
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 

 

 

 

 

ХАНДОГІНА ОЛЬГА ВАДИМІВНА 

 

УДК 001.891:[606:628.4]:332.1(477)(043.3) 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ  

І РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ 

ВІДХОДАМИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 

 

 

Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата економічних наук 

 

 

 

Харків – 2021 

  



 
 

Дисертація на правах рукопису. 

Робота виконана у Харківському національному університеті міського 

господарства імені О. М. Бекетова. 

 

Науковий керівник:  кандидат економічних наук, доцент 
Мущинська Наталя Юріївна, 
Харківський національний університет 
міського господарства імені О.М. Бекетова, 
доцент кафедри земельного 
адміністрування та геоінформаційних 
систем 

 
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент 

Шкарупа Олена Василівна, 
Сумський державний університет,  
доцент кафедри економіки, 
підприємництва та бізнес-адміністрування; 
 
кандидат економічних наук, доцент 
Савенко Ксенія Сергіївна, 
Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця, 
доцент кафедри міжнародного бізнесу та 
економічного аналізу 

 
Захист відбудеться  «21»  квітня  2021 р. о 13.00 годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 у Харківському національному 
університеті міського господарства імені О.М. Бекетова за адресою: м. Харків, 
вул. Маршала Бажанова, 17  
 
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова за адресою: м. Харків, 
вул. Маршала Бажанова, 17 та на сайті radaecon.kname.edu.ua 
 
Автореферат розісланий «20 »   березня  2021 р. 
 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради   Г.М. Шаповал 
 



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Сучасний стан сфери управління твердими 

побутовими відходами (далі – ТПВ) в Україні характеризується щорічним 
збільшенням обсягів утворення ТПВ, значна кількість яких спрямовується на 
полігони чи звалища, низьким рівнем охоплення населення послугами з їх 
вивезення, неефективною координацією заходів по запобіганню утворення ТПВ 
та збільшенню рівня їх утилізації та перероблення. Поводження з ТПВ 
здійснюється здебільшого у спосіб, що полягає у видаленні відходів з території 
населених пунктів та їх захоронення. Так, у 2018 році більше ніж 97 % зібраних 
ТПВ були захоронені на понад 6 тис. полігонів та звалищ, більшість з яких не 
відповідають нормам екологічної безпеки. Такий підхід призводить до швидкої 
деградації довкілля, зниження якості життя населення, втрати матеріальних та 
енергетичних ресурсів. 

В рамках підписаної Угоди про Асоціацію Україна взяла на себе 
зобов’язання, пов’язані з гармонізацією вітчизняного законодавства в сфері 
управління відходами та ресурсами з законодавством та політикою 
Європейського Союзу, що обумовлює необхідність швидкого реформування 
даної сфери відповідно до сучасних норм і стандартів на засадах принципів 
циркулярної економіки, ресурсо- та енергозбереження. Національна стратегія 
управління відходами в Україні до 2030 року визначає головні напрями розвитку 
цієї сфери та передбачає наближення до європейських стандартів і принципів, 
запровадження на інноваційних засадах системного підходу до організації та 
забезпечення ефективного функціонування та розвитку загальнодержавної 
системи управління відходами у поєднанні з вирішенням проблем енерго- та 
ресурсозалежності держави та зниження забруднення довкілля. 

Системи управління ТПВ розглядаються на національному, регіональному 
та локальному рівнях. Проте, саме в межах регіонів, де існують інституційні, 
організаційні, економічні засади для впровадження ефективних способів 
управління та поводження з ТПВ, є необхідність створення дійсно життєздатної 
системи, яка забезпечить інноваційні перетворення даної галузі, вирішення 
проблем та дасть поштовх для сталого розвитку територій.  

Теоретико-методичні засади формування механізмів досягнення сталого 
регіонального розвитку та управління ним, в тому числі врахування екологічних 
факторів при аналізі соціально-економічного розвитку регіонів, є предметом 
досліджень Нобелівських лауреатів (Е. Остром), представників вітчизняних та 
зарубіжних наукових шкіл (В. О. Аніщенко, У. Бекерман, Є. М. Борщук, П. Т. 
Бубенко, О. В. Васильєв, О. О. Веклич, Г. П. Виговська, Д. Вілсон, 
Б. М. Данилишин, В. С. Загорський, М. З. Згуровський, С. В. Кривенко, Д. Л. 
Медоуз, Д. Х. Медоуз, О. В. Моліна, Г. О. Обиход, В. Г. Петрук, А. Пігу, 
І. Я. Погрібний, Й. Рандерс, В. Б. Родченко, М. С. Самойлік, С. І. Тодорюк, 
В. І. Торкатюк, М. А. Хвесик та інші). Дослідження підходів до сталого 
функціонування та розвитку житлово-комунальної сфери як складової 
життєзабезпечення населення країни, до якої відноситься і поводження з ТПВ, 
розглядались у працях Н. В. Бугайчук, К. С. Савенко, В. Ю. Світличної, 
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О. О. Топчія та інших. Питання оцінки систем управління побутовими відходами 
висвітлювалась в роботах В. Г. Боронос, І. Н. Дудар, Дж. Т. Кіркбі, 
М. Г. Коновалова, Т. Крістенсена, В. С. Міщенка, В. Мотавчі, В. Хогланда, 
О. В. Шкарупи, О.В. Яворовської, та інших. Серед наукових джерел, які 
розглядають питання організації систем управління ТПВ та функціонування їх 
окремих елементів, варто виділити праці таких вчених як В. М. Бабаєв, 
О. О. Білопільська, Ю. С. Голік, О. В. Горобець, І. А. Колодійчук, 
Ю.М. Маковецька, О. В. Малєй, Т. Л. Омельяненко, та інших. 

Проте, незважаючи на значний інтерес до даного питання провідних 
науковців, а також світовий досвід з реформування систем управління ТПВ для 
забезпечення їх надійного функціонування, варто зазначити необхідність 
подальших досліджень щодо формування системного підходу до реалізації 
управління відходами на регіональному рівні на засадах принципів сталого 
розвитку та циркулярної економіки.  

Таким чином, необхідність вирішення проблем створення та 
функціонування надійних комплексних систем управління твердими 
побутовими відходами шляхом застосування теоретико-методичних підходів та 
практичних напрацювань, обумовлює актуальність теми даної роботи, її мети та 
поставлених завдань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Зміст і 
напрямок досліджень, викладених в дисертаційній роботі, відповідають окремим 
завданням «Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 
року», «Національного плану управління відходами в Україні до 2030 року», 
«Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки» в частині 
підвищення ролі регіонів та суспільства у реформуванні системи управління 
відходами, визначення напрямів і пріоритетів розвитку елементів системи з 
урахуванням сучасних можливостей та інтересів суспільства, методичного 
забезпечення управління відходами на інноваційних засадах тощо. 

Дисертацію виконано в рамках тематики наукових досліджень 
Харківського національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова:  «Екологічно сталий розвиток урбосистем в контексті 
європейської інтеграції України» (етап 2, номер державної 
реєстрації 0117U000679, 2017-2018 рр.) – автором проведено аналіз систем 
управління ТПВ на урбанізованих територіях України, порівняльний аналіз 
законодавчо-нормативної бази ЄС та України в сфері поводження з ТПВ, 
досліджено екологічні, економічні, соціальні та правові аспекти оцінки систем 
управління ТПВ. В рамках виконання міжнародного проєкту (за участі Австрії, 
Німеччини, України, Білорусі) «Управління відходами в умовах перехідної 
економіки» (2016-2017 рр.) автором проведено оцінку ефективності системи 
управління ТПВ на національному рівні, оцінку системи управління ТПВ на 
рівні окремих населених пунктів, визначення техніко-економічних показників 
локальних систем управління відходами, прийнято участь в розробці дорожньої 
карти планування інтегрованої системи управління ТПВ для окремого району 
Харківської області.  
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Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 
теоретико-методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо 
забезпечення функціонування і розвитку систем управління ТПВ в регіонах 
України. 

Досягнення поставленої мети обумовило вирішення таких завдань: 
− узагальнити понятійний апарат ієрархічної системи управління 

відходами; 
− встановити тенденції та особливості функціонування систем 

управління ТПВ, а також сформувати пріоритети їх розвитку в умовах 
нерівномірності розвитку регіонів України; 

− удосконалити методичний підхід до оцінки рівня функціонування 
систем управління ТПВ на регіональному рівні; 

− провести диференціацію регіонів України за рівнем функціонування 
і розвитку систем управління ТПВ; 

− визначити підходи до організації взаємодії зацікавлених сторін в 
сфері управління ТПВ для використання потенціалу співпраці з ними; 

− розробити методичний підхід до оцінки рівня функціонування і 
розвитку функціональної підсистеми збирання та вивезення твердих побутових 
відходів; 

− сформулювати напрямки розвитку систем управління ТПВ для 
регіонів з різним рівнем функціонування і розвитку систем управління ТПВ. 

Об’єктом дослідження є процес організації функціонування і розвитку 
системи управління ТПВ як фактор сталого розвитку регіонів. 

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних положень і 
практичних рекомендацій щодо забезпечення функціонування і розвитку 
системи управління ТПВ в регіонах України.  

Методи дослідження. Теоретико-методичною основою дослідження є 
сукупність загальнонаукових та спеціальних міждисциплінарних методів 
наукового пізнання. Теоретичну основу роботи складають фундаментальні 
положення економічної теорії, економіки природокористування, регіональної 
економіки, сталого розвитку та збалансованого природокористування, 
циркулярної економіки, охорони навколишнього середовища, досліджені у 
працях вітчизняних та закордонних науковців, а також законодавчо-нормативні 
акти України щодо забезпечення функціонування та розвитку системи 
управління твердими побутовими відходами. 

Для досягнення поставленої мети та реалізації завдань у дослідженні 
застосовано такі методи: аналізу, синтезу та порівняння (для аналізу стану сфери 
поводження з ТПВ в регіонах України та порівняння з закордонним досвідом), 
статистичного аналізу (для вивчення фактологічного матеріалу в розрізі 
регіонів та країни в цілому), кореляційно-регресійного аналізу (для визначення 
зв’язків між показниками соціально-економічного розвитку країн світу та 
регіонів України та показників системи управління ТПВ), стандартизації даних 
(при проведенні статистичної обробки даних), кластерного та 
дискримінантного аналізу (для класифікації регіонів на основі проведеного 
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оцінювання рівня розвитку регіональних систем управління ТПВ), метод 
експертних оцінок (для визначення пріоритетів вибору сценаріїв управління 
ТПВ на місцевому рівні), системного аналізу (для визначення стратегічних 
напрямів удосконалення регіональних систем управління ТПВ). 

Інформаційну базу дослідження склали міжнародні та національні 
законодавчі акти та нормативні документи, офіційні дані Державної служби 
статистики України, Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства 
енергетики та захисту довкілля, Міністерства фінансів України, наукові 
публікації вітчизняних та закордонних вчених. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 
проведено поглиблення сучасних теоретичних положень та розробку науково-
практичних рекомендацій щодо забезпечення функціонування і розвитку 
регіональних систем управління твердими побутовими відходами в Україні.   

Найбільш суттєві результати дослідження, що мають наукову новизну, 
полягають у наступному: 

удосконалено: 
− методичний підхід до оцінки рівня функціонування регіональних систем 

управління ТПВ, що ґрунтується на засадах інтегрованого управління із 
використанням сукупності показників, які характеризують використання 
найкращих доступних технологій, якість інфраструктури поводження з ТПВ та 
впровадження економічних інструментів, що, на відміну від існуючих, дозволяє 
кількісно оцінити стан розвитку регіонів в контексті управління ТПВ на засадах 
принципів циркулярної економіки, забезпечення сталого розвитку територій, 
економічного зростання та збереження довкілля з виокремленням груп регіонів 
зі схожими проблемами в сфері управління ТПВ; 

− методичний підхід до оцінки стану збирання та вивезення ТПВ як 
складової функціональної підсистеми управління ТПВ, який, на відміну від 
існуючих, враховує соціально-економічні особливості розвитку територій, 
зокрема, індекс людського розвитку, та дозволяє оцінювати рівень 
функціонування даної підсистеми як однієї з ключових для організації 
ефективної системи управління відходами; 

− науково-методичний підхід до розробки напрямів розвитку 
регіональних систем управління ТПВ, який включає організаційно-управлінські, 
технічні, економічні, освітні, інформаційні складові, що дозволяє інтегрувати 
модель системи управління знаннями. Запропонований підхід враховує 
встановлені диспропорції розвитку регіонів та дозволяє виділити першочергові 
заходи для груп регіонів в процесі реформування систем управління ТПВ, 
запропонувати вектори розвитку для регіонів зі схожими характеристиками; 

набули подальшого розвитку: 
− визначення поняття системи управління твердими побутовими 

відходами як окремого елемента загальної системи управління відходами, що 
включає в себе всі притаманні їй підсистеми та забезпечує комплексний підхід 
до проблем в даній сфері з врахуванням економічних факторів, чинників впливу 
на довкілля, питань ресурсо- та енергозбереження тощо, який, на відміну від 
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існуючих, враховує принципи системності та вплив елементів системи на 
процеси управління відходами, що дозволяє удосконалити теоретичну основу 
забезпечення функціонування систем управління ТПВ; 

− теоретико-методичні засади функціонування і розвитку регіональних 
систем управління ТПВ в умовах нерівномірності просторового та соціально-
економічного розвитку регіонів, які на відміну від існуючих враховують 
особливості територій та підходи до управління процесом прийняття рішень на 
місцевому рівні, що дозволяє забезпечити наукове підґрунтя при формуванні 
напрямків розвитку регіональних систем управління ТПВ у контексті 
приєднання до європейського екологічного курсу та сталого розвитку регіонів; 

− методичний підхід до організації взаємодії груп стейкхолдерів, 
залучених до процесу управління ТПВ, із визначенням їхніх основних 
характеристик, та врахуванням інтересів, очікувань та вимог в контексті 
поводження з ТПВ, що дозволяє розробляти заходи з підвищення їхньої 
активності, мотивації, залученості та впливу на процес прийняття рішень при 
розробці та впровадженні заходів щодо розвитку регіональних систем 
управління ТПВ. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 
висновки і пропозиції автора можуть бути використані державними органами 
виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, науково-проєктними 
інститутами для розробки регіональних програм, стратегій та планів управління 
та/або поводження з твердими побутовими відходами, схем санітарного 
очищення населених пунктів, стратегій регіонального розвитку, при плануванні 
розвитку об’єднаних територіальних громад тощо. 

Практично застосовуватися можуть розроблені в дисертації методика 
оцінки рівня розвитку систем управління ТПВ, методика класифікації регіонів за 
подібними параметрами розвитку систем, рекомендації щодо розвитку систем 
управління ТПВ на засадах запропонованої класифікації регіонів. 

Матеріали дослідження використовуються у навчальному процесі 
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. 
Бекетова при викладанні дисциплін «Системи управління відходами», 
«Поводження з побутовими відходами» (довідка від 09.06.2020), «Зелена 
економіка» (довідка від 19.06.2020). 

Результати дисертаційної роботи використано в практичній діяльності 
ТОВ «Український науково-дослідний інститут з розробки комунальних програм 
та проектів» (довідка від 07.04.2020 р. № 21/1), зокрема при розробці 
регіональних планів управління відходами використовується запропонована 
автором система індикаторів комплексної оцінки рівня розвитку системи 
управління ТПВ. Висновки про напрями розвитку систем управління ТПВ на 
регіональному рівні використовуються в практичній діяльності ТОВ «Міська 
компанія поводження з відходами» (акт № 3 від 03.04.2020 р.). Результати, 
викладені в дисертації використовуються департаментом комунального 
господарства Харківської міської ради та сприяють вибору оптимальних 
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варіантів при розробці стратегій розвитку систем управління ТПВ (довідка № 
2197/0/16-20 від 28.04.2020). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 
науковою працею. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації 
використано та винесено на захист лише результати та положення, які є 
результатом власних досліджень здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки і 
результати дисертаційної роботи доповідалися на наукових і науково-
практичних конференціях: «Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування: освіта-наука-виробництво – 2017» (Харків, 
2017 р.), «16th International Waste Management and Landfill Symposium» (Italy, 
2017), «ГІС-Форум 2018» (Харків, 2018 р.), «Теоретико-практичні аспекти 
аналізу економіки, обліку, фінансів і права» (Полтава, 2020), «Сорок восьмі 
економіко-правові дискусії» (Львів, 2020), «Забезпечення економічної безпеки за 
умов фінансової нестабільності» (Київ, 2020), «Літні наукові зібрання – 2020» 
(Тернопіль, 2020). 

Публікації одержаних результатів. За результатами дисертації 
опубліковано 16 наукових праць у тому числі: 6 – статті в наукових фахових 
виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття у 
фаховому електронному виданні України, 1 стаття у науковому закордонному 
виданні, 1 стаття – у інших виданнях, 7 – матеріали конференцій. Загальний обсяг 
публікацій – 8,6 друкованих аркуша, з яких особисто автору належить 3,5 
друкованих аркуша. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотацій, 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (усього 215 
найменувань на 25 стор.), додатків. Повний обсяг роботи становить 236 сторінок, 
з них 182 основного тексту. Робота містить 33 рисунки, 25 таблиць та 5 додатків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, проаналізовано 
стан її наукової розробки, сформульовано мету та основні завдання, визначено 
об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито зв’язок роботи із науковими 
програмами, планами та темами, визначено наукову новизну та практичне 
значення отриманих результатів. 

У першому розділі «Теоретичні аспекти розвитку систем управління 
твердими побутовими відходами регіонів» проведено аналіз сучасної 
термінології в сфері управління відходами, уточнено поняття як «відходи», 
«системи управління відходами»; поглиблено наукові засади функціонування 
систем управління ТПВ;  

Запропоновано визначати систему управління відходами як сукупність 
інституційно-організаційної, технологічної, фінансово-економічної, соціальної, 
та інших елементів (підсистем), які забезпечують дотримання принципів ієрархії 
управління відходами, догляд за об'єктами видалення відходів після їх закриття, 
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екологічну безпеку під час здійснення операцій поводження з відходами та після 
завершення терміну експлуатації об’єктів.  

Система управління ТПВ є елементом загальної системи управління 
відходами, яка включає в себе всі притаманні їй підсистеми (в контексті даного 
виду відходів) та забезпечує комплексний підхід до проблем, що виникають в 
даній сфері з врахуванням економічних факторів, чинників впливу на довкілля, 
питань ресурсо- та енергозбереження (рис.1). 

 
Рис. 1. Система управління твердими побутовими відходами (розроблено 

автором) 
Запропоновано визначення регіональної системи управління відходами – це 

частина національної системи управління відходами, яка забезпечує узгодження 
та об’єднання всіх етапів поводження з відходами в кожному окремому 
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поселенні та громаді та на території регіону в цілому в єдиний комплексний 
механізм з урахуванням природних, демографічних, економіко-географічних та 
інших особливостей 

Обґрунтовано, що створення ефективних систем управління ТПВ на 
регіональному рівні є однією з передумов забезпечення сталого розвитку 
регіонів та держави в цілому та сприяє збалансованості екологічних, 
економічних та соціальних складових регіонального розвитку, а також 
відповідає новій моделі розвитку європейського суспільства, викладеної в 
Європейському Зеленому курсі. На основі проведеного аналізу підходів до 
оцінки регіонального розвитку в розрізі функціонування систем управління ТПВ 
встановлено, що, незважаючи на актуальність даного питання та увагу 
закордонних вчених, в Україні дані аспекти наразі вивчаються недостатньо. 
Зазвичай дослідження проводяться на рівні держави або окремих населених 
пунктів, тоді як саме рівень регіонів можна вважати оптимальним для 
провадження політики в сфері управління ТПВ. 

Проаналізовано стан сфери управління ТПВ в Україні та країнах 
Європейського Союзу. Проведене дослідження дозволило виявити та 
охарактеризувати основні проблеми, серед яких можна виділити наступні: 
недосконалість економічних інструментів стимулювання зниження кількості 
утворення твердих побутових відходів та їх максимальної переробки, нестача 
фінансових ресурсів, непрозора тарифна політика, дефіцит впровадження 
місцевих планів та програм управління відходами, недосконалість політики та 
слабкість інститутів, наявність управлінських пробілів, недостатня кількість 
кваліфікованих фахівців, що мають професійні знання в даній галузі, неповнота 
охоплення населення послугами зі збирання та вивезення ТПВ, низький рівень 
свідомості та зацікавленості споживачів послуг, переважання технології 
розміщення ТПВ на полігонах перед більш ефективними технологіями, 
відсутність послідовного моніторингу та контролю сфери управління ТПВ, 
приналежність значної частини ринку поводження з ТПВ до неформального та 
тіньового сектору, який важко піддається оцінюванню та регуляції. 

При формуванні ефективної системи управління ТПВ на регіональному 
рівні поруч з іншими аспектами забезпечення її функціонування, необхідно 
врахувати такі особливості як: 1) просторова нерівномірність утворення ТПВ, 
обумовлена відмінностями у щільності населення на території регіону, 
2)  фізичні характеристики територій (складний рельєф, річкова мережа тощо), 
що впливає на організацію збирання та транспортування відходів; 
3) непередбачуваність обсягів утворення ТПВ, що є результатом неефективного 
обліку та контролю, відсутністю планування та прогнозування; 4) комбінування 
різних систем збирання ТПВ; 5) традиційне ставлення населення та 
представників місцевої влади до проблем поводження з ТПВ; 6) незначні обсяги 
утворення ТПВ в малих населених пунктах та, одночасно, значна кількість таких 
населених пунктів на території регіону, що призводить до ускладнення 
логістики; 7) важливість та необхідність застосування міжмуніципального та 
міжрегіонального співробітництва; 8) мінливість елементів системи управління; 
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9) інтеграція до Європейського Союзу та імплементація екологічних зобов’язань 
країни в рамках приєднання до європейського екологічного курсу. 

Доведено, що питання управління ТПВ мають розглядатися після 
комплексного аналізу та оцінки внутрішніх та зовнішніх умов системи з 
урахуванням процесів децентралізації та інтеграції в європейський економічний 
простір. 

У другому розділі «Аналіз сучасного стану системи управління та 
тенденцій поводження з твердими побутовими відходами регіонів України» 
визначено найбільш значущі аспекти системи управління ТПВ з точки зору 
фахівців та осіб, що приймають рішення; розроблено методичні підходи до 
оцінки рівня функціонування і розвитку регіональних систем управління ТПВ; 
проведено дослідження взаємозв’язку між соціально-економічними та 
показниками, що характеризують рівень функціонування системи управління 
ТПВ. 

В результаті експертного оцінювання визначено, що з 37 індикаторів 
оцінки сценаріїв розвитку системи управління ТПВ, які було згруповано за 
категоріями екологічних, економічних, технічних, соціально-організаційних, 
найбільша увага при прийнятті рішень приділяється економічній групі 
індикаторів. Визначено ступінь узгодженості Кендала. Проведено ранговий 
дисперсійний аналіз Фрідмана та обчислено коефіцієнт конкордації. Загалом на 
місцевому рівні фінансові та економічні питання є найбільш вагомими та 
враховуються в першу чергу. 

Доведено, що планування та організація ефективних систем управління 
ТПВ потребує комплексного підходу та системного бачення, оскільки всі 
аспекти тим чи іншим чином пов’язані. Закладені в основу Національної 
стратегії управління відходами до 2030 року принципи інтегрованого управління 
відходами відображають комплексний системний підхід та мають бути враховані 
при розробці регіональних політик та стратегій в даній галузі. Планування 
регіонального розвитку має передбачати комплексне вирішення ситуації, що 
склалася, врахування місцевих умов, поточного стану розвитку галузі, цільових 
показників тощо. 

Обґрунтовано, що збирання ТПВ є важливим етапом управління 
відходами, який забезпечує надання якісних послуг споживачам, забезпечує 
доступність послуги для населення та є передумовою для організації та якісного 
виконання подальших операцій поводження з ТПВ. 

На прикладі країн світу із використанням кореляційно-регресійного 
аналізу доведено, що існує позитивна кореляція між індексом людського 
розвитку території і рівнем охоплення населення послугою з вивезення ТПВ 
(рис. 2). 

Проведено розрахунки індексів людського розвитку для регіонів України. 
Доведено, що неточність вихідних даних щодо обсягів охоплення населення 
послугами з вивезення ТПВ є бар’єром для належного планування та 
прогнозування показників сфери управління твердими побутовими відходами. 
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Рис. 2. Залежність показника охоплення населення послугами з вивезення ТПВ 

від індексу людського розвитку (розроблено автором) 
(Країни: 1 –Нігер, 2 – Малі, 3 – Буркіна Фасо, 4 – Сьєрра Леоне, 5 – Танзанія, 6 – Пакистан, 7 – Індія, 8 – Філіппіни, 9 – Туніс, 
10 – Україна, 11 – Вірменія, 12 – Азербайджан, 13 – Алжир, 14 – Куба, 15 – Албанія, 16 – Туреччина, 17 – Боснія та 
Герцеговина, 18 – Грузія, 19 – Сербія, 20 – Болгарія, 21 – Румунія, 22 – Хорватія, 23 – Угорщина, 24 – Словацька Республіка, 
25 – Польща, 26 – Естонія, 27 – Італія, 28 – Чеська Республіка, 29 – Австрія, 30 – Німеччина. Області України: 31 – 
Закарпатська, 32 – Чернівецька, 33 – Миколаївська, 34 – Івано-Франківська, 35 – Сумська, 36 – Херсонська, 37 – Рівненська, 
38 – Хмельницька, 39 – Чернігівська, 40 – Тернопільська, 41 – Житомирська, 42 – Кіровоградська, 43 – Волинська, 
44 – Одеська, 45 – Черкаська, 46 – Дніпропетровська, 47 – Запорізька, 48 – Полтавська, 49 – Вінницька, 50 – Харківська, 
51 – Київська, 52 – Львівська). 

 
Розроблено комплекс критеріїв для оцінки сценаріїв розвитку 

регіональних систем управління ТПВ, а також їхнього моніторингу та контролю. 
Для кожного критерію запропоновано шкалу оцінювання, яка спирається на 
цільові показники Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 
року, директив Європейського Союзу в сфері управління відходами, фактичні 
показники системи управління твердими побутовими відходами в Україні. 

Запропонований автором підхід враховує досвід країн-членів ЄС та 
особливості сфери управління твердими побутовими відходами в Україні. 
Перелік запропонованих критеріїв наведено в таблиці 1. 

Рівень розмежування між захороненням твердих побутових відходів та 
рівнем економічного розвитку регіонів проводився за показником декаплінгу 
шляхом порівняння динаміки та темпів змін економічних та екологічних 
індикаторів. 
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Таблиця 1 
Перелік індикаторів для оцінки рівня розвитку систем управління ТПВ на 

регіональному рівні 
Група 

індикаторів Індикатор Опис індикатора 

I1 

I1.1 
Рівень розриву (декаплінгу) між захороненням ТПВ та рівнем 
економічного розвитку регіонів 

I1.2 
Наявність регіональних програм чи планів поводження з відходами чи 
аналогічних документів 

I1.3 Частка ТПВ, що перероблюється (переробка в якості матеріальних чи 
інших ресурсів, у тому числі – компостування) 

I1.4 Частка відновлюваних ТПВ (відновлення енергії) 
I1.5 Кількість ТПВ, що захоронюються чи спалюються без відновлення енергії 
I1.6 Розвиток всіх форм перероблення ТПВ (в тому числі компостування) 

I1.7 
Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання 
побутових відходів від загальної кількості населених пунктів 

I2 
I2.1 

Приріст фінансування, спрямованого на розвиток сфери поводження з 
ТПВ 

I2.2 Плата за захоронення ТПВ 

I3 

I3.1 Охоплення населення послугами зі збирання ТПВ 

I3.2 Доступність достатніх потужностей переробних підприємств (включаючи 
розміщення та спалювання) 

I3.3 Прогнозування утворення ТПВ та потреби в переробних потужностях 

I3.4 
Існування та якість планування утворення ТПВ та їх перероблення в 
програмах та планах поводження з відходами 

I3.5 Відповідність існуючих полігонів вимогам нормативно-правових актів 
I4 I4.1 Зменшення частки захоронення відходів, які біологічно розкладаються 
 
За індексом декаплінгу було встановлено три групи регіонів України, для 

яких характерні наступні типи розмежування: негативний абсолютний декаплінг 
(кількість захоронених ТПВ 
на одну особу має 
тенденцію до зростання, 
при цьому посилення тиску 
на довкілля відбувається за 
умови економічного спаду), 
негативний відносний 
декаплінг (темпи 
захоронення ТПВ падають, 
проте повільніше, ніж 
темпи падіння кінцевих 
споживчих витрат), 
негативний зворотний 
декаплінг (існує розрив між 
обома показниками, які 

постійно знижуються, проте зниження навантаження на довкілля відбувається 
швидше, ніж падіння економічного драйвера) (рис. 3). 

Така ситуація свідчить про критичний стан системи управління ТПВ в 
країні, надмірний рівень використання ресурсів в економіці, віддаленість від 

Рис. 3. Регіони України за індексом декаплінгу 
(розроблено автором) 
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сучасних технологій ресурсозбереження, інноваційних методів поводження з 
твердими побутовими відходами. 

Оцінювання за комплексом запропонованих показників дозволило 
визначити рівень розвитку регіональних систем управління твердими 
побутовими відходами (рис. 4). Більшість критеріїв, за якими здійснювалась 
оцінка, мають середнє або низьке значення. 

 
Рис. 4. Регіони України за ефективністю системи управління твердими 

побутовими відходами (розроблено автором) 
 

Обґрунтовано, що до найбільш слабких сторін регіональних систем 
управління твердими побутовими відходами відносяться показники, які 
показують існування та якість належної мережі об’єктів поводження з відходами 
та планування нових об’єктів (рис. 5).  

 
Рис. 5. Загальний ступінь розвитку показників систем управління твердими 

побутовими відходами (розроблено автором) 
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Проведене дослідження дозволяє ідентифікувати найслабші сторони сфери 
управління твердими побутовими відходами в регіонах, провести класифікацію 
регіонів за рівнем розвитку системи управління ТПВ, запланувати заходи, яких 
необхідно вжити для нормалізації ситуації. 

Третій розділ «Науково-економічне обґрунтування удосконалення 
системи управління твердими побутовими відходами на регіональному 
рівні» присвячено розробці теоретико-методичних та практичних питань щодо 
підвищення ефективності системи управління ТПВ на регіональному рівні. В 
розділі визначено цілі реформування систем управління ТПВ на засадах 
національних цілей сталого розвитку; проведено класифікацію регіонів України 
за рівнем функціонування і розвитку систем управління відходами, на основі якої 
розроблено диференційовані підходи до розвитку регіональних систем 
управління ТПВ з виділенням першочергових заходів. 

За результатами проведеного аналізу рівня розвитку регіональних систем 
управління твердими побутовими відходами запропоновано класифікувати 
регіони за даним показником, а також системою індикаторів соціально-
економічного, екологічного, виробничо-технологічного розвитку. Для цього 
проведено кластерний аналіз за 9 показниками: темпи розвитку сектора 
перероблення ТПВ (Х1), рівень роздільного збирання твердих побутових 
відходів в населених пунктах (Х2), плата за захоронення ТПВ (Х3), рівень 
охоплення населення послугами зі збирання твердих побутових відходів (Х4), 
загальна площа полігонів та звалищ (Х5), обсяг збирання ТПВ (Х6), середній 
затверджений тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами 
для населення (Х7), фінансування сфери поводження з твердими побутовими 
відходами (Х8). Важливим показником соціально-економічного розвитку 
регіонів України, який варто також включати в дослідження для розуміння 
загального стану розвитку територій, є індекс людського розвитку (Х9). В 
результаті кластеризації отримано три групи регіонів (табл. 2) 

Таблиця 2 
Розподіл регіонів за кластерами та усереднені значення досліджуваних 

показників 
Кластер Регіони Середнє значення показників 

1 

Дніпропетровська, 
Житомирська, 
Кіровоградська, Одеська 

Х1 = -0,11 %;  
Х2 = 1,68 %.; 
Х3 = 19,48 грн/м3; 
Х4 = 64,53 %;  
Х5 = 813,03 га;  

Х6 = 1,87 м3/рік на 1 люд.; 
Х7 = 64,82 грн/м3; 
Х8 = 9,68 грн/м3; 
Х9 = 0,727 

2 

Закарпатська, Івано-
Франківська, Львівська, 
Тернопільська, Херсонська, 
Черкаська 

Х1 = 2,5 %;  
Х2 = 10,89 %.; 
Х3 = 36,48 грн/м3; 
Х4 = 77,28 %;  
Х5 = 132,33 га; 

Х6 = 0,94 м3/рік на 1 люд.; 
Х7 = 123,86 грн/м3; 
Х8 = 9,85 грн/м3; 
Х9 = 0,715 

3 

Вінницька, Волинська, 
Запорізька, Київська, 
Миколаївська, Полтавська, 
Рівненська, Сумська, 
Харківська, Хмельницька, 
Чернівецька, Чернігівська 

Х1 = -1,57 %;  
Х2 = 3,32 %.; 
Х3 = 26,31 грн/м3;  
Х4 = 80,7 %;  
Х5 = 390,83 га;  

Х6 = 1,13 м3/рік на 1 люд.; 
Х7 = 75,24 грн/м3; 
Х8 = 27,21 грн/м3; 
Х9 = 0,728 
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Визначено функції класифікації регіонів України за показниками 
економічного, екологічного та соціального розвитку систем управління 
твердими побутовими відходами (рівняння 1 - 3), що являють собою лінійні 
функції ознак, які оптимально розділяють аналізовані регіони та є статистично 
достовірними: 

для першого кластеру: 
𝐹𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟1 = −7,807 ∙ 𝑋7 + 4,354 ∙ Х5 − 2,28 ∙ Х8 + 3,677 ∙ Х6 − 1,791 ∙ Х1 − 11,651 (1) 

для другого кластеру: 
𝐹𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟2 = 10,516 ∙ 𝑋7 − 2,118 ∙ Х5 − 0,011 ∙ Х8 − 2,762 ∙ Х6 + 1,816 ∙ Х1 − 10,782  (2) 

для третього кластеру: 
𝐹𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟3 = −2,656 ∙ 𝑋7 − 0,392 ∙ Х5 + 0,765 ∙ Х8 + 0,155 ∙ Х6 − 0,311 ∙ Х1 − 1,39 (3) 

Проведений аналіз дозволяє виробити диференційовані стратегії 
удосконалення системи управління твердими побутовими відходами на 
регіональному рівні. 

В роботі проведено визначення груп основних стейкхолдерів в галузі 
управління твердими побутовими відходами та наведена їх характеристика 
проаналізовано вплив, інтереси, очікування та вимоги кожної групи. Такий 
аналіз є важливим практичним інструментом підтримки політики в сфері 
управління відходами. 

Проведено систематизацію процесів взаємодії та виникнення конфліктів 
між групами зацікавлених сторін в сфері управління ТПВ шляхом побудови 
відповідних матриць. Встановлено, що основні конфлікти, які можуть виникати 
між групами стейкхолдерів та призводити до зниження ефективності 
регіональних систем управління твердими побутовими відходами, наступні: 
відсутність координації та узгодження між органами влади, відсутність чітких 
порядків, регламентів та рекомендацій, відсутність міжмуніципального 
співробітництва, порушення норм законодавства, недоброчесна конкуренція, 
низька якість надання послуг, неврахування думки населення та громадських 
організацій, небажання населення виконувати свої обов’язки, нестабільність 
інвестиційного середовища, неврахування досягнень науки тощо.  

Для підвищення ефективності систем управління ТПВ запропоновано 5 
першочергових напрямів реформування даної сфери: організаційно-
управлінський, економічний, технічний, освітній та інформаційний (рис. 6). 

Організаційно-управлінський напрямок передбачає створення єдиної 
структури, що забезпечуватиме управління та координацію в сфері управління 
твердими побутовими відходами, збирання інформації, моніторинг та контроль. 
На регіональному рівні організаційно-управлінський напрямок має бути 
направлений в першу чергу на створення та підтримання зв’язків для співпраці 
між адміністративно-територіальними об’єднаннями, створення ефективних 
місцевих інститутів та суб’єктів господарювання, які здійснюватимуть 
діяльність в сфері управління ТПВ, забезпечення їх потужного кадрового 
потенціалу тощо. Запропоновано організаційні варіанти регіональної системи 
управління твердими побутовими відходами шляхом створення асоціації 
територіальних громад, запровадження регіонального управління відходами 
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через «ведучу територіальну громаду», створення окремого суб’єкта 
господарювання.  

 
Рис. 6 Концептуальна схема розвитку регіональної системи управління 

ТПВ (розроблено автором) 
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Економічний напрямок має бути орієнтований на вироблення стратегії 

фінансування сфери управління ТПВ, запровадження механізмів економічного 
стимулювання виробників створювати товари та послуги, споживання яких 
призводитиме до меншої кількості утворення відходів, механізмів взаємодії з 
населенням, розроблення підходів до диференціації тарифів при застосуванні 
передових технологій поводження з ТПВ тощо. До основних заходів 
рекомендовано віднести запровадження системи «Pay-as-you-throw» (PAYT), 
розширеної відповідальності виробника, удосконалення тарифної політики, 
визначення цільових показників (нормативів) системи управління твердими 
побутовими відходами, а також залучення інвестицій, забезпечення державно-
приватного партнерства та ін. 

Технічний напрямок передбачає удосконалення та оновлення основних 
технічних засобів, залучення кращих доступних інноваційних технологій. Тому 
інноваційна політика повинна формуватися з урахуванням особливостей систем 
управління твердими побутовими відходами, специфікою регіонів, потреб ринку 
в даній сфері тощо. До технічного напрямку можна також віднести закриття 
існуючих звалищ ТПВ, їх санацію та рекультивацію. 

Інформаційний напрямок полягає в упорядкуванні та систематизації 
потоків інформації щодо систем управління твердими побутовими відходами, 
розробки методичних підходів до збирання та оброблення такої інформації та 
підтримки прийняття рішень в даній сфері. В роботі проведено аналіз недоліків 
поточної системи збирання інформації та моніторингу основних показників 
сфери управління ТПВ. Запропоновано удосконалення інформаційно-
аналітичного забезпечення системи управління твердими побутовими 
відходами.  

Освітній напрямок удосконалення систем управління твердими 
побутовими відходами дозволить змінити ставлення громадян та інших 
стейкхолдерів до проблеми управління ТПВ. В роботі розроблено модель 
системи управління знаннями, яка забезпечує інтелектуальну підтримку та 
залучення потенціалу країни та наукової спільноти до функціонування та 
розвитку регіональних систем управління твердими побутовими відходами (рис. 
7). 

Знання в сфері управління ТПВ формуються на перетині різних наукових 
галузей, тому необхідним є розроблення теоретико-методичних підходів до 
управління твердими побутовими відходами та формування наукової школи, що 
забезпечить поступальний розвиток даної сфери та досягнення поставлених 
цілей. 
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Рис. 7. Модель системи управління знаннями для підвищення рівня розвитку 

регіональних систем управління ТПВ (розроблено автором) 
 

Диференційований підхід до підвищення ефективності систем управління 
ТПВ має полягати у наступному: визначення слабких сторін, що притаманні 
регіону (кластеру регіонів) на основі запропонованої автором системи 
індикаторів, а також сильних сторін та можливостей регіону щодо подолання 
кризових явищ в даній сфері, визначення ризиків та загроз, які можуть 
перешкодити досягненню поставлених цілей та їх мінімізація. Встановлено, що 
існують проблеми, які потребують вирішення для всіх регіонів без виключення, 
а також виділено окремі завдання для різних кластерів. Встановлено можливий 
механізм реалізації запропонованих заходів та очікуваний ефект для кожного 
пропонованого заходу. 

До загальних заходів, які необхідно впроваджувати комплексно в 
масштабах всієї країни, віднесено наступні: формування системи управління 
твердими побутовими відходами з застосуванням основних функцій управління, 
що забезпечить цілісність процесу, активізація інноваційної діяльності на 
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засадах економіки знань, оновлення технічних засобів, удосконалення 
інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління твердими 
побутовими відходами, активізація співробітництва територіальних громад для 
спільного вирішення питань поводження з ТПВ, удосконалення системи 
збирання відходів шляхом широкого запровадження принципу «розширеної 
відповідальності виробника», вдосконалення системи перероблення та 
захоронення твердих побутових відходів шляхом запровадження принципів 
ДПП, забезпечення постійного підвищення рівня знань всіх зацікавлених сторін 
стосовно основних принципів та підходів до раціонального поводження з 
твердими побутовими відходами. Виділено першочергові заходи реформування 
системи управління твердими побутовим відходами в кожному з окремих 
кластерів, виходячи зі спільних проблем розвитку, за якими регіони було 
об’єднано в кластер. 

 
ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливих науково-
практичних завдань з дослідження та вдосконалення теоретико-методичних 
положень організації та забезпечення функціонування регіональних систем 
управління ТПВ як частини загальнонаціональної системи управління для 
забезпечення сталого розвитку. 

До основних висновків і результатів отриманих в даній роботі, можна 
віднести наступні: 

1. На основі систематизації понятійного апарату, узагальнено та уточнено 
зміст поняття системи управління відходами, яке запропоновано визначати як 
сукупність інституційно-організаційної, технологічної, фінансово-економічної, 
соціальної, та інших елементів (підсистем), які забезпечують дотримання 
принципів ієрархії методів поводження з відходами, догляд за об'єктами 
видалення відходів після їх закриття, екологічну безпеку під час здійснення 
операцій поводження з відходами та після завершення терміну експлуатації 
об’єктів. Система управління ТПВ визначається як елемент загальної системи 
управління відходами, яка включає в себе всі притаманні їй підсистеми (в 
контексті даного виду відходів) та забезпечує комплексний підхід до проблем, 
що виникають в даній сфері з врахуванням економічних та соціальних факторів, 
чинників впливу на довкілля, питань ресурсо- та енергозбереження. На основі 
узагальнення сучасних підходів до визначення поняття «відходи» показано 
існуючі недоліки їх класифікації, та як наслідок, прогалини в управлінні різними 
видами відходів.  

2. Вивчення сучасних тенденцій поводження з ТПВ в світі та в Україні, 
сучасного стану сфери управління ТПВ у розрізі регіонів України дозволило 
поглибити теоретичні засади функціонування систем управління ТПВ в умовах 
нерівномірного розвитку регіонів. Встановлено, що на сьогодні в Україні 
відмічається недосконалість функціонування системи управління ТПВ на всіх 
рівнях та етапах, що ставить під загрозу економічні, екологічні та соціальні 
показники розвитку як окремих регіонів, так і всієї держави та потребує 
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комплексних підходів для вирішення існуючих проблем. Для забезпечення 
ефективного розвитку систем управління ТПВ необхідно враховувати 
характеристики та особливості територій. Крім того, проведено аналіз 
закономірностей у прийнятті рішень в сфері функціонування та розвитку 
регіональних систем управління ТПВ. Встановлено, що в процесі прийняття 
рішень основними найбільш важливими є критерії економічної групи, зокрема 
інвестиційні затрати, загальна вартість системи управління ТПВ та частка витрат 
на поводження з ТПВ у валовому регіональному продукті, що часто можна 
пояснити обмеженістю фінансових ресурсів в галузі поводження з ТПВ. 

3. Проаналізовано та узагальнено основні вітчизняні та закордонні 
методичні підходи до оцінки рівня розвитку систем управління ТПВ на 
регіональному рівні. Удосконалено методичний підхід, що використовується в 
країнах Європейського Союзу для оцінки рівня функціонування систем 
управління ТПВ країн-учасниць ЄС для використання в Україні на 
регіональному рівні з врахуванням національних особливостей. Запропоновано 
розширити критерії оцінки показниками фінансування, спрямованого на 
розвиток сфери управління ТПВ, ступеня впровадження роздільного збирання 
ТПВ в територіальному аспекті. Розроблений підхід включає в себе комплексне 
оцінювання регіональних систем управління ТПВ та враховує економічні, 
технічні, організаційні складові. Аналіз, проведений на основі запропонованої 
системи оцінювання, дозволив визначити поточний рівень розвитку систем 
управління ТПВ в регіонах України та встановити, що серед інших регіонів 
найкращий результат показали Тернопільська, Київська та Миколаївська 
області, найгірший – Херсонська, Житомирська, Запорізька та Одеська. 
Загальний рівень розвитку для всіх регіонів є недостатнім. 

4. За результатами проведеної оцінки здійснено диференціацію регіонів 
шляхом групування у кластери для визначення груп областей зі спільними 
ознаками та параметрами розвитку систем управління ТПВ. Кластерний аналіз 
проводився за дев’ятьма кількісними показниками та дозволив виділити три 
групи регіонів. Також встановлено, що дискримінуючими критеріями є середній 
тариф на поводження з ТПВ для населення, фінансування сфери поводження з 
ТПВ, площа полігонів та звалищ, обсяг збирання ТПВ на душу населення, а 
також темпи розвитку сектора перероблення відходів. Запропонований підхід 
дозволяє здійснювати класифікацію регіонів для розроблення окремих 
комплексних стратегій відповідно до проблем, що склалися на тій чи іншій 
території. 

5. На підставі проведеного аналізу стейкхолдерів в сфері управління ТПВ, 
які спричиняють чи можуть спричинити вплив на прийняття рішень в даній 
галузі, сприяти чи перешкоджати досягненню поставлених цілей, 
охарактеризовано різні групи зацікавлених сторін з точки зору їх функцій, 
інтересів, очікувань та вимог. Така класифікація дозволила визначити механізми 
організації взаємодії зацікавлених сторін, підвищення їх активності, впливу, 
мотивації та залученості в процес управління ТПВ для вирішення проблем в 
сфері функціонування та розвитку регіональних систем управління ТПВ. 
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6. У роботі доведено, що для країн світу існує сильна позитивна кореляція 
рівня розвитку збирання та вивезення ТПВ як складової системи управління ТПВ 
від індексу людського розвитку. Запропоновано використовувати даний 
методичний підхід для дослідження показника охоплення населення послугами 
з вивезення ТПВ як одного з критеріїв розвитку систем управління ТПВ на 
регіональному рівні. Розраховано індекси людського розвитку для регіонів 
України.  

7. Запропоновано комплекс загальних для всіх регіонів напрямів 
удосконалення регіональних систем управління ТПВ, зокрема організаційно-
управлінський, економічний, технічний, освітній, інформаційний. 
Сформульовано основні положення щодо інформаційно-аналітичного 
забезпечення системи управління ТПВ на основі запровадження моделі системи 
управління знаннями, що дозволить підвищити обізнаність, зацікавленість, 
залученість та впливовість стейкхолдерів для удосконалення рівня 
функціонування і розвитку систем управління ТПВ. Також на основі проведеної 
класифікації регіонів запропоновано диференційовані підходи до удосконалення 
окремих регіональних систем управління твердими побутовими відходами з 
урахуванням виявлених слабких сторін та регіональних особливостей. 
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АНОТАЦІЯ 

Хандогіна О. В. Теоретико-методичні підходи до функціонування і 
розвитку системи управління твердими побутовими відходами в регіонах 
України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. –   

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. 
Дисертаційна робота присвячена вивченню теоретико-методичних засад та 

практичних аспектів функціонування і розвитку систем управління ТПВ на 
регіональному рівні для забезпечення сталого розвитку регіонів та наближення 
до принципів циркулярної економіки. В дослідженні узагальнено підхід до 
визначення поняття ієрархії систем управління ТПВ з врахуванням системності. 
Виявлено недоліки та особливості сучасної системи управління ТПВ на 
регіональному та субрегіональному рівнях. Аналіз національних цілей сталого 
розвитку на предмет їх зв’язку зі сферою управління відходами дозволив 
встановити основні цілі для системи управління ТПВ, які забезпечать системну 
трансформацію даної галузі. 

Проаналізовано пріоритетні критерії, за якими приймаються рішення при 
визначенні заходів поводження з ТПВ. Запропоновано удосконалену 
методологію оцінки рівня функціонування і розвитку регіональних систем 
управління ТПВ на базі методичного підходу, що застосовується в провідних 

http://gis-forum.org.ua/archive/gisforum2018/
http://gis-forum.org.ua/archive/gisforum2018/


23 
 

країнах ЄС. Проведено оцінку за 15 індикаторами. Встановлено, що для всіх 
регіонів характерний низький рівень функціонування і розвитку системи 
управління ТПВ, виявлено диспропорції регіонального розвитку. Проведено 
диференціацію регіонів, виявлено найбільш дискримінуючі показники. 
Досліджено взаємозв’язок соціально-економічного розвитку регіонів та стану 
сфери збирання ТПВ. Визначено ключові групи стейкхолдерів, що приймають 
участь у функціонуванні систем управління ТПВ, наведено їх характеристики, 
систематизовано конфлікти та протиріччя. 

Запропоновано напрями підвищення ефективності регіональних систем 
управління ТПВ з урахуванням національних цілей сталого розвитку та 
диспропорції розвитку. Удосконалення регіональних систем управління 
відходами в Україні потребує комплексних заходів, зокрема: активізація 
інноваційної діяльності на засадах економіки знань, удосконалення 
інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління відходами, 
активізація співробітництва територіальних громад для спільного вирішення 
питань поводження з відходами, удосконалення системи збирання ТПВ, 
вдосконалення системи перероблення та захоронення тощо. 

Ключові слова: сталий регіональний розвиток, тверді побутові відходи, 
система управління відходами, індикатори розвитку 

 
SUMMARY 

Khandogina O.V. Theoretical and methodological approaches to the 
functioning and development of solid waste management system in the regions of 
Ukraine. 

Thesis for a scientific degree of Candidate in Economics, specialty 08.00.05 – 
development of productive forces and regional economy. – O. M. Beketov National 
University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, 2021. 

The thesis is devoted to the study of theoretical and methodological principles 
and practical aspects of the municipal waste management systems functioning at the 
regional level as a prerequisite for achieving sustainable development of regions. The 
paper summarizes the approach to define the concept of solid waste management 
systems considering the principles of systematization, identifies organizational, 
institutional, financial, technological and other shortcomings and gaps in the current 
waste management system at the regional and local levels. The state of waste 
management at the level of individual settlements, communities and regions is 
substantiated to be at a critical level and to require comprehensive approaches to 
address existing problems. The analysis of the national goals of sustainable 
development for their connection with the field of waste management allowed to set 
the main goals for the waste management system, which will ensure the systemic 
transformation of this sector. 

The study of world experience has demonstrated the relevance of the integrated 
regional waste management systems organization to ensure sustainable regional 
development and sustainable development of the country. 
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The priority criteria for decision-making on determining measures for solid 
waste management at the local level are analyzed. It is found that most attention is 
focused on some economic aspects, while other important indicators that ensure the 
complexity of the system are considered secondary, which also causes problems in the 
field of management and treatment of solid waste. 

The experience of waste management systems assessment in terms of their level 
of development is studied, the methodology of assessing the level of regional waste 
management systems development based on the methodological approach used in the 
leading EU countries is proposed. An assessment of the level of systems development 
as a whole and their individual components to determine the most problematic sectors 
on 15 indicators, considering economic, technical, organizational aspects of the waste 
management system. All regions are characterized by low development of the waste 
management system, disproportions of regional development are revealed. The regions 
are classified according to the level of regional systems development by cluster 
analysis, it was found that the most discriminatory indicators are the average tariff for 
waste management for the population, financing of waste management, landfills area, 
waste collection per capita, and rates of waste recycling sector development. 

The paper examines the relationship between socio-economic development of 
the regions in the waste management sector, in particular the development of the 
subsystem of solid waste collection in the context of coverage of waste collection 
services. The human development index based on socio-economic indicators for the 
regions of Ukraine was calculated. 

The paper identifies key groups of stakeholders involved in the functioning of 
waste management systems, their characteristics, roles and interests are presented, 
tools for their interaction, conflicts and contradictions in the field of waste management 
are identified. 

The directions of increase of waste management regional systems efficiency 
considering the national purposes of sustainable development are offered in the thesis. 
Improving regional waste management systems in Ukraine requires comprehensive 
measures, including the following: formation of a municipal waste management system 
using basic management functions that will ensure the integrity of the process, 
intensification of innovation on the basis of knowledge economy, improvement of 
information and analytical support of waste management system, intensification of 
cooperation to jointly address waste management issues, improve the waste collection 
system through the widespread introduction of the principle of "extended producer 
responsibility", improve the system of processing and disposal of household waste 
through the introduction of PPP principles. 

Key words: sustainable regional development, municipal solid waste, municipal 
solid waste management system, development indicators. 

 
 
 
 
 



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підп. до друку 18.03.2021. Формат 60×84 1/16. 
Друк на ризографі. Ум. друк. арк. 0,9. 

Зам. № Тираж 100 пр. 
 
 

Видавець і виготовлювач: 
Харківський національний університет міського господарства  

імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002. 
Електронна адреса: rectorat@kname.edu.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:  
ДК № 5328 від 11.04.2017 

mailto:rectorat@kname.edu.ua

