 

Односторонній 

Невтручання 

Суб’єкти 

господарювання 

та населення 

Провадження 

діяльності, де 

пріоритетом 

виступає 

отримання 

довіри 

населення 

Ризик погіршення 

якості товарів чи 

послуг та 

необґрунтоване 

завищення їхньої 

вартості 

Двосторонній 

Партнерство 

Органи влади, 

суб’єкти 

господарювання 

та населення 

Можливість 

узгодження 

інтересів і 

спрямування їх 

на досягнення 

спільно 

виробленої мети 

Складність 

ідентифікації 

інтересів усіх сторін 

та визначення 

методів їхнього 

узгодження 

Багатосторонній 

Джерело: розроблене автором. 

 

Варто зазначити, що в цьому напрямі актуальними є напрацювання 

фахівців, які застерігають щодо складності досягнення консенсусу в умовах 

нерозуміння мети публічного управління у сфері поводження з ТПВ як 

інтеграційного чинника державної політики в цьому напрямі. Вагомою 

перешкодою на шляху до побудови ефективної системи поводження з ТПВ є 

наявність непорозумінь між суб’єктами господарювання та споживачами, що 
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викликане розбіжністю їхніх інтересів, які безпосередньо впливають на 

формування попиту та пропозиції в цій сфері. У цьому напрямі необхідні 

стимули для створення пропозиції та попиту на екологічно безпечну 

продукцію, перероблення якої є технологічно можливим та яку вироблено з 

використанням вторинної сировини. 

На думку фахівців, має місце неспроможність органів влади забезпечити 

сприятливі умови для налагодження системи поводження з ТПВ та 

впорядкування діяльності всіх суб’єктів за тієї державної політики, що існує, і 

недостатнього ресурсного забезпечення. Зокрема, спостерігається високий 

рівень матеріало- та енергоємності виробництва; неекологічність та 

неконкурентоспроможність продукції, виготовленої з вторинної сировини; 

орієнтованість системи поводження з ТПВ на захоронення відходів; 

нерозвиненість ринку вторинної сировини тощо [250, с. 11]. Вагомою 

перешкодою є брак інформаційного забезпечення щодо потенціалу ТПВ, 

можливостей використання вторинної сировини, нагальності сортування 

відходів тощо. Неврегульованість вищезазначеного створює підґрунтя для 

конфлікту інтересів, який полягає у схильності зацікавлених сторін 

викривлювати інформацію, перекладати відповідальність на іншого, що 

наочно демонструє «перетягування канатів» у законодавчій площині з 

приводу регулювання питань тарифної політики, вартості послуг у цій сфері 

тощо. 

З приводу цього доречним є напрацювання фахівців щодо вивчення 

специфіки поведінки на ринку продавців та споживачів, інтереси яких 

полягають у здешевленні або завищенні вартості товарів чи послуг. Кожна зі 

сторін вступає в переговори, маючи «відправну ціну»: для продавця це є 

мінімальна ціна, за яку він готовий продати товар чи надати послугу (С), а для 

покупця відправною ціною послуговує максимальна ціна, яку він готовий 

заплатити за товар чи послугу (V), причому досягнути консенсусу можливо в 

проміжку від С до V [107, с. 8]. Водночас складність полягає у визначенні 
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відправної ціни продавцем та споживачем через їхню зацікавленість видати за 

«відправну» ціну іншу суму [252, с. 37]. 

Такий підхід можливо застосовувати в моделюванні механізму 

партнерства у сфері поводження з ТПВ. При цьому органи влади виступають 

у ролі арбітра, який зацікавлений отримати довіру населення та в такий спосіб 

задовольнити суспільний інтерес. Зокрема, спостерігається така ж ситуація із 

суб’єктами господарювання (які встановлюють мінімальну ціну, за яку готові 

надати послугу (С)) та споживачем (відправною ціною для якого послуговує 

максимальна ціна, яку він готовий заплатити за послугу (V)). Поряд із цим 

інтереси суб’єктів господарювання полягають у максимізації прибутку і як 

наслідок – завищенні мінімальної ціни, за яку вони готові продати послугу 

(С΄), а інтереси споживача – у заниженні максимальної ціни, яку він готовий 

заплатити за послугу (V΄), як зображено на рис. 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Допустимий діапазон функціонування механізму партнерства у 

сфері поводження з ТПВ 

Джерело: розроблене автором із використанням [107, с. 9] 

 

Тобто допустимий діапазон функціонування механізму партнерства у 

сфері поводження з ТПВ (Р) можливий за рахунок коригування органами 

влади інтересів суб’єктів господарювання (в межах С΄ – С) та споживача (у 

межах V΄ – V) на певну величину (n) в напрямі реалізації спільно виробленої 
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мети публічного управління у сфері поводження з ТПВ, що полягає в охороні 

НПС та формуванні культури поводження з відходами. При цьому варто не 

допускати такої ситуації, коли на законодавчому рівні не регламентовано 

питання поводження з ТПВ, а інтереси сторін не підлягають узгодженню, у 

результаті чого посилюється конфронтація між ними. 

Отже, необхідно законодавчо закріпити механізм партнерства між 

органами влади, суб’єктами господарювання та населенням у сфері 

поводження з ТПВ. Саме партнерство передбачає багатосторонній характер 

взаємодії, що створює сприятливі умови для узгодження інтересів та спрямує 

їх у напрямі досягнення спільно виробленої мети в цій сфері. Це дозволяє з 

різних точок зору поглянути на проблему, виявити думки чи погляди, які 

можуть вплинути на подальші рішення стосовно публічного управління 

шляхом проведення слухань, консультацій; складання та подання пропозицій, 

протоколів, скарг, висновків, коментарів тощо. Це допомагає розвивати 

навички участі у групах, проводити зустрічі та налагоджувати взаємодію з 

усіма секторами суспільства. 

Для того щоб керовано послабити неузгодженість інтересів у сфері 

поводження з ТПВ та, як наслідок, покращити екологічну ситуацію, варто 

через механізм партнерства посилити співпрацю в напрямі досягнення мети 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ, що полягає в охороні НПС 

та формуванні культури поводження з відходами. Органам влади важливо 

створити ефективну законодавчу базу, сформувати сприятливі умови для 

діяльності всіх суб’єктів, а також залучати суб’єктів господарювання та 

населення до взаємодії через розроблення спільних програм та участь у 

спільних заходах.  
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3.3. Пропозиції органам влади щодо вдосконалення механізмів 

публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими 

відходами 

 

З огляду на сучасний стан сфери поводження з ТПВ потребує оновлення 

державна екологічна політика в частині формування сприятливих умов для 

діяльності всіх суб’єктів публічного управління та аналізу повноти чинників 

макро- та мікросередовища. Треба зазначити, що в Україні з часів 

незалежності так і не було створено ефективної системи моніторингу, яка б 

дозволила отримати об’єктивні статистичні дані, на основі яких можливо 

здійснити всебічний огляд щодо утворення відходів та поводження з ними. 

За період з 1999 до 2010 рр. наявні статистичні дані по відходах І–ІІІ 

класів небезпеки, утворених від економічної діяльності підприємств та 

організацій (без урахування відходів, утворених у домогосподарствах). Лише 

починаючи з 2010 р. статистичні дані щодо утворення відходів включають усі 

класи відходів, а також відходи домогосподарств. При цьому, починаючи з 

2012 р., кількість утворених відходів тяжіла до зменшення (2012 р. – 

452095 тис., 2018 р. – 352961 тис. тонн). З 2014 р. в країні розпочалися воєнні 

дії, що ускладнило подальше збирання інформації щодо утворення ТПВ та 

поводження з відходами [236]. 

З 2010 р. спостерігається помітне збільшення обсягів поточних витрат 

на поводження з відходами. Враховуючи тенденцію до зменшення обсягів 

утилізованих (2010 р. – 1463 тис., 2018 р. – 1039 тис. тонн) та спалених 

відходів (2010 р. – 1075 тис., 2018 р. – 1041 тис. тонн), можна дійти висновку, 

що поточні витрати спрямовувались здебільшого на «латання дірок», тобто 

ліквідацію наслідків забруднень НПС, а не осучаснення об’єктів поводження 

з ТПВ [236]. Динаміка капітального інвестування також не демонструє 

значних темпів зростання, що не сприяє здійсненню заходів з реконструкції, 

будівництва чи осучаснення об’єктів поводження з ТПВ [89]. Це зумовлює 

потребу в пошуках додаткового фінансового ресурсу, зокрема у представників 
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бізнес-середовища, зарубіжних інституцій чи міжнародних фінансово-

кредитних установ. 

Ураховуючи прогалини статистичних даних щодо утворення та 

поводження з відходами, нагальним є запровадження ефективної системи 

моніторингу, що потребує реалізації комплексних завдань екологічного, 

економічного, нормативно-правового, технологічного, інформаційного, 

наукового та соціального спрямування [304]. З огляду на те, що Україна 

перебуває на стадії реформування сфери поводження з ТПВ, органи влади 

мають змогу закласти міцний законодавчий фундамент для її розвитку через 

розроблення дієвого рамкового закону про відходи, мета якого полягає у 

створенні сприятливих умов для розроблення екологічно безпечної продукції 

та відповідної для цього технології; зменшення обсягів шкідливих речовин у 

складі відходів та збільшення кількості ТПВ, що підлягають переробленню та 

повторному використанню як вторинна сировина. Для того щоб здійснити 

осучаснення системи поводження з ТПВ, органам влади необхідно розробити 

та законодавчо регламентувати стимуляційний механізм і механізм 

партнерства в напрямі посилення взаємодії з усіма секторами суспільства у 

сфері поводження з ТПВ. 

У цьому напрямі вагомим завданням є розвиток ринку вторинної 

сировини, вивчення потреб народного господарства в матеріально-технічних 

ресурсах та відтворення економіки замкненого циклу (ресурс – відходи – 

вторинна сировина – ресурс) [250]. Основними завданнями в напрямі 

стимулювання отримання та використання вторинної сировини виступають: 

 комплексне управління на стадії проєктування, вироблення, 

споживання та утилізації продукції, що відповідає критерію екологічної 

безпеки, підлягає переробленню та повторному використанню як вторинна 

сировина [250, с. 6]; 

 моніторинг потреб суб’єктів господарювання в матеріально-

технічних ресурсах; 
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 регулювання цінової політики у сфері використання вторинної 

сировини; 

 здійснення контролю використання первинної та вторинної 

сировини; 

 розроблення нормативів та стандартів виготовлення товарів, 

пакувальних матеріалів і тари з метою заміщення продукції, що не є 

екологічно безпечною та перероблення якої не є технічно можливим; 

 проведення науково-дослідних робіт щодо раціонального 

використання природних ресурсів та визначення способів заміщення їх 

вторинною сировиною; 

 вивчення можливостей вилучення вторинної сировини з ТПВ та її 

подальшого використання в народному господарстві; 

 ведення обліку суб’єктів господарювання, що вводять в обіг 

продукцію та пакувальні матеріали на території України; 

 мінімізація продукції, пакувальних матеріалів, що не є екологічно 

безпечними та перероблення яких не є технологічно можливим. 

Поряд з цим важливо налагодити систему поводження з ТПВ на 

місцевому рівні, розробити технологію поводження з ТПВ, оскільки населені 

пункти різняться за обсягами утворення відходів, їхнім морфологічним 

складом та класом небезпеки. Згідно із Законом про відходи, ОМС у сфері 

поводження з відходами забезпечують виконання низки повноважень, до яких 

також віднесено організацію збирання і видалення побутових відходів, у тому 

числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їхнього 

захоронення, а також організація роздільного збирання корисних компонентів 

цих відходів, вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які 

здійснюють діяльність у цій сфері [168]. Окрім того, до повноважень ОМС у 

сфері поводження з ТПВ мають бути віднесені такі: 

 розроблення та затвердження схем санітарного очищення 

населених пунктів [168]; 
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 видача дозвільних документів щодо здійснення діяльності у сфері 

поводження з відходами на своїй території; 

 затвердження правил благоустрою територій населених пунктів; 

 ведення реєстру виробників відходів, що вводять в обіг відходи на 

території населеного пункту; 

 організація системи поводження з відходами на своїй території; 

 укладання угод про надання послуг щодо поводження з відходами 

зі споживачами та виконавцями послуг; 

 укладання угод про здійснення міжмуніципального партнерства; 

 затвердження місцевих та регіональних програм поводження з 

відходами та контроль за виконанням їх [168]; 

 виділення земельних ділянок та погодження розміщення на своїй 

території об’єктів поводження з відходами; 

 координація діяльності суб’єктів господарювання у сфері 

поводження з відходами, що провадять діяльність у межах підпорядкованої 

ОМС території; 

 ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення, утилізації та місць 

видалення відходів на своїй території; 

 ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, рекультивація полігонів 

та закриття їх; 

 здійснення просвітницької діяльності щодо належного поводження 

з відходами на своїй території; 

 виконання методичних рекомендацій та організація роздільного 

збирання відходів на своїй території; 

 підготовка та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг 

щодо поводження з відходами; 

 моніторинг морфологічного складу відходів, їхнього класу та рівня 

небезпеки на своїй території; 
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 здійснення контролю за додержанням законодавчих вимог у сфері 

поводження з ТПВ на своїй території. 

Важливим завданням ОМС є запровадження роздільного збирання 

відходів, забезпечення переробних підприємств необхідними обсягами 

сировини та здійснення контролю за збиранням відходів, передачею їх до 

переробних підприємств та подальшим використанням їх. Організовувати 

роздільне збирання ТПВ необхідно з урахуванням наявних потужностей для 

їхнього перероблення. Нагальним є здійснення просвітницької діяльності 

щодо сортування відходів, роз’яснення вимог законодавства, тарифної 

політики, використання коштів фондів охорони НПС тощо. Згідно із 

законодавством, ОМС зобов’язані укладати договори зі споживачами про 

надання послуг щодо поводження з відходами, а також із суб’єктами 

господарювання, які безпосередньо здійснюють поводження з відходами. У 

цьому напрямі необхідно провадити попередній аналіз спроможності 

виконавця надавати послуги в цій сфері (враховуючи технологічні показники, 

стан матеріально-технічної бази, схему логістичних перевезень відходів на 

визначеній території тощо). 

До компетенції ОМС також має належати організація спеціалізованих 

пунктів прийому вторинної сировини, виділення приміщень для її зберігання. 

Важливим є здійснення моніторингу щодо утворення ТПВ і поводження з 

відходами на всіх рівнях управління, визначення їхнього морфологічного 

складу, класу та рівня небезпеки, обсягів зібраної та спрямованої на 

підприємства вторинної сировини [45, с. 94]. На підставі моніторингу є 

можливість оцінити потенційні місця для спорудження об’єктів поводження з 

ТПВ, враховуючи обсяги утворення та збирання відходів у громадах, 

територіальну доступність і логістику перевезення відходів, умови, ресурси, 

морфологічний склад відходів, фінансове забезпечення, платоспроможність 

населення тощо. Формування критеріїв визначення місць для спорудження 

об’єктів поводження з ТПВ з урахуванням потенціалу територій, умов та 
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наявних ресурсів має знайти своє відображення у відповідних нормативно-

правових актах. 

Окремі положення щодо цього знайшли своє відображення в Законі 

України «Про співробітництво територіальних громад» [185], який визначає 

умови співпраці ОТГ, що спрямовані на консолідацію зусиль та ресурсів 

різних громад, створення спільних об’єктів поводження з ТПВ тощо. На думку 

фахівців, доцільно концентрувати об’єкти поводження з ТПВ саме в тих 

громадах, що переважають за обсягами утворення відходів. Такі об’єкти 

будуються з метою економії ресурсів громад, що дозволяє забезпечити 

охоплення послугами з перероблення відходів малонаселені громади (менше 

ніж 10 тис. осіб), які не володіють необхідними ресурсами для їх утримання. 

У межах такого співробітництва важливо залучати до взаємодії всі зацікавлені 

сторони, а саме громадські організації, державні та приватні установи, наукову 

спільноту для обміну ідеями та досвідом. 

Поряд із цим у 2019 р. набрали чинності зміни до Порядку формування 

тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами [178], згідно з якими 

тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами встановлюються 

ОМС та є сумою тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення 

побутових відходів. У Законі України «Про благоустрій населених пунктів» 

зазначено, що до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад належить організація забезпечення на території населеного пункту 

чистоти і порядку; затвердження схем санітарного очищення населених 

пунктів та упровадження систем роздільного збирання побутових відходів 

[165]. 

Ураховуючи проведення реформи децентралізації та утворення ОТГ, 

доцільно на законодавчому рівні закріпити за ОМС статус власника відходів. 

Це також надає можливість усунути явище дублювання повноважень та 

встановити відповідальність за невиконання обов’язків у сфері поводження з 

ТПВ. Така «персоналізація» дозволить зобов’язати ОМС здійснювати заходи 

з контролю функціонування системи поводження з ТПВ на своїй території, 
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збирати та спрямовувати отриману вторинну сировину на переробні 

підприємства на основі укладеного договору. Зокрема, на сьогодні в країні 

існує близько 1 тис. підприємств у сфері поводження з відходами, основними 

проблемами їх залишаються зношеність основних фондів та 

недозавантаженість вторинною сировиною, дефіцит якої покривають за 

рахунок імпорту відходів з інших країн [150]. Таку вимогу має бути 

реалізовано після того, як на законодавчому рівні буде створено належні 

умови для виконання функцій усіма суб’єктами у сфері поводження з ТПВ на 

всіх рівнях управління.  

Визначення кількості фракцій для роздільного збирання відходів має 

відбуватися з урахуванням виду відходів, на яких спеціалізуються переробні 

підприємства, оскільки кожен населений пункт відрізняється морфологічним 

складом відходів тощо. Наприклад, на сьогодні в Україні функціонують скляні 

заводи, що використовують склобій; картонно-паперові заводи, що 

займаються виробництвом паперу та картону; підприємства, що переробляють 

заготовлені вторинні полімери, ПЕТ-пляшку, металобрухт, комбіновану 

упаковку («тетрапак»). При цьому має бути створено окремі пункти прийому 

небезпечних відходів. В умовах, коли упровадження роздільного збирання 

відходів знаходиться на початковому етапі, варто забезпечити перехідний етап 

за рахунок спрямування відходів від споживача до сортувальної лінії, а потім 

на переробні підприємства. Для стимулювання сортування відходів варто 

запровадити депозитну систему, що полягає в організації точок збирання 

певного типу відходів (наприклад, пакувальних матеріалів, тари). ОМС мають 

встановити економічно обґрунтовані ціни депозиту для кожного типу відходів. 

Перелаштування системи поводження з відходами на місцевому рівні 

можливо здійснити за рахунок посилення спроможності ОТГ, зважаючи на 

масштабність змін та часові межі їхньої реалізації. Як зазначають фахівці, 

успішність реалізації державної екологічної політики полягає у правильному 

формулюванні мети (окрім того, на що її орієнтовано, доцільно визначити 

очікувані результати) [64, с. 159]. Такий підхід дозволить забезпечити 
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інтегральне управління потоками відходів, оцінити можливості та ризики в 

ході осучаснення системи поводження з ТПВ на всіх рівнях управління [101, 

с. 34]. Поряд із цим органи влади мають застосовувати стратегічне планування 

при налагодженні системи поводження з ТПВ, що спрямовано на виконання 

таких завдань [161, с. 22; 168]: 

 складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення, 

утилізації та місць видалення відходів на території України; 

 розроблення технологій та методичних рекомендацій роздільного 

збирання відходів; 

 розширення охоплення населення системою роздільного збирання 

та вивезення відходів; 

 облаштування житлового сектору (приватної та багатоповерхової 

забудови) місцями для збирання відходів (контейнерних майданчиків); 

 забезпечення окремого збирання небезпечних відходів, щоб 

уникнути скидання їх на полігони; 

 визначення потреб переробних потужностей у вторинній сировині 

та їхнє завантаження нею; 

 створення умов для міжмуніципального партнерства щодо 

будівництва чи спільної експлуатації об'єктів поводження з відходами; 

 розроблення навчальних програм, системи підготовки та 

перепідготовки фахівців широкого профілю у сфері поводження з відходами; 

 ініціювання через ЗМІ проведення інформаційних кампаній та 

здійснення просвітницької діяльності серед населення стосовно належного 

поводження з відходами, їхнього роздільного збирання. 

Особливої уваги заслуговує вдосконалення процедури видачі ліцензій на 

здійснення господарської діяльності у сфері поводження з відходами. 

Необхідно зобов’язати уповноважений ЦОВВ, що здійснює ліцензування 

згідно із Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

забезпечити проведення доліцензійної перевірки щодо встановлення 
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правомірності видачі ліцензії. Це стосується питання імпорту відходів, 

оскільки Україна прийняла міжнародні зобов’язання в частині імплементації 

директив у сфері поводження з ТПВ стосовно транскордонного перевезення 

відходів. Зокрема, створення системи моніторингу дозволить розробити 

реєстри суб’єктів господарювання, що здійснюють виготовлення, введення в 

обіг продукції та її імпорт на територію України. 

Вагомим питанням є відновлення потенціалу вітчизняної науки, 

розроблення технології поводження з ТПВ, здійснення наукових розвідок у 

напрямі створення екологічно безпечної продукції з високою доданою 

вартістю [289]. Такий підхід посилить інвестиційну привабливість країни та її 

регіонів, а також є основою для налагодження співпраці з усіма секторами 

суспільства. Для цього держава має ініціювати через відповідні наукові 

установи проведення проєктно-конструкторських робіт з метою досягнення 

науково-технологічного прогресу, зниження матеріало- та енергоємності 

виробництва, заміщення природних ресурсів та підвищення якості продукції. 

Змістовним є розроблення стандартів і технічних умов щодо визначення 

основних характеристик продукції, зокрема показників матеріало- та 

енергоємності для її виготовлення. У контексті Європейського Зеленого Курсу 

варто зосередити увагу на розробленні екологічно безпечних технологій для 

утилізації ТПВ і отримання якісної вторинної сировини [71]. 

При цьому актуальним є визначення «ступеня збереження» централізації 

в умовах проведення реформи децентралізації для збалансованого розвитку 

всіх складників сфери поводження з ТПВ, визначення пріоритетів державної 

екологічної політики на всіх рівнях управління та відновлення потенціалу 

вітчизняної науки (рис. 3.8). Фахівці зазначають, що ефективною стратегією в 

цьому напрямі є нарощування та використання, спрямовані на максимізацію 

сильних сторін через усунення ризиків і загроз [224, с. 54]. 
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Рис. 3.8. Стратегічні пріоритети розвитку державної політики у сфері 

поводження з ТПВ 

Джерело: розроблене автором 
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Окрім цього, необхідно здійснювати просвітницьку діяльність через 

відповідні заклади освіти для формування культури поводження з ТПВ, 

роз’яснювати правила сортування відходів. Це надасть змогу навчити 

бережливому ставленню до НПС прийдешні покоління. Організація 

навчального процесу забезпечить досягнення першої фази розвитку системи 

поводження з відходами, що полягає в усвідомленні проблеми відходів [20; 

284]. Необхідно законодавчо врегулювати питання заохочення населення до 

сортування ТПВ як активного учасника системи поводження з ТПВ. У цьому 

напрямі доречно передбачити пільгове надання послуг щодо поводження з 

відходами за умови сортування відходів. 

Поряд із цим чинне законодавство у сфері поводження з відходами 

потребує вдосконалення в частині притягнення до відповідальності за 

екологічні правопорушення. На сьогодні повноваження у сфері охорони НПС 

покладено на ЦОВВ, що реалізує державну політику із здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони НПС, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів. У цьому напрямі 

Держекоінспекція уповноважена здійснювати нагляд за додержанням вимог 

законодавства у сфері охорони НПС [173]. Якість діяльності Держекоінспекції 

залежить від досвіду фахівців та кадрового складу, що потребує створення 

спеціальних навчальних дисциплін, підготовки та перепідготовки кадрів, 

уповноважених на здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони НПС, раціонального використання, відтворення і охорони природних 

ресурсів. 

Зокрема, у складі зазначеного ЦОВВ доцільно створити підрозділи, 

уповноважені на проведення вимірювань показників стану НПС, відбір проб, 

проведення експертиз для отримання об’єктивних фахових даних про стан 

екологічної безпеки на відповідній території, а також екологічний патруль – 

підрозділ, що безпосередньо вповноважений на здійснення планових та 

позапланових контрольно-наглядових заходів (перевірок) суб’єктів 

господарювання, виявлення, фіксацію та складання протоколів про 
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правопорушення природоохоронного законодавства. Основним завданням 

екологічного патруля є встановлення фактів порушень та здійснення перевірок 

суб’єктів, діяльність яких спричинила негативний вплив на НПС. На основі 

встановлених фактів порушення формується позов до суду за процедурою, 

визначеною законодавством. 

Такий підхід дозволить Держекоінспекції, з одного боку, зосередитися 

виключно на моніторингу НПС, отриманні всебічних даних про його стан, а з 

іншого – у разі виявлення та встановлення факту порушень екологічної 

безпеки здійснювати кваліфіковану перевірку суб’єктів господарювання. Це 

також зумовлено тим, що наразі правоохоронні органи не є компетентними в 

екологічних питаннях, тому виникає складність у встановленні ними факту 

порушень саме природоохоронного законодавства. Треба зазначити, що на 

законодавчому рівні розроблено Положення про громадських інспекторів з 

охорони довкілля, згідно з яким громадськими інспекторами можуть бути 

громадяни України, які досягли 18 років, мають досвід природоохоронної 

роботи, пройшли співбесіду в органах Держекоінспекції та виконують роботу 

на громадських засадах, без вивільнення від основної роботи і без додаткової 

оплати праці [175]. Однак актуальною є підготовка кваліфікованих інспекторів 

з охорони НПС, які здійснюють природоохоронну діяльність на постійній 

основі та є компетентними саме в екологічних питаннях. 

У цьому напрямі необхідно усунути явище дублювання повноважень 

через регламентування процедури притягнення до відповідальності, що 

сприятиме покращанню публічного управління у сфері поводження з ТПВ. 

Має бути визначено напрями розвитку системи поводження з відходами, 

основні складники комплексного управління у сфері поводження з ТПВ, що 

включає інформаційне, законодавче та організаційне забезпечення, 

інструменти стимулювання, партнерство (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Складники комплексного управління у сфері поводження з ТПВ 

Джерело: розроблене автором із використанням [18; 81; 250; 259] 

 

З урахуванням вищезазначеного, можна визначити основні напрями 

вдосконалення механізмів публічного управління у сфері поводження з ТПВ, 

як-от: 

 створення законодавчої бази у сфері поводження з ТПВ, що 

спрямована на проєктування, виготовлення екологічно безпечної продукції та 

Інформаційне 

забезпечення 

Законодавче 

забезпечення 

Розроблення нормативно-правових актів, що регламентують питання 

поводження з ТПВ як з вторинною сировиною; уніфікація публічного 

управління в сфері поводження з ТПВ; розроблення рамкового закону щодо 

поводження з відходами із врахуванням національного складника; 

розроблення Загальнодержавної програми поводження з відходами на період 

після 2020 року; розроблення ієрархії поводження з відходами із врахуванням 

національного складника; вдосконалення екологічного оподаткування 

Організаційне 

забезпечення 

Ресурсне забезпечення; організація системи поводження з ТПВ на всіх рівнях 

управління; створення вітчизняного ринку вторинної сировини; проведення 

науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт; розроблення 

технології поводження з ТПВ (на стадіях проєктування, виготовлення, обігу, 

споживання та утилізації продукції); закріплення за ОМС статусу власника 

відходів, що утворились на їхній території 

Розроблення та застосування стимуляційних інструментів; розроблення 

екологічно безпечної продукції та продукції, що підлягає переробленню та яку 

може бути використано як вторинну сировину; мінімізація відходів, що 

скидаються в несанкціонованих місцях, та відходів, що спрямовуються на 

захоронення; ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ; відтворення 

економіки замкненого циклу; створення екологічно безпечної продукції з 

високою доданою вартістю 

Інструменти 

стимулювання 

Налагодження 

партнерських 

відносин 

Залучення всіх секторів суспільства до налагодження системи поводження з 

ТПВ; ідентифікація інтересів зацікавлених сторін; встановлення 

відповідальності; визначення принципів і критеріїв досягнення партнерства; 

інформаційна відкритість партнерства для його учасників; створення умов для 

міжмуніципального партнерства 

Просвітницька та освітня діяльність; моніторинг у сфері поводження з ТПВ; 

створення інформаційної бази даних щодо утворення, використання, 

споживання та утилізації ТПВ; стратегічне планування та прогнозування; 

розроблення реєстру виробників та імпортерів продукції  
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продукції, що підлягає переробленню та яку може бути використано як 

вторинну сировину; 

 розроблення системи моніторингу щодо морфологічного складу, 

класу та рівня небезпеки відходів, поводження з відходами, обігу та 

використання вторинної сировини; 

 закріплення на законодавчому рівні механізму партнерства між 

органами влади, суб’єктами господарювання та населенням у цій сфері, а 

також стимуляційного механізму, спрямованого на налагодження системи 

поводження з ТПВ на всіх рівнях управління; 

 поступова відмова від введення в обіг шкідливої продукції 

(речовин), що потребує складних технологічних схем перероблення; 

 мінімізація відходів, що скидаються в несанкціонованих місцях та 

підлягають захороненню, зниження класу небезпеки відходів; 

 зобов’язання суб’єктів під час проєктування нового продукту 

надавати технологічну схему його перероблення чи утилізації з подальшим 

вилученням вторинної сировини; 

 підвищення ставок податку за розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об'єктах; 

 закріплення за ОМС статусу власника відходів, що утворилися на 

їхній території; 

 віднесення до компетенції ОМС повноважень щодо здійснення 

моніторингу утворення відходів та подальшого поводження з відходами, що 

утворилися на їхній території; 

 забезпечення інформаційною підтримкою всіх секторів суспільства 

щодо належного поводження з ТПВ; 

 відновлення потенціалу вітчизняної науки через стимулювання 

проведення науково-дослідних та проєктно-конструкторських робіт у напрямі 

розроблення технології поводження з ТПВ тощо. 
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Важливим є стратегічне планування державної екологічної політики та 

визначення пріоритетів розвитку сфери поводження з ТПВ у довгостроковій 

перспективі. Забезпечення стабільного фінансування природоохоронної 

діяльності створює передумови для налагодження системи поводження з 

відходами на всіх рівнях управління. Основні принципи стратегічного 

планування у сфері поводження з ТПВ має бути сформульовано з урахуванням 

нижченаведених основних функцій публічного управління [161; 195; 231]. 

Планування: стратегічне планування державної політики; 

формулювання мети та критеріїв її досягнення; вибір реалістичного варіанта 

досягнення мети з урахуванням чинників макро- та мікросередовища; 

встановлення пріоритетів, цільових показників, основних завдань і термінів 

їхнього досягнення; з’ясування перешкод, ризиків і формулювання проблеми; 

виявлення тенденцій розвитку досліджуваного об’єкта; прогнозування 

ситуації; моделювання бажаного стану досліджуваного об’єкта; пошук 

необхідних ресурсів і визначення джерел їхнього отримання; збирання й 

опрацювання інформації; розроблення комплексу заходів, планів, програм, 

проєктів. 

Організація: визначення обсягу завдань, необхідних для досягнення 

встановлених цілей і завдань; закріплення виконавців згідно зі встановленими 

цілями і завданнями; доведення інформації, документів до відома виконавців; 

координація діяльності виконавців, прийняття управлінських рішень, 

виконання документів; розподіл ресурсів згідно зі встановленими 

пріоритетами розвитку; забезпечення зворотного зв’язку між суб’єктом та 

об’єктом; моніторинг процесу виконання завдань та досягнення встановленої 

мети; моделювання сценаріїв розвитку з урахуванням специфіки територій 

(обсяги відходів, їхній морфологічний склад, рівень і клас небезпеки; 

охоплення населення послугами щодо поводження з відходами; методи 

збирання відходів; наявність об’єктів поводження з відходами; 

платоспроможність населення; вартість тарифів на послуги поводження з 

відходами тощо); оцінювання витрат і виявлення доступних джерел 
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фінансування (враховуючи всі доступні джерела на визначеній території, не 

заборонені законодавством); оцінювання дефіциту фінансування та аналіз 

способів його покриття (через досягнення балансу між необхідним обсягом 

витрат і наявним обсягом фінансування). 

Мотивація: визначення потреб та інтересів суб’єктів; орієнтація на 

досягнення мети через розроблення відповідних інструментів стимулювання; 

моніторинг потреб та інтересів суб’єктів і досягнення ними встановлених 

цільових показників; оцінювання ефективності обраних інструментів 

стимулювання в ході виконання завдань; встановлення винагороди 

пропорційно отриманим результатам діяльності; застосування санкцій за 

неналежне виконання завдань; створення сприятливих умов для максимальної 

реалізації потенціалу. 

Контроль: розподіл контрольних повноважень; визначення завдань 

надвідомчого, міжвідомчого та відомчого контролю; розроблення критеріїв і 

встановлення строків для здійснення контролю; здійснення контролю 

реалізації мети та досягнення встановлених цільових показників (наприклад, 

підвищення якості надання послуг, розширення рівня охоплення населення 

послугами щодо поводження з відходами; зниження шкідливого впливу на 

НПС; збільшення обсягів використання вторинної сировини; зменшення 

кількості несанкціонованих сміттєзвалищ та відходів, що підлягають 

захороненню; рекультивація полігонів та приведення їх у відповідність до 

санітарних і природоохоронних норм; виконання термінів щодо 

запровадження роздільного збирання відходів тощо); орієнтація на результати 

діяльності досліджуваного об’єкта; встановлення допустимих відхилень від 

норм, нормативів, планових завдань, стандартів контролю; перевірка 

виконання рішень за підсумками контролю. 

Фахівці доречно наголошують на нагальності посилення спроможності 

установ, діяльність яких пов’язано з розробленням та запровадженням 

екологічних інновацій, способів організації виробництва на принципах 

циркулярної економіки, системи моніторингу, спрямованого на проведення 
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осучаснень і реалізацію природоохоронних заходів. Основним завданням є 

збалансований розвиток усіх складників системи поводження з ТПВ, 

встановлення ієрархії управління, визначення повноважень, відповідальності, 

ресурсного забезпечення, створення сприятливих умов для діяльності всіх 

суб’єктів, розроблення методів досягнення мети як у короткостроковій, так і в 

довгостроковій перспективі. Орієнтація на охорону НПС, формування 

культури поводження з відходами створює міцне підґрунтя для врегулювання 

та розв’язання проблеми нагромадження відходів, їхнього захоронення та 

скидання в несанкціонованих місцях, зокрема забезпечує досягнення [24, 

с. 172; 63; 127, с. 9; 199; 203, с. 80; 221, с. 61; 289]: 

– державно-управлінського ефекту: здійснення заходів із 

забезпечення екологічної безпеки; координація органів публічного 

управління; створення сприятливих умов для налагодження публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ; підвищення якості надання послуг 

щодо поводження з відходами; посилення спроможності ОМС; розроблення 

проєктів та програм, спрямованих на здійснення природоохоронних заходів; 

підвищення конкурентоспроможності об’єктів поводження з відходами; 

наявність ресурсного забезпечення для проведення осучаснення системи 

поводження з відходами; встановлення та дотримання відповідальності за 

порушення в цій сфері; формування ефективної системи підготовки фахівців; 

забезпечення якості правового регулювання; забезпечення оперативності 

отримання інформації щодо поводження з відходами, обігу й використання 

вторинної сировини; 

– економіко-технологічного ефекту: вдосконалення цінової, 

інвестиційної, податкової та економічної політики, розроблення фінансового 

механізму розвитку сфери поводження з ТПВ; запровадження 

ресурсоощадних технологій та реалізація принципів циркулярної економіки; 

досягнення ефекту «декаплінгу» (за позитивної динаміки економічного 

зростання показники негативного впливу на НПС залишаються стабільними 

або тяжіють до попередніх); розроблення та здійснення програм науково-
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технічного розвитку; створення моделі «техносолітону», що полягає в 

мінімізації техногенних збитків через використання «замкнених» технологій 

збирання, перероблення, утилізації відходів; створення додаткових робочих 

місць; зменшення залежності економіки від вичерпних природних ресурсів за 

рахунок отримання вторинної сировини з відходів; упровадження сучасних 

ресурсоощадних технологій; забезпечення якості та безпечності товарів і 

послуг; залучення інвестицій у проєкти поводження з відходами тощо; 

– соціального ефекту: посилення співпраці між органами влади, 

суб’єктами господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ; 

становлення екологічної освіти; стимулювання всіх секторів суспільства до 

налагодження системи поводження з відходами, підвищення довіри до органів 

влади; затвердження цінностей у суспільстві, які полягають в охороні НПС та 

формуванні культури поводження з ТПВ; 

– екологічного ефекту: забезпечення раціонального використання 

природних ресурсів; заміщення первинного ресурсу вторинною сировиною; 

зменшення антропогенного навантаження на НПС; ліквідація 

несанкціонованих сміттєзвалищ; зменшення обсягів відходів, що підлягають 

захороненню та що скидаються в несанкціонованих місцях. 

Таким чином, для ефективного функціонування механізмів публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ необхідно створити систему 

моніторингу з метою аналізу повноти чинників макро- та мікросередовища, 

отримання всебічної інформації щодо утворення відходів та поводження з 

відходами, обігу та використання вторинної сировини на території України. 

Нагальним є вдосконалення правового регулювання в частині розроблення 

нормативно-правових актів, що регулюють поводження з відходами як із 

вторинною сировиною. У цьому напрямі також актуальним є розвиток ринку 

вторинної сировини, де головну роль має відігравати держава в частині 

створення сприятливих умов для діяльності всіх суб’єктів, регулювання 

цінової політики на вторинну сировину, нагромадження статистичних даних 

щодо потреб народного господарства у вторинній сировині та її подальшого 
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використання. 

Поряд із цим важливим питанням є організація системи поводження з 

ТПВ на місцевому рівні. Вважається за доцільне законодавче закріплення за 

ОМС статусу власника відходів, що утворились на їхній території, що 

дозволить здійснювати контроль та «персоналізувати» відповідальність за 

порушення в цій сфері. Вагомими є стабільність фінансового забезпечення для 

відновлення потенціалу вітчизняної науки, розроблення ресурсоощадних 

технологій та здійснення просвітницької діяльності з метою формування 

культури поводження з відходами. Необхідно визначити стратегічні 

пріоритети розвитку державної політики у сфері поводження з ТПВ не лише в 

короткостроковій, але також у довгостроковій перспективі, провадити наукові 

розвідки в цій сфері та природоохоронні заходи в напрямі зменшення 

антропогенного навантаження на НПС. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Проведений аналіз напрямів удосконалення механізмів публічного 

управління у сфері поводження з ТПВ надає підстави для таких висновків: 

1. Регламентовані в чинному законодавстві інструменти 

стимулювання не знайшли свого практичного відображення, про що свідчить 

загострення проблеми відходів в Україні. У цьому напрямі актуальним є 

вдосконалення стимуляційного механізму, який охоплює сукупність методів 

та інструментів, спрямованих на підвищення зацікавленості в реалізації 

природоохоронних заходів у сфері поводження з ТПВ, зменшення обсягів 

нагромаджених відходів і залучення їх у виробництво з метою охорони НПС 

та покращання здоров’я населення. Нагальним є розроблення нормативно-

правових актів, що регулюють питання поводження з відходами як із 

вторинною сировиною. Стимуляційний механізм спрямовано на застосування 

екологічно безпечних методів господарювання, підвищення ефективності 
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використання вторинної сировини, розвиток ринку вторинної сировини та 

відновлення потенціалу вітчизняної науки. 

2. Першочергові заходи на шляху реалізації стимуляційного 

механізму у сфері поводження з ТПВ полягають у виявленні та аналізі 

чинників макро- та мікросередовища, суб’єктно-об’єктних відносин і поточної 

ситуації в цій сфері. Зокрема, необхідно розробити інструменти стимулювання 

на кожній стадії життєвого циклу продукції (проєктування, виготовлення, обіг, 

споживання, утилізація) з метою створення екологічно безпечної продукції та 

продукції, що підлягає переробленню та яку може бути використано як 

вторинну сировину; мінімізації відходів, що скидаються в несанкціонованих 

місцях, та відходів, що підлягають захороненню, зниження класу небезпеки 

відходів; поступової відмови від введення в обіг шкідливої продукції 

(речовин), що потребують складних технологічних схем перероблення. Має 

бути проведено роботу в напрямі розроблення та реалізації спільних програм 

у сфері поводження з ТПВ, вивчення потреб народного господарства в 

матеріально-технічних ресурсах, розробленні технології поводження з ТПВ. 

3. Встановлено, що потребує вирішення питання в частині посилення 

співпраці між органами влади, суб’єктами господарювання та населенням, яке 

виступає одним із засобів досягнення мети публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ, створення екологічно безпечних умов проживання та 

покращання стану НПС. Стан взаємин між зазначеними суб’єктами 

безпосередньо впливає на якість державної політики в цій сфері та темпи 

упровадження практики належного поводження з відходами. Для цього 

необхідно активізувати просвітницьку діяльність та отримувати зворотний 

зв’язок від населення. Органи влади мають спрямувати зусилля на покращання 

законодавчого регулювання, тоді як суб’єкти господарювання та населення 

мають дотримуватися встановлених законодавчих вимог. Поряд із цим 

органам влади доцільно діяти прозоро, створювати сприятливі умови для 

встановлення партнерських відносин із суб’єктами господарювання та 

населенням через розроблення спільних програм, участь у спільних заходах. 
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4. Результатом встановлення партнерських відносин між 

зазначеними суб’єктами є досягнення консенсусу як методу прийняття 

колегіальних рішень через узгодження інтересів сторін, пошук прийнятних 

формулювань з метою реалізації мети у сфері поводження з ТПВ. Для 

налагодження партнерських відносин доцільно визначити ризики в результаті 

невиконання домовленостей та вимог законодавства, розробити критерії 

оцінювання взаємодії між органами влади, суб’єктами господарювання та 

населенням у сфері поводження з ТПВ. Ефект від реалізації механізму 

партнерства полягатиме в збільшенні охоплення населення роздільним 

збиранням відходів, заохоченні всіх секторів суспільства до вирішення 

проблеми відходів через відповідні інструменти та санкції, стимулюванні 

пропозиції та попиту на екологічно безпечну продукцію, перероблення якої є 

технологічно можливим та яку вироблено з використанням вторинної 

сировини. 

5. Вагомим завданням на шляху вдосконалення механізмів 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ є збалансоване поєднання 

централізації та децентралізації під час реалізації державної політики в цьому 

напрямі. Вважається за доцільне визначити перелік органів загальної та 

спеціальної компетенції, усунути явище дублювання повноважень, а також 

регламентувати організацію системи поводження з ТПВ на всіх рівнях 

управління. У цьому напрямі необхідно посилити спроможність ОМС, які 

мають бути відповідальними за налагодження системи поводження з ТПВ на 

своїй території. Нагальним є створення умов для міжмуніципального 

партнерства щодо будівництва чи спільної експлуатації об'єктів поводження з 

відходами. Поряд із цим ресурсне забезпечення та гарантування стабільності 

фінансування природоохоронної діяльності є запорукою розвитку сфери 

поводження з ТПВ у довгостроковій перспективі. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене в дисертації дослідження спрямовано 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 ТПВ. 

Зокрема, результати напрацювань дисертації дозволили отримати такі 

висновки: 

1. Розглянуто основні етапи становлення сфери поводження з ТПВ, 

узагальнено науково-гносеологічні підходи в системі «природа – 

суспільство», виокремлено їхні переваги та недоліки. Здійснено огляд 

термінології в цій сфері, виявлено відсутність закріпленого на законодавчому 

рівні поняття «сфера поводження з твердими побутовими відходами». 

Вважається за доцільне доповнити зазначеним поняттям рамковий закон про 

відходи щодо визначення основних термінів, оскільки процес поводження з 

ТПВ охоплює лише сукупність дій, операцій, а також моніторинг, при цьому 

сфера поводження з ТПВ є ширшим поняттям і включає комплекс чинників 

макро- та мікросередовища, що прямо та опосередковано впливають на ТПВ. 

Встановлено, що проблема ТПВ є комплексною, охоплює низку чинників 

(нормативно-правові, політичні, соціально-економічні, екологічні тощо). 

Проаналізовано статистичні дані щодо поводження з ТПВ в Україні, 

морфологічний склад відходів, а також виокремлено тенденції, що існують, у 

матрицю SWOT-аналізу з урахуванням сильних сторін (strengths), слабких 

сторін (weaknesses), можливостей (opportunies) та загроз (threats) у цій сфері. 

2. Надано визначення поняття «механізм публічного управління у 

сфері поводження з ТПВ», який можна розуміти як спосіб узгодження 

інтересів органів публічного управління та населення щодо забезпечення 

перероблення нагромаджених відходів і створення екологічно безпечних умов 

проживання. Складники механізму публічного управління у сфері поводження 

з ТПВ представлено суб’єктом (органи влади всіх рівнів, що покликані 
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задавати вектор розвитку та формувати державну політику щодо поводження 

з ТПВ, тому володіють для цього необхідними ресурсами) та об’єктом 

управління (населення), окрім цього важливим є зворотний зв’язок між ними 

для оцінювання якісного складника державної політики в цій сфері. 

Виокремлено ознаки зазначеного механізму, зокрема такі: спрямований на 

досягнення певної мети; складається з елементів; функціонує за рахунок 

ресурсів; динаміка елементів (суб’єкт-об’єктні зв’язки, використання 

управлінських засобів тощо); узаємодія з НПС; властивості (поєднання певних 

методів, функцій, завдань публічного управління). Запропоновано 

класифікацію механізмів публічного управління у сфері поводження з ТПВ та 

розмежування їх на базові, гібридні та комбіновані. 

3. Узагальнено зарубіжний досвід публічного управління у сфері 

поводження з ТПВ, виокремлено практичні аспекти, що можуть бути 

адаптовані в Україні, зокрема: планування системи поводження з відходами з 

урахуванням кон’юнктури територій; упорядкованість управління, 

розмежування повноважень та відповідальності; стабільність фінансового 

забезпечення для проведення осучаснень та здійснення наукових розвідок; 

наявність механізму стимулювання населення до розділення потоків відходів 

у джерелах утворення їх, заохочення до використання продукції з тривалим 

терміном експлуатації та повторне використання вторинних матеріалів; 

наявність єдиного ЦОВВ, що акумулює необхідні повноваження для реалізації 

державної політики в цій сфері; просвітницька діяльність та формування 

культури поводження з відходами; співпраця з усіма секторами суспільства 

щодо реалізації державної екологічної політики. 

4. Визначено організаційно-правові засади функціонування 

механізмів публічного управління у сфері поводження з ТПВ шляхом 

проведення аналізу законодавчого забезпечення та діяльності органів влади, 

уповноважених на виконання функцій у цій сфері. Встановлено, що 

здійснення окремих функцій у сфері поводження з ТПВ розподілено між 

багатьма органами державного управління, при цьому особливої уваги 
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заслуговує питання децентралізації та розмежування повноважень між МДА 

та ОМС, оскільки спостерігається явище «подвійного» управління на 

місцевому рівні. Надано пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства у сфері поводження з ТПВ в частині зобов’язання виробників 

продукції (пакувальних матеріалів і тари) на стадії проєктування та 

виготовлення розробляти схему із зазначеними методами подальшої утилізації 

цієї продукції (пакувальних матеріалів і тари); здійснення державного 

моніторингу щодо обігу вторинної сировини в народному господарстві та її 

ціноутворення на території України; встановлення відсоткового 

перерозподілу надходжень від екологічного податку та спрямування їх до 

спеціальних фондів охорони НПС. 

5. Проаналізовано стан механізмів публічного управління, що існують 

у сфері поводження з ТПВ, визначено спектр проблем адміністративного, 

нормативно-правового, економічного, техніко-технологічного, організаційно-

управлінського, соціально-демографічного та екологічного спрямування. 

Виявлено, що наявний незадовільний стан НПС, інструменти державної 

політики у сфері поводження з ТПВ мають переважно фіскальний характер і 

лише частково стимулюють вирішення проблеми відходів. Брак стратегічного 

планування стосовно розподілу коштів призводить до того, що видатки на 

природоохоронні заходи мають переважно разовий характер та спрямовані на 

усунення наслідків забруднення. За результатами проведеного опитування 

встановлено: органи влади повинні залучати суб’єкти господарювання та 

населення до взаємодії; найефективнішими формами взаємодії між органами 

влади, суб’єктами господарювання та населенням у цій сфері є розроблення 

спільних програм, участь у спільних заходах; критеріями оцінювання 

взаємодії між зазначеними суб’єктами можуть слугувати стан НПС, екологічні 

наслідки реалізації угод про партнерство, чисельність населення, яке бере 

участь у сортуванні ТПВ. 

6. Запропоновано напрями вдосконалення стимуляційного механізму 

публічного управління у сфері поводження з ТПВ, який можна розуміти як 
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сукупність методів та інструментів, спрямованих на підвищення 

зацікавленості в реалізації природоохоронних заходів у сфері поводження з 

ТПВ, зменшення обсягів нагромаджених відходів та залучення їх у 

виробництво з метою охорони НПС та покращання здоров’я населення. 

Зокрема, обґрунтовано доцільність використання інструментів стимулювання 

на кожній стадії життєвого циклу продукції (проєктування, виготовлення, обіг, 

споживання, утилізація) з метою мобілізації проведення осучаснень системи 

поводження з відходами на основі принципу зовнішнього доповнення та 

досягнення кумулятивного ефекту для розвитку сфери поводження з ТПВ як у 

короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Сформульовано основні 

завдання стимуляційного механізму, зокрема: поступова відмова від введення 

в обіг шкідливої продукції (речовин), що потребують складних технологічних 

схем перероблення; мінімізація відходів, що скидаються в несанкціонованих 

місцях, та відходів, що підлягають захороненню, зниження класу небезпеки 

відходів; створення екологічно безпечної продукції та продукції, що підлягає 

переробленню й може бути використана як вторинна сировина. 

7. Надано пропозиції щодо реалізації механізму партнерства у сфері 

поводження з ТПВ, що спрямований на посилення співпраці органів влади, 

суб’єктів господарювання та населення в напрямі вирішення проблеми 

відходів задля створення екологічно безпечних умов проживання та 

покращання стану НПС. З’ясовано, що нагальним складником формування 

державної політики є ідентифікація інтересів зацікавлених сторін, досягнення 

балансу інтересів під час прийняття управлінських рішень, оскільки від нього 

залежить, чи буде утворено нову систему, як ефективно та протягом якого часу 

вона буде функціонувати. Встановлено, що партнерство є моделлю взаємодії, 

що надає право різним соціальним групам брати участь у розробленні та 

прийнятті рішень щодо налагодження системи поводження з ТПВ. 

Результатом встановлення партнерських відносин є досягнення консенсусу як 

методу прийняття колегіальних рішень через узгодження інтересів сторін, 

пошук прийнятних формулювань з метою реалізації спільно виробленої мети 
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в цій сфері. Визначено допустимий діапазон функціонування зазначеного 

механізму за рахунок коригування органами влади інтересів суб’єктів 

господарювання та споживача на певну величину в напрямі реалізації спільно 

виробленої мети публічного управління у сфері поводження з ТПВ, що 

полягає в охороні НПС та формуванні культури поводження з відходами. 
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ДОДАТОК Б 

 

Правове забезпечення публічного управління у сфері поводження 

з ТПВ [104; 121; 143; 256] 

Нормативно-правові акти загального характеру 

Закони України: 

«Про благоустрій населених пунктів» 

«Про державне регулювання в сфері комунальних послуг» 

«Про житлово-комунальні послуги» 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

«Про ліцензування видів господарської діяльності» 

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

«Про місцеві державні адміністрації» 

«Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» 

«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» 

«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»  

«Про охорону навколишнього природного середовища» 

«Про співробітництво територіальних громад» 

Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Основних напрямів державної політики України у галузі 

охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на 

період до 2020 року» 

Нормативно-правові акти спеціального (предметного) характеру 

Регламентують компетенції 

суб’єктів та місять основні цільові 

показники у сфері поводження з 

ТПВ: 

Закон України «Про відходи» 

Національна стратегія управління 

відходами в Україні до 2030 р. 

Національний план управління 

відходами до 2030 р. 

Регламентують порядок притягнення до 

відповідальності за здійснення правопорушень у 

сфері поводження з ТПВ: 

Кодекс України про адміністративні 

правопорушення 

Кримінальний кодекс України 

Кодекс законів про працю України 

Методика визначення розмірів шкоди, 

зумовленої забрудненням і засміченням 

земельних ресурсів через порушення 

природоохоронного законодавства 

Регулюють економічні 

аспекти поводження з ТПВ: 

Податковий кодекс України 

Бюджетний кодекс України 

Наказ Міністерства екології 

та природних ресурсів 

України «Про затвердження 

Порядку планування та 

фінансування 

природоохоронних заходів 

Містять вимоги Європейського Союзу у сфері поводження з ТПВ: 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів з виконання 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» 

Директива 2004/35/ЄС «Про екологічну відповідальність за попередження та 

ліквідацію наслідків завданої навколишньому середовищу шкоди» 

Директива 2008/99/ЄС про охорону навколишнього природного середовища через 

кримінальну відповідальність 

Директива 94/62/ЄС «Про пакування та відходи пакування» 

Директива 1999/31/ЄС про захоронення відходів 

Директива 2000/76/ЄС «Про спалювання відходів» 

Директива 2008/98/ЄС про відходи 

Регламент 1013/2006 про транспортування відходів 

Регламент 2150/2002 про статистику щодо відходів 

Регламент Ради 259/93/ЄС «Про нагляд і контроль за транскордонним перевезенням 

відходів» 

Рішення 2003/33/ЄС, встановлює процедури та критерії прийняття відходів на 

полігони, згідно зі ст. 16 і Додатка II до Директиви 1999/31/ЄC 

Рішення 2011/753/ЄС, встановлює методи та правила розрахунків для перевірки 

відповідності до цілей, визначених у ст. 11 (2) Директиви 2008/98/ЄC 

Регулюють вимоги 

поводження з відходами в 

частині охорони окремих 

природних ресурсів: 

Гірничий закон України  

Кодекс України «Про надра» 

Водний кодекс України 

Земельний кодекс України 

Лісовий кодекс України 

Закони України: 

«Про тваринний світ» 

«Про рослинний світ» 

«Про охорону атмосферного 

повітря» 

«Про охорону земель» 
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Постанови Кабінету Міністрів України: 

«Питання надання послуг з вивезення побутових 

відходів» 

«Про затвердження Правил надання послуг з 

вивезення побутових відходів» 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

надання житлово-комунальних послуг»  

«Про затвердження Порядку встановлення 

тимчасових норм споживання, нормативів якості та 

режимів надання житлово-комунальних послуг» 

«Порядок формування тарифів на послуги з 

вивезення побутових відходів» 

«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, 

галузі поховання і сфері вивезення побутових 

відходів та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю)» 

Накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України: 

«Про затвердження Порядку розроблення, погодження та 

затвердження схем санітарного очищення населених пунктів» 

«Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових 

відходів» 

«Про затвердження Правил експлуатації об'єктів поводження 

з побутовими відходами» 

«Про затвердження Рекомендацій з удосконалення експлуатації 

діючих полігонів та звалищ твердих побутових відходів» 

«Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів» 

«Про затвердження Порядку доведення до споживачів 

інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру 

цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності 

та про врахування відповідної позиції територіальних громад» 

«Про затвердження Методичних рекомендацій з визначення 

морфологічного складу твердих побутових відходів» 
Постанови 

Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг: 

«Про затвердження 

ліцензійних умов 

провадження 

господарської 

діяльності із 

захоронення 

побутових відходів» 

«Про порядок 

формування тарифів 

на послуги із 

захоронення 

побутових відходів» 

«Про затвердження 

ліцензійних умов 

провадження 

господарської 

діяльності з 

перероблення 

побутових відходів» 

Стандарти організацій 

України житлово-

комунального 

господарства: 

«Технологія перероблення 

органічної речовини, що є 

у складі 

побутових відходів» 

«Побутові відходи. 

Технологія перероблення 

відходів пластмас, паперу 

та картону, що є у складі 

твердих 

побутових відходів»  

«Технологія 

перероблення відходів 

скла, що є у складі твердих 

побутових відходів» 

«Побутові відходи. Біогаз 

полігонів 

побутових відходів, що 

використовується у 

когенераційних 

установках» 

Методики та методичні рекомендації: 

«Методичні рекомендації та порядок розроблення регіональних 

планів управління відходами» 

«Методика роздільного збирання побутових відходів» 

«Методичні рекомендації щодо збирання відходів електричного 

та електронного обладнання, що є у складі побутових відходів» 

«Методичні рекомендації щодо безпечного поводження з 

компонентами (складовими) небезпечних відходів у складі 

побутових відходів» 

«Про затвердження методичних рекомендацій із формування 

громадської думки щодо екологобезпечного поводження з 

побутовими відходами  

«Про затвердження Методики впровадження двоетапного 

перевезення твердих побутових відходів»  

«Про затвердження Рекомендацій щодо підготовки місцевих 

програм поводження з твердими побутовими відходами» 

«Про затвердження Примірного положення про підприємство у 

сфері поводження з твердими побутовими відходами» 

Державні будівельні норми України: 

ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення 

населеного пункту»  

ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. 

Основні положення проектування» 

ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» 

ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних 

майданчиків» 

Нормативно-правові акти локального характеру 

Правила благоустрою та утримання території сіл та селищ 

Програма поводження з твердими побутовими відходами 

Правила благоустрою населеного пункту 

Схема санітарного очищення населеного пункту 

Положення про інспектора з питань благоустрою відділу землевпорядкування, комунальної власності та екології 

сільської ради 

Рішення уповноваженого органу про затвердження діючих норм надання послуг з вивезення ТПВ 

Рішення ради про затвердження тарифу 

Рішення уповноваженого органу, про визначення суб`єкта господарювання виконавцем послуг на вивезення побутових 

відходів 
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ДОДАТОК В 

 

Статистичний опис результатів експертного дослідження «Перспективи 

покращання стану сфери поводження з ТПВ через використання механізмів 

досягнення взаємодії між органами влади, суб’єктами господарювання та 

населенням» 

 

1. Як би Ви оцінили стан навколишнього природного середовища населеного пункту, у 

якому постійно проживаєте? (у %) 

Задовільний  10 

Скоріше, задовільний 16 

Вагаюсь відповісти  4 

Скоріше, незадовільний 50 

Незадовільний 20 
 

 

2. Яким чином змінився за останні 5 років стан навколишнього природного 

середовища у Вашому населеному пункті? (у %) 

Покращився 8 

Скоріше, покращився 10 

Вагаюсь відповісти  16 

Скоріше, погіршився 22 

Погіршився 30 

Не змінився 14 
 

 

3. Чи існує в населеному пункті, де Ви постійно проживаєте, проблема засміченості 

території ТПВ? (у %) 

Так 92 

Ні 8 
 

 

4. Якщо так, у чому, на Вашу думку, полягають основні причини засміченості ТПВ 

території населеного пункту, де Ви постійно проживаєте? (у %) 

Неврегульованість питання щодо виділення земельних ділянок 1 

Скидання ТПВ у несанкціонованих місцях 12 

Низька якість роботи органів влади 5 

Нерозвиненість державного стимулювання природоохоронної діяльності 6 

Неналежний рівень сортування ТПВ 8 

Незацікавленість населення щодо проблеми ТПВ 13 

Неналежна тарифна політика 5 

Незадовільна робота комунальних установ 3 

Недосконалість законодавства 9 

Недосконалість державної екологічної політики 11 

Корупція 6 

Застаріла інфраструктура з перероблення ТПВ 13 

Брак фінансового забезпечення 5 

Брак контролю за додержанням законодавства 2 

Вагаюсь відповісти 1 
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5. Як би Ви оцінили сучасний стан поводження з ТПВ в цілому по Україні? (%) 

Задовільний 0 

Скоріше, задовільний 4 

Вагаюсь відповісти 2 

Скоріше, незадовільний 36 

Незадовільний 58 
 

 

6. Уже близько п’яти років в Україні проводиться реформа децентралізації влади. Чи 

вплинула ця реформа на стан сфери поводження з ТПВ у країні? (%) 

Однозначно так 6 

Скоріше, так 20 

Вагаюсь відповісти 14 

Скоріше, ні 36 

Однозначно ні 22 

Інше 2 
 

 

7. Якщо так, у чому саме позитивні зміни стали найбільш відчутними? (%) 

Благоустрій територій 12 

Додаткові інвестиції 8 

Контроль за додержанням законодавства 3 

Матеріально-технічне забезпечення комунальних установ 12 

Наповнення місцевого бюджету 24 

Законодавче забезпечення 5 

Робота комунальних установ 7 

Сортування ТПВ 12 

Тарифна політика 10 

Вагаюсь відповісти 7 
 

 

8. Хто з перелічених суб’єктів здійснює найбільший вплив на розвиток сфери 

поводження з ТПВ? (%) 

Представники інших держав 1 

Населення 16 

Заклади освіти та науки 2 

Неурядові організації 10 

Суб’єкти господарювання 9 

Комунальні установи 14 

Правоохоронні органи 3 

Органи місцевого самоврядування 26 

Органи державного управління 19 
 

 

9. Які, на Вашу думку, найефективніші джерела залучення коштів у сферу поводження 

з ТПВ? (%) 

Кошти фондів охорони навколишнього природного середовища 14 

Кошти місцевого бюджету 20 

Кошти державного бюджету 14 

Кошти виробників відходів та їх власників 25 

Іноземні кредити 2 

Добровільні внески 1 

Державні гранти 8 

Гранти міжнародних організації 11 

Банківські кредити 5 
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Продовження додатка В 

 

10-12. Як Ви оцінюєте співпрацю між органами влади, суб’єктами господарювання та 

населенням щодо вирішення проблеми засміченості території ТПВ у Вашому населеному пункті – 

місці постійного проживання? (%) (за шкалою, де 5 – сприяє вирішенню проблеми, 4 –  скоріше, сприяє 
вирішенню проблеми, 3 – важко сказати однозначно, 2 – скоріше, не сприяє вирішенню проблеми, 1 – не 

сприяє вирішенню проблеми) 

№ 

з/п 

 5 4  3  2 1 

10. між органами влади та суб’єктами господарювання 0 4 22 52 22 

11. між органами влади та населенням 0 4 16 52 28 

12. між суб’єктами господарювання та населенням 0 8 32 40 20 
 

 

13-19. Як Ви вважаєте, на якому принципі мають базуватися відносини між органами 

влади та населенням у сфері поводження з ТПВ? (%) 

№ 

з/п 

 Органи 
влади 

Суб’єкти 
господарю-

вання 

Населення6  

13. Органи влади мають самостійно вирішувати проблему ТПВ 8 7 2 

14. Управлінські рішення мають попередньо узгоджуватися з 

населенням 

10 26 28 

15. Органи влади мають стимулювати громадян до вирішення 

проблеми ТПВ 

20 16 20 

16. Органи влади мають примушувати громадян вирішувати 

проблеми ТПВ 

6 8 3 

17. Органи влади мають дбати про вирішення проблеми ТПВ, але 

громадяни також мають допомагати 

54 41 47 

18. Вагаюсь відповісти 0 0 0 

19. Інше 2 2 0 
 

 

20-31. На Вашу думку, які існують основні бар’єри на шляху досягнення взаємодії між 

органами влади, суб’єктами господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ? (%) 

№ 

з/п 

 Органи 

влади 

Суб’єкти 

господарю-
вання 

Населення  

20. Неефективне законодавче забезпечення 10 14 24 

21. Брак моніторингу ефективності взаємодії 9 5 6 

22. Брак політичної волі 7 5 10 

23. Взаємна недовіра 8 9 6 

24. Індивідуалізм, «кожен сам за себе» 9 3 8 

25. Конфлікт інтересів 16 17 11 

26. Корупція 17 20 14 

27. Незначна кількість успішних прикладів впливу на процес 

прийняття управлінських рішень 

9 8 4 

28. Непрозора процедура прийняття управлінських рішень 10 16 11 

29. Низька обізнаність громадян щодо механізмів участі в 

управлінні 

5 2 6 

30. Інше 0 1 0 

31. Вагаюсь відповісти 0 0 0 

 

  

                                                           
6 Тут і надалі в ході надання результатів опитування категорія «населення» охоплює інших суб’єктів, що взяли 

участь в експертному опитування, окрім органів влади та суб’єктів господарювання. 
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Продовження додатка В 

 

32-39. Як Ви вважаєте, на якому принципі мають базуватися відносини між органами 

влади та суб’єктами господарювання у сфері поводження з ТПВ? (%) 

№ 

з/п 

 Органи 

влади 

Суб’єкти 

господарю-
вання 

Населення  

32. Органи влади мають самостійно вирішувати проблему ТПВ 3 2 2 

33. Суб’єкти господарювання повинні самостійно проявляти 

ініціативу у вирішенні проблеми ТПВ 

6 5 5 

34. Управлінські рішення мають попередньо узгоджуватися з 

суб’єктами господарювання 

16 16 14 

35. Органи влади мають стимулювати суб’єктів господарювання 

до вирішення проблеми ТПВ 

25 38 34 

36. Органи влади мають примушувати суб’єктів господарювання 

вирішувати проблему ТПВ 

11 8 9 

37. Органи влади мають дбати про вирішення проблеми ТПВ, а 

суб’єкти господарювання мають допомогти 

35 27 36 

38. Вагаюсь відповісти 0 0 0 

39. Інше 4 4 0 
 

 

40. Чи знайомі Ви з сутністю такого механізму досягнення взаємодії як державно-

приватне партнерство? (у %) 

Так 76 

Ні 24 
 

 

41. Якщо так, якою мірою зазначений механізм сприяє досягненню взаємодії між 

органами влади, суб’єктами господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ в Україні? 

(у %) 

Однозначно сприяє 20 

Скоріше, сприяє 15 

Вагаюсь відповісти  25 

Скоріше, не сприяє 38 

Однозначно не сприяє 2 
 

 

42-48. Як Ви вважаєте, на якому принципі мають базуватися відносини між суб’єктами 

господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ? (%) 

№ 

з/п 

 Органи 

влади 

Суб’єкти 

господарю-
вання 

Населення  

42. Суб’єкти господарювання не повинні напряму взаємодіяти з 

населенням 

4 3 10 

43. Суб’єкти господарювання та населення мають взаємодіяти 

через органи влади 

29 21 25 

44. Суб’єкти господарювання та населення мають самостійно 

знаходити можливості до взаємодії 

16 33 15 

45. Органи влади повинні залучати суб’єктів господарювання та 

населення до взаємодії 

49 39 31 

46. Органи влади повинні примушувати суб’єктів господарювання 

та населення до взаємодії 

2 4 13 

47. Вагаюсь відповісти 0 0 6 

48. Інше 0 0 0 
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Продовження додатка В 

 

49. Оцініть рівень корупції в ході налагодження взаємодії між органами влади, 

суб’єктами господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ в Україні (у %) 

Дуже високий 14 

Високий 34 

Середній 30 

Низький 16 

Дуже низький 6 
 

 

50. На Вашу думку, які найефективніші способи викорінення корупції у сфері 

поводження з ТПВ в Україні? (у %) 

Спрощення процедури отримання дозвільних документів 9 

Послаблення податкового навантаження 6 

Посилення механізмів притягнення до відповідальності 24 

Покращання економічної ситуації в країні 9 

Покращання діяльності правоохоронних органів 7 

Підвищення платоспроможності населення 8 

Запровадження електронного документообігу 9 

Викорінення бюрократії 5 

Удосконалення законодавчого забезпечення 23 
 

 

51-61. Зазначте найефективніші форми взаємодії між органами влади та населенням у сфері 

поводження з ТПВ? (%) 

№ 

з/п 

 Органи 

влади 

Суб’єкти 

господарю-
вання 

Населення  

51. Участь у спільних заходах 12 20 17 

52. Створення спільного консультативно-дорадчого органу 8 11 12 

53. Розроблення спільних програм 21 28 18 

54. Референдуми з ключових питань 5 6 4 

55. Проведення соціологічних опитувань громадян 11 9 10 

56. Проведення «гарячих телефонних ліній» 8 3 4 

57. Органи самоорганізації населення 9 4 10 

58. Звернення до органів влади через громадські приймальні 10 5 7 

59. Звернення до органів влади через ЗМІ 6 6 7 

60. Загальні збори мешканців за місцем проживання 10 8 10 

61. Вагаюсь відповісти 0 0 1 
 

 

62-69. Зазначте найефективніші форми взаємодії між органами влади та суб’єктами 

господарювання у сфері поводження з ТПВ? (%) 

№ 

з/п 

 Органи 

влади 

Суб’єкти 

господарю-

вання 

Населення  

62. Розроблення спільних програм 30 32 30 

63. Державно-приватне партнерство 15 11 8 

64. Спільна підготовка кваліфікованих кадрів 11 12 14 

65. Спільна участь у державних програмах 13 22 10 

66. Спільні заходи щодо вирішення актуальних проблем 24 14 15 

67. Створення консультативно-дорадчого органу, спрямованого на 

досягнення партнерства 

7 9 21 

68. Вагаюсь відповісти 0 0 1 

69. Інше 0 0 1 
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Продовження додатка В 
 

70. Яким чином можливо посилити взаємодію між органами влади, суб’єктами 

господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ за ініціативою органів влади? (%) 

Урахування інтересів зацікавлених сторін під час прийняття управлінських 

рішень 

 

16 

Забезпечення прозорості діяльності органів влади 15 

Запровадження механізмів оцінювання якості надання послуг 9 

Запровадження моніторингу ефективності досягнення взаємодії 9 

Ліквідація корупції 10 

Підвищення платоспроможності населення 8 

Покращання стану навколишнього природного середовища 10 

Покращання законодавчого забезпечення 13 

Створення сприятливих умов для діяльності всіх суб’єктів 10 

Вагаюсь відповісти 0 

Інше 0 
 

 

71. Яким чином можливо посилити взаємодію між органами влади, суб’єктами 

господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ за ініціативою населення? (%) 

Участь у сортуванні ТПВ 13 

Участь у реалізації спільних програм 10 

Участь в екологічних заходах 6 

Скидання ТПВ у санкціонованих місцях 6 

Надання пропозицій під час прийняття управлінських рішень 5 

Надання допомоги в ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ 9 

Мінімізація використання продукції, що не підлягає переробленню 17 

Ліквідація корупції 6 

Дотримання вимог законодавства 14 

Вчасне та в повному обсязі внесення плати за надання послуг 14 

Вагаюсь відповісти 0 

Інше 0 
 

 

72. Яким чином можливо посилити взаємодію між органами влади, суб’єктами 

господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ за ініціативою суб’єктів 

господарювання? (%) 

Якісне надання послуг 9 

Участь у спільних заходах 3 

Участь у реалізації спільних програм 12 

Покращання стану навколишнього природного середовища 7 

Мінімізація утворення відходів 15 

Ліквідація корупції 4 

Збільшення частки витрат на природоохоронні заходи 11 

Збільшення обсягів залучення вторинної сировини у виробництво 14 

Дотримання вимог законодавства 15 

Встановлення доступних тарифів для населення 9 

Вагаюсь відповісти 0 

Інше 1 
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Продовження додатка В 

 
73. Що, на Вашу думку, може слугувати критерієм оцінювання взаємодії між органами 

влади, суб’єктами господарювання та населенням у сфері поводження з ТПВ? (%) 
Стан навколишнього природного середовища 21 

Стан здоров’я населення 11 

Соціально-економічні наслідки реалізації угод про партнерство 9 

Обсяги продукції, виготовленої з вторинної сировини 11 

Обсяги витрат на екологізацію виробництва 9 

Обсяги утворення ТПВ 10 

Чисельність населення, яке бере участь у сортуванні ТПВ 14 

Екологічні наслідки реалізації угод про партнерство 14 

Вагаюсь відповісти 0 

Інше 1 
 

 

74. Ваша стать 

Чоловіча 26 

Жіноча 24 
 

 

75. Ваш вік 

18–25 років 4 

26–30 років 4 

31–35 років 8 

36–40 років 10 

41–45 років 10 

46–50 років 3 

51–55 років 4 

56–60 років 3 

Більше 60 років 4 
 

 

76. Яка ваша освіта 

Доктор наук 5 

Кандидат наук 5 

Вища 40 
 

 

77. Місце вашої роботи 

Орган державного управління 7 

Орган місцевого самоврядування 11 

Бізнес 15 

Сфера освіти і науки 7 

Неурядові організації 10 

Інша установа 0 
 

 

78. Місце вашого проживання 

Місто з населенням більше ніж 50 тис. 43 

Місто з населенням менше ніж 50 тис. 3 

Село/селище 4 
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ДОДАТОК Г 

 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації: 

Статті у наукових фахових виданнях 

1. Радькова О. С. Державне управління поводженням з твердими 

побутовими відходами: узагальнення надбань української науки / 

О. А. Мельниченко, О. С. Радькова. Державне будівництво : електрон. наук. 

фах. вид. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. № 1. С. 35–43. URL: 

http://bit.do/fP5CJ. 

Особистий внесок: проаналізовано стан чинного механізму державного 

управління у сфері поводження з ТПВ і запропоновано шляхи його 

вдосконалення. 

2. Радькова О. С. Методи та засоби публічного управління у сфері 

поводження з твердими побутовими відходами: узагальнення надбань 

української науки / О. А. Мельниченко, О. С. Радькова. Вісник Національного 

університету цивільного захисту України. 2017. Вип. 2. С. 35–43. 

Особистий внесок: здійснено огляд методів публічного управління у 

сфері поводження з ТПВ, які використовуються органами державного 

управління та місцевого самоврядування, бізнес-структурами, громадськими 

організаціями. 

3. Радькова О. С. Поводження з твердими побутовими відходами як 

результат збалансованого публічного управління. Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук. пр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 

2018.  № 1 (53). С. 58–66. 

4. Зюзь О. С. Становлення сфери поводження з твердими 

побутовими відходами як об'єкта публічного управління. Теорія та практика 
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державного управління : зб. наук. пр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 

2018. С. 80–87. 

5. Зюзь О. С. Налагодження партнерської співпраці з місцевим 

населенням у вирішенні проблем управління твердими побутовими відходами 

/ І. В. Дунаєв, О. С. Зюзь. Актуальні проблеми державного управління : зб. 

наук. пр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019.  № 1 (55). С. 108–118. 

Особистий внесок: проведено узагальнення зарубіжного досвіду щодо 

залучення населення до публічного управління у сфері поводження з ТПВ. 

Надано пропозиції стосовно запровадження передового зарубіжного досвіду 

партнерської співпраці з місцевим населенням у сфері поводження з ТПВ в 

умовах України. 

6. Зюзь О. С. Теоретичні аспекти визначення змісту поняття 

«механізми публічного управління у сфері поводження з твердими 

побутовими відходами». Збірник наукових праць Національної академії 

державного управління при Президентові України. 2019. Вип. 1. С. 82–89. 

7. Зюзь О. С. Особливості формування та реалізації державної 

екологічної політики у сфері поводження з твердими побутовими відходами в 

зарубіжних країнах. Державне управління та місцеве самоврядування : зб. 

наук. пр. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. Вип. 4 (43). С. 50–59. 

8. Зюзь О. С. Стратегічні напрями вдосконалення стимулюючого 

механізму публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими 

відходами. Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львів. регіон. 

ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України / за заг. ред. 
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