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Постановка проблеми. Сфера поводження з твердими побутовими ві-
дходами (далі – ТПВ) є комплексною, оскільки включає в себе не тільки еко-
логічну сферу, а зачіпає економічну, політичну та соціальну. Ця сфера потре-
бує "організаційного поєднання діяльності органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та громадських організацій" [15]. Публічне управ-
ління у цій сфері спрямоване на покращання стану навколишнього середо-
вища, здоров’я населення та забезпечення умов для дбайливого використання 
природних ресурсів та їх збереження для майбутніх поколінь. Процес такого 
управліня включає сукупність методів і засобів, поєднання яких обумовлює 
досягнення чи недосягнення бажаного результату. У свою чергу, взаємодо-
повнюючим компонентом у процесі досягнення заздалегідь визначеної мети 
виступають засоби управління – "інструментарій, набір конкретних і частіше 
всього матеріальних предметів, що використовуються в управлінському про-
цесі (технічні, спеціальні, інформаційні, комунікативні)" [14, с. 7]. Проте "по-
зитивно вплинути на ситуацію в досліджуваній сфері має використання тих 
напрацювань, які вирізняються конкретикою та практичною спрямованістю" 
[12]. До того ж, з огляду на загалом невтішну ситуацію у сфері поводження з 
ТПВ в Україні, можна стверджувати про недосконалість існуючих засобів 
публічного управління, що обумовлює актуальність даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика вдоскона-
лення управління поводженням з ТПВ стала наріжним каменем дисертацій-
них досліджень з державного управління (Р. Берлінг, О. Берюх, Т. Козаченко, 
Ю. Олениченко, М. Шафоростова), а також з географічних (В. Путренко), 
економічних (М. Абрамова, С. Бєляєва, О. Горобець, І. Дулин, О. Ігнатенко, 
М. Самойлік, А. Свентух, Т. Шевченко, С. Шунтова), технічних (О. Каліні-
хін, О. Луньова, Т. Орлова), юридичних (Н. Максименцева, В. Юрескул) та 
інших наук. Попри це зазначена проблематика залишається актуальною, про 
що свідчать публікації таких науковців, як О. Березюк, О. Білопільська, 
О. Гаврилюк, О. Гончаров, О. Горобець, В. Зуєв, В. Іщенко, І. Кринична, 
Т. Омельяненко, А. Оскірко, С. Романчук, М. Федунь, В. Хрутьба та ін. 
Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних учених, слід наголосити 
увагу на необхідності продовження наукових розвідок за даною проблемати-
кою. Постановка завдання. Метою є розробка рекомендацій щодо вдоско-
налення публічного управління у сфері поводження з ТПВ, для чого необхід-
но вирішити наступні завдання: 1) проаналізувати зміст публікацій вітчизня-
них науковців, присвячених публічному управлінню у сфері поводження з 
ТПВ; 2) узагальнити існуючі засоби публічного управління у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу. На вітчизняному просторі чимало пуб-
лікацій присвячено дослідженню методів державного управління у сфері по-
водження з ТПВ, які класифікують за способом впливу: адміністративні 
(С. Бєляєва, С. Кривенко, Ю. Маковецька, Т. Омельяненко, Т. Орлова, В. Пу-
тренко), економічні (О. Ігнатенко, Т. Козаченко, Р. Крамаренко, О. Малєй, 
І. Міхно, Х. Парацій, О. Рибак, М. Самойлік, А. Скрипник, Н. Хижнякова, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%9E$
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С. Шунтова, О. Яворовська), нормативно-правові (Г. Білик, Ю. Вдовин, 
Г. Войтюк, О. Гаркушенко, О. Гончаров, Г. Гуменюк, В. Зерук, В. Зуєв, 
А. Лисунь, Н. Максіменцева, В. Міщенко, А. Оскірко, К. Романчук, 
С. Романчук, О. Трегуб, М. Трубіна, М. Федунь, К. Шиманська, В. Юрескул), 
організаційні (Н. Завгородня, О. Півоваров, Ю. Олениченко), соціально-
психологічні (Т. Козаченко). Водночас, чимало науковців "обрали за пріори-
тет з’ясування особливостей засобів публічного управління поводженням з 
ТПВ, оскільки їх правильний вибір і належне використання є вагомою запо-
рукою не лише покращання екологічної та економічної ситуації на відповід-
ній території, а і підвищення довіри населення до тих органів влади та пред-
ставників бізнесу, котрі опікуються поводженням з ТПВ" [14]. 

Проведені узагальнення публікацій [1; 3; 7; 8; 9; 10; 13; 16; 17 та ін.] та 
результати власних досліджень [11; 12] за означеною проблематикою дозво-
ляють стверджувати, що кожний з суб’єктів публічного управління викорис-
товує "універсальні та специфічні способи й прийоми для виконання функцій 
державного управління" [6] в рамках визнаних методів управління, які поді-
ляються за способом впливу: 

1. Органи державного управління: 
– адміністративні: видача дозволів на зберігання та видалення відхо-

дів; державні стандарти; державні субсидії; екологічна сертифікація; експер-
тиза умов виробництва, зберігання, транспортування, використання, захоро-
нення, знищення й утилізації отруйних речовин; заборона (ввезення в Украї-
ну відходів з метою їх зберігання чи захоронення; визначення місць розмі-
щення підприємств та інших об’єктів поводження з відходами, а також їх 
експлуатація, якщо вони не відповідають екологічним і санітарно-гігієнічним 
вимогам; у разі порушення строків переробки відходів, ввезених в Україну 
відповідно до встановлених квотами умов; знищення ресурсоцінних компо-
нентів та організація пунктів їх прийому; змішування органічних 
тів з іншими компонентами ТПВ та організація їх роздільного зберігання; 
спалювання побутових відходів на відкритому повітрі з метою їх знищення); 
квоти (у т.ч. на забруднення навколишнього середовища; на ввезення в Укра-
їну відходів як вторинної сировини); контроль (за зберіганням чи видаленням 
відходів у несанкціонованих місцях; за станом довкілля під час збирання, 
утилізації та видаленні відходів); кредитування; лімітування обсягів утворен-
ня та розміщення відходів; ліцензії; маркування продукції, упаковки з метою 
ідентифікації у процесі сортування відходів; нагляд; надання письмової згоди 
на транскордонне перевезення небезпечних відходів; нормування; приписи;  

– економічні: безпроцентні позики спеціальних випусків для придбання 
очисних систем, екологобезпечних технологій; бюджетне фінансування; вве-
дення транспортних дотацій з регіонального бюджету для перевезення відхо-
дів, сировини чи напівфабрикатів з них; відшкодування збитків, що заподіяні 
навколишньому середовищу та здоров’ю громадян; диференційована плата за 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9A$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%9D$
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збір відходів залежно від обсягів утворення відходів і ступеню підготовки до 
переробки; дотації з державного та місцевих бюджетів на роздільне збирання 
відходів і для перевезення відходів (вторинної сировини) чи напівфабрикатів, 
одержаних з цих відходів; екологічні платежі (податки); заставний іпотечний 
інструментарій; збір за розміщення відходів; "зелені" тарифи; зменшення ві-
дповідним суб’єктам господарювання коефіцієнта при встановленні розраху-
нку за сплату за землю та зменшення або звільнення від інших обов’язкових 
платежів; звільнення від біржового збору при проведенні операцій на біржах, 
якщо ці операції пов’язані з реалізацією відходів, продукції з відходів, устат-
кування по переробці відходів, виробничих потужностей та приміщень для 
здійснення діяльності по утилізації відходів; інвестиційні пільгові позики та 
гранти від міжнародних фінансових організацій; нормативи утворення відхо-
дів на одиницю продукції; пільги за селективний збір відходів; ліміти утво-
рення та розміщення відходів і заборона ведення будь-якої господарської ді-
яльності, пов’язаної з утворенням відходів, без одержання лімітів на обсяги 
утворення та розміщення відходів; надання підприємствам можливості зали-
шати частину коштів від платежів за розміщення відходів на фінансування 
заходів щодо утилізації відходів і зменшення обсягів їх утворення відповідно 
до обґрунтованих інвестиційних проектів і програм; пільгове оподаткування 
(звільнення від податків частини прибутків, які спрямовуються на будівницт-
во природоохоронних об’єктів); пільгові строки амортизаційного списання 
природоохоронних фондів; податки (на використання первинних матеріалів, 
виробничі відходи, сервісне пакування); продаж прав на розміщення 
дів; попередження та штрафи за екологічні правопорушення (у т.ч. за 
кціоноване спалювання та поховання відходів, за порушення правил 
трою населених пунктів); стягнення платежів за тару; субсидії (на викорис-
тання екологічно чистого сервісного пакування; придбання та освоєння 
нічно досконалого, екологобезпечного обладнання); фінансування 
хоронних заходів; пріоритетне надання кредитів і встановлення спеціальних 
субсидій на зменшення відсотків на банківські кредити; страхування 
чного ризику при перевезенні небезпечних відходів; 

– нормативно-правові: Конституція України, Кодекси України, Закони 
України, Укази Президента України, постанови та рішення Верховної Ради 
України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; нормати-
вно-правові акти Міністерство екології та природних ресурсів України; Міні-
стерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального гос-
подарства України; Державна екологічна інспекція України та інших ЦОВВ, 
обласних і районних державних адміністрацій; 

– організаційні: державний облік і паспортизація відходів; єдина мето-
дологічна база з визначення рівня небезпеки місць накопичення ТПВ; запро-
вадження геоінформаційної системи обліку, аналізу та моніторингу ТПВ; ко-
ординація діяльності місцевих органів управління у сфері поводження з від-
ходами; міждержавні, загальнодержавні та регіональні програми поводження 
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з відходами; заходи щодо запобігання забруднення земель, ліквідація наслід-
ків пожеж на полігонах ТПВ; моніторинг, збирання та обробка первинної зві-
тності, формування державного банку даних щодо впроваджених технологій 
утилізації відходів; перевірка проектів; обґрунтування віднесення окремих 
видів відходів до Переліку видів господарської діяльності, на які поширюєть-
ся пільговий режим оподаткування; підготовка фахівців; складання й ведення 
реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів; 

– соціально-психологічні: договірні процеси; інформування та освіта 
населення; культурно-просвітні інструменти системи матеріальної утилізації 
відходів пакування; просвітництво; формування екологічної свідомості та 
культури у сфері поводження з ТПВ. 

2. Органи місцевого самоврядування: 
– адміністративні: контроль за додержанням юридичними та фізични-

ми особами вимог законодавства, а також за виконанням місцевих і регіона-
льних програм, за раціональним використанням і безпечним поводженням з 
відходами; надання згоди на розміщення на території населеного пункту 
місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів; 

– економічні: залучення коштів підприємств, установ, організацій та 
громадян, місцевого бюджету і позабюджетних фондів для фінансування бу-
дівництва нових, розширення та реконструкції діючих об’єктів поводження з 
відходами; 

– нормативно-правові: розпорядження та рішення органів місцевого 
самоврядування; 

– організаційні: залучення громадськості до процесу забезпечення без-
пеки у сфері поводження з ТПВ (у т.ч. до сортування відходів); координація 
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; місцеві програми поводжен-
ня з відходами; система роздільного збору й сортування відходів; схеми 
санітарної очистки населених пунктів; розгляд справ про адміністративні 
правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних 
органів у разі порушення законодавства; роз’яснення його положень 
населенню; розроблення та затвердження схем санітарного очищення 
населених пунктів, організація збирання, видалення побутових відходів, 
створення полігонів; – соціально-психологічні: виховання; переконання; поширення екологі-
чних знань та інформації про відходи; психологічні настанови; роз’яснення; 
соціальні норми; суспільний тиск. 

3. Бізнес-структури: 
– економічні: будівництво об’єктів поводження з відходами; інвести-

ційне забезпечення проектів ТПВ; маркетингові інструменти просування 
екологічно чистої упаковки; сплата екологічного податку, що справляється за 
розміщення відходів; фінансування заходів у сфері поводження з відходами; 

– нормативно-правові: накази керівництва; декларація про відходи; 
– організаційні: збір, транспортування, сортування та зберігання відхо-
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дів; надання місцевим органам влади з питань охорони навколишнього сере-
довища інформації про відходи; облік кількості, типу і складу відходів; про-
цедура приймання та утилізації використаних пакувальних матеріалів, складу 
та властивостей відходів; сортування та обробка залишків відходів; створен-
ня спеціальних підприємств з переробки відходів (у т.ч. будівництво сміттє-
переробних комплексів); укладання угод і договорів. 

4. Громадські організації: 
– адміністративні: громадська екологічна експертиза; контроль за 

утворенням, використанням і накопиченням відходів; перевірка виконання 
природоохоронних планів і заходів; подання до суду позовів про відшкоду-
вання шкоди, заподіяної довкіллю, здоров’ю громадян; 

– економічні: внесення штрафів за екологічні правопорушення; кошти 
фонду охорони навколишнього середовища; 

– нормативно-правові: статут; 
– організаційні: виконання робіт з охорони та відтворення природних 

ресурсів; утворення громадських фондів охорони природи; участь у розробці 
планів, програм, пов’язаних з охороною навколишнього природного середо-
вища; участь у заходах міжнародних неурядових організацій з питань охоро-
ни навколишнього природного середовища та у публічних слуханнях або ві-
дкритих засіданнях; участь у підготовці проектів нормативно-правових актів 
з екологічних питань; 

– соціально-психологічні: виступи у ЗМІ; інформування населення про 
стан йх здоров’я, а також про можливі фактори ризику його погіршення; ін-
формування громадськості про екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання; 
подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій. 

Додаткових аргументів потребує таке: віднесення до "адміністративних 
заходів інформування населення щодо безпечних методів утилізації ресурсо-
цінних компонентів ТПВ, а також маркування продукції, упаковки з метою 
ідентифікації у процесі сортування відходів" [5, с. 8], хоча ці заходи тради-
ційно належать, відповідно, до соціально-психологічних і організаційних ме-
тодів впливу; приналежність "стимулювання населення до збирання і заготі-
влі ресурс оцінних компонентів як вторинної сировини" [5, с. 8] та "цінового 
стимулювання переробки вторинних ресурсів до економічних засобів управ-
ління" [4, с. 174], хоча це, радше за все, є напрямом регуляторного впливу. 

Водночас, слід погодитися, що "більшість поширених економічних засо-
бів управління у сфері поводження з відходами мають не стимулюючий, а ли-
ше фіскальний характер (платежі, санкції за екологічні правопорушення), при 
цьому інструменти економічного стимулювання в даний час в Україні практи-
чно не застосовуються, оскільки вони не підтверджені нормативно-правовими 
актами прямої дії" [7]. Саме тому доречним є використання закордонного дос-
віду, де управління у сфері поводження з ТПВ делеговане місцевій або регіо-
нальній владі, при цьому "ефективно функціонує ринкова економіка, яка за-
безпечує постійне зростання життєвих стандартів" [2, с. 97]. 
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Висновки. Узагальнення результатів дисертаційних досліджень і зміс-
ту наукових публікацій за даною проблематикою дозволило вдосконалити 
класифікацію методів публічного управління у сфері поводження з твердими 
побутовими відходами: 

– за суб’єктами впливу: органів державного управління, органів місце-
вого самоврядування, бізнес-структур, громадських організацій; 

– за способом впливу: адміністративні, економічні, нормативно-правові, 
організаційні, соціально-психологічні; 

– за характером впливу: дисциплінарні, обмежувальні, розпорядчі, 
стимулюючі. 

Продовження наукових розвідок за даною проблематикою сприятиме 
подальшому вдосконаленню результативності публічного управління у сфері 
поводження з ТПВ. 
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