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Важливим етапом правильної організації та планування комплексної системи управління відходами є оцінка 

рівня її розвитку. Це дозволяє виявити слабкі місця, прогалини та дефіцити управління та вжити заходів для 

удосконалення системи. Проаналізовано підходи до оцінки системи управління відходами, які використовують-

ся в світі для муніципального чи регіонального рівня. Проведено аналіз методики оцінки рівня розвитку систе-

ми управління відходами, яка використовується в країнах ЄС, з точки зору можливості її використання для ана-

лізу регіонів України. Визначено економічні, технічні та організаційні індикатори, які можуть застосовуватись 

для оцінки системи управління відходами в Україні на регіональному рівні. Проведено доопрацювання методи-

ки з урахуванням вимог чинних законодавчо-нормативних актів, специфіки збору інформації та національних 

особливостей стану сфери поводження з відходами. Дана методика може використовуватись для порівняльного 

аналізу регіонів України з метою організації комплексної системи управління відходами. 
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Важным этапом правильной организации и планирования комплексной системы управления отходами явля-

ется оценка эффективности ее функционирования. Это позволяет выявить слабые места, пробелы и дефициты 

управления и принять меры для усовершенствования системы. Проанализированы подходы к оценке системы 

управления отходами, которые используются в мире для муниципального или регионального уровня. Проведен 

анализ методики оценки уровня развития системы управления отходами, которая используется в странах ЕС, с 

точки зрения возможности ее использования для анализа регионов Украины. Определены экономические, тех-

нические и организационные индикаторы, которые могут применяться для оценки системы управления отхода-

ми в Украине на региональном уровне. Проведена доработка методики с учетом требований действующих за-

конодательно-нормативных актов, специфики сбора информации и национальных особенностей состояния сфе-

ры обращения с отходами. Данная методика может использоваться для сравнительного анализа регионов Ук-

раины с целью организации комплексной системы управления отходами. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним зі шляхів по-

долання кризи в сфері поводження з побутовими 
відходами, зменшення екологічної та соціальної 
напруги, спричиненої проблемою утворення та на-
копичення відходів є створення ефективної компле-
ксної системи управління відходами. При цьому, 
процес прийняття рішень на різних рівнях вимагає 
розробки та впровадження належних інструментів 
для оцінки сценаріїв, технологій поводження з від-
ходами, оптимізації процесів тощо.  

Питання оцінки варіантів системи поводження з 
відходами, етапів її розвитку, моделювання майбут-
ніх сценаріїв розвитку для вибору найбільш оптима-
льних, знайшли відображення у працях закордонних 
вчених та дістали широке поширення. Розроблено 
декілька десятків інструментів, методів, підходів, 
які широко використовуються в практичних задачах. 
Оцінка системи управління відходами на рівні регі-
онів чи муніципалітетів, що базується на концепції 
життєвого циклу системи чи технології представле-
на в роботах Kirkeby J. T., Christensen T. H. та інші 
[1, 2, 3], Thorneloe S. A та інших [4], Fardi H. M. [5], 
Teibe I., Bendere R. та інших [6] тощо. Іншим підхо-
дом, який широко висвітлюється дослідниками, є 
оцінювання системи на основі економічних показ-
ників (затрат та прибутків): Moutavtchi V., Stenis J., 
Hogland W., Shepeleva A. [7] тощо. 

В Європейському Союзі для оцінки рівня розви-

тку систем управління відходами та їх окремих 

складових для країн-членів, використовуються під-

ходи, розроблені консалтинговою компанією з ком-

плексного вирішення проблем BiPRO GmbH спільно 

з іншими науковими та дослідними установами [8, 

9]. Існують приклади застосування такої методики 

для оцінки системи управління відходами країн ко-

лишнього СРСР та порівняння їх з країнами ЄС [10]. 

В роботах вітчизняних вчених питання оцінки 

рівня розвитку систем управління відходами на ре-

гіональному рівні та їх порівняння висвітлюється 

наразі недостатньо. Боронос В. Г., Шкарупа О. В. та 

Коновалов М. Г. на рівні держави визначають фази 

розвитку систем поводження з твердими побутови-

ми відходами (ТПВ) в Україні та складають портрет 

системи поводження з відходами [11], Дудар І. Н. та 

Яворовська О. В. діагностують стан системи пово-

дження з відходами на рівні муніципалітетів із ура-

хуванням екологічної, економічної та соціальної 

складової [12]. І. В. Бондаренко та О. І. Кутняшенко 

[13] звертають увагу на еколого-економічну ефекти-

вність формування інфраструктури поводження з 

відходами в малих населених пунктах.  

Мета роботи – удосконалення методики оцінки 

рівня розвитку системи управління відходами з ме-
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тою використання її на регіональному рівні. Для 

досягнення поставленої мети необхідно проаналізу-

вати індикатори, які використовуються в оригіналь-

ній методиці для країн-членів ЄС та удосконалити з 

урахуванням положень Національної стратегії 

управління відходами до 2030 року та місцевих осо-

бливостей розвитку територій [14]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 

виявлення прогалин системи управління побутови-

ми відходами в регіонах України доцільно провести 

комплексну оцінку рівня її розвитку за методикою, 

що використовується для аналізу показників діяль-

ності з управління відходами в країнах-членах ЄС 

[8]. Дана методика була розроблена в рамках проек-

ту «Підтримка країн-членів ЄС щодо удосконалення 

системи поводження з відходами на основі її оціню-

вання». Список критеріїв, які застосовуються для 

оцінювання, включає 18 показників. Він був складе-

ний на основі двох основних директив Європейсь-

кого Союзу, що регулюють поводження з відхода-

ми: Директива «Про полігони» [15] та Рамкова ди-

ректива «Про відходи» [16].  

Всі показники, які використовуються для оцінки 

системи поводження з відходами в оригінальній 

методиці [8], об’єднані в 5 груп:  

1. Відповідність реальної ситуації принципам 

ієрархії методів поводження з відходами; 

2. Існування та застосування економічних ін-

струментів для підтримки системи управління від-

ходами у відповідності до ієрархії методів пово-

дження з відходами; 

3. Існування та якість належної мережі об’єктів 

поводження з відходами та планування нових 

об’єктів; 

4. Зменшення частки захоронення відходів, що 

підлягають біологічному розпаду; 

5. Кількість судових справ та порушень, що сто-

суються невиконання законодавства в сфері пово-

дження з відходами. 

Для проведення оцінки системи поводження з ві-

дходами на регіональному рівні в масштабах однієї 

країни, в даній статті автором представлена доопра-

цьована методика, яка, на відміну від оригінальної, 

враховує специфіку збору інформації та умови фун-

кціонування системи управління відходами шляхом 

доповнення чи виключення показників, а також ви-

значенням критеріїв їх оцінювання. Так, через те, 

що всі області функціонують в одному правовому 

полі, з переліку індикаторів (з другої групи) виклю-

чені ті, що характеризують положення та вимоги 

національного законодавства: наявність загальнона-

ціональних заборон чи обмежень щодо захоронення 

ТПВ на полігонах, існування системи PAYT («плати 

за те, що викидаєш») для побутових відходів.  

Заборони та обмеження на захоронення відходів 

(наприклад, без попереднього оброблення) є суттє-

вим заходом забезпечення комплексного сталого 

управління відходами. Це, зокрема, може сприяти 

зменшенню захоронення відходів, що біологічно 

розкладаються. Проте, такі обмеження можуть бути 

реалізовані лише за можливості застосування альте-

рнативних методів поводження, наявності інфра-

структури та достатніх переробних потужностей. В 

законі України «Про відходи» [17], набрало чин-

ність положення про заборону захоронення необро-

блених/неперероблених відходів. Проте на даний 

час виконання цієї вимоги відбувається частково, на 

нашу думку в першу чергу - через відсутність ін-

фраструктури (потужностей) з перероблення відхо-

дів. 

Доцільність впровадження механізму фінансу-

вання системи управління відходами з урахуванням 

принципу PAYT («pay as you throw» або «плати за 

те, що викидаєш») в Україні на даний момент закрі-

плено в положеннях Національної стратегії управ-

ління відходами до 2030 року [14], проте реалізація 

цього положення в повній мірі ще не відбулась. 

Впровадження такої системи фінансування сприяє 

зменшенню обсягів утворення відходів, оскільки 

стимулює населення запобігати їх утворенню, збі-

льшувати частку вторинного використання та утилі-

зації відходів. В європейській практиці ці підходи 

набули широкого розповсюдження. 

Також з переліку показників оригінальної мето-

дики виключений один з двох індикаторів, що хара-

ктеризують зменшення захоронення відходів, які 

біологічно розкладаються, через те, що на сьогодні-

шній день в Україні не існує системи обліку біологі-

чних відходів, які доставляються на полігон, а отже, 

неможливо оцінити даний показник. 

Група 5 повністю виключена з дослідження, 

оскільки така інформація в Україні також не збира-

ється. 

Методика доповнена рядом показників, що хара-

ктеризують різні аспекти системи поводження з від-

ходами в українських реаліях: 

 збільшення фінансування, спрямованого на 

розвиток сфери поводження з відходами, в перера-

хунку на кількість мешканців регіону; 

 частка населених пунктів, у яких впровадже-

но роздільне збирання твердих побутових відходів, 

у загальній кількості населених пунктів регіону, %. 

У відповідності до чинних нормативів та існую-

чої системи збору статистичних даних змінено деякі 

критерії оцінювання оригінальної методики. 

Перша група індикаторів дозволяє оцінити, на-

скільки шляхи поводження з відходами в регіоні 

наближаються до найбільш прогресивних та еколо-

гічно безпечних. Так, індикатор 1.1 «Рівень розриву 

між захороненням ТПВ та рівнем економічного роз-

витку регіонів» певним чином характеризує, наскі-

льки взаємозалежними є рівень добробуту населен-

ня та кількість відходів, що захоронюються на полі-

гонах [18]. З точки зору системи управління відхо-

дами, захоронення є найменш бажаним методом 

поводження, хоча і найбільш поширеним в Україні. 

Даний індикатор визначався за результатами декап-

лінг-аналізу [18]. В роботі прийнято, що стан абсо-

лютного декаплінгу, тобто найкращий варіант, за 

якого економічні показники добробуту підвищують-

ся на фоні зменшення кількості захоронених відхо-

дів (тобто зростає частка перероблених та утилізо-

ваних відходів) оцінюється в 2 бали. Негативний 

відносний декаплінг, негативний зворотний декап-

лінг, негативний зв’язок – такі ситуації, за яких 

знижується рівень добробуту населення, як і кіль-
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кість захоронених відходів – оцінювались в один 

бал. Стан сфери управління відходами, за якої рі-

вень захоронення відходів збільшується при різних 

змінах економічних показників (негативний абсо-

лютний декаплінг, зворотній декаплінг, відносний 

декаплінг, зв’язок), оцінювалось в нуль балів.  

Наявність регіональних програм чи планів пово-

дження з відходами чи аналогічних документів (ін-

дикатор 1.2) дає уявлення про планування заходів в 

сфері поводження з відходами, існування в регіоні 

комплексного стратегічного підходу до вирішення 

проблеми відходів. Розроблений та затверджений 

документ для регіону оцінюється в 2 бали, його від-

сутність  - нуль.  

Критерій 1.3 «Кількість ТПВ, що перероблюється 

(переробка в якості матеріальних чи інших ресурсів, 

у тому числі – компостування)» оцінювався як частка 

ТПВ, що направляється на перероблення. При цьому, 

встановлено такі критерії: якщо частка перероблених 

відходів становить понад 5 % (що відповідає цільо-

вому показнику для 2018 року [14]) - оцінка 2 бали, 

якщо 0,1-5 % - 1 бал, менше 0,1% - 0 балів. 

Критерій 1.4 «Кількість відновлюваних ТПВ (ві-

дновлення енергії)» характеризується часткою від-

ходів, які використовуються для виробництва енер-

гії (сміттєспалювальні заводи, установки тощо). Як і 

в попередньому випадку, критерії встановлені на-

ступним чином: понад 5 % (що відповідає цільовому 

показнику для 2018 року [14]) - оцінка 2 бали, 0,1- 

5 % - 1 бал, менше 0,1% - 0 балів. 

Кількість ТПВ, що захоронюються чи спалюють-

ся без відновлення енергії (індикатор 1.5) – найменш 

привабливий метод поводження з відходами в ієрар-

хії. Його оцінювання запропоновано наступним чи-

ном: якщо частка ТПВ, що захоронюються, стано-

вить менше 80 % - 2 бали (цільовий показник для 

2018 року [14]), 80 – 99,9 % - 1 бал, 100 % - 0 балів. 

Індикатори 1.3-1.5 для врахування важливості 

показників сфери поводження з відходами, які вони 

оцінюють, подвоюються. 

Індикатор 1.6 «Розвиток всіх форм перероблення 

ТПВ (в тому числі компостування)» можна оцінити 

за темпами розвитку сектора переробки ТПВ: 5 % та 

більше за останні 4 роки – 2 бали, 5 – 0,1 % - 1 бал,  

0 % чи скорочення темпів розвитку – 0 балів. Часо-

вий період обумовлений доступними для обчислен-

ня даними. 

Впровадження роздільного збирання у населених 

пунктах (індикатор 1.7) оцінювався за часткою на-

селених пунктів, у яких впроваджено роздільне зби-

рання ТПВ: якщо вони становлять > 10 % від зага-

льної кількості населених пунктів регіону – оцінка  

2 бали, 1-10 % - 1 бал, <1 % - 0 балів. 

Група індикаторів 2 «Існування та застосування 

економічних інструментів для підтримки системи 

управління відходами у відповідності до ієрархії 

методів поводження з відходами» дає змогу порів-

няти деякі фінансові показники регіонів в сфері по-

водження з відходами. 

Так, індикатор 2.1 «Приріст фінансування, спря-

мованого на розвиток сфери поводження з відхода-

ми» характеризує залучення коштів в систему 

управління відходами регіону. Його оцінка здійсню-

валась шляхом визначення темпів приросту фінан-

сування за декілька років: якщо приріст становив  

<0 – 0 балів, нульовий приріст - 1 бал, >0 (тобто па-

діння обсягів фінансування) – 2 бали. 

Згідно з дослідженнями, що проводились в ЄС, 

існує зв’язок між платою за захоронення відходів та 

часткою відходів, розміщуються на полігонах: чим 

вища плата, тим менше відходів направляються на 

захоронення [8]. Це знайшло відображення у визна-

ченні індексу 2.2 «Плата за захоронення відходів». В 

Україні не існує цільових показників чи інших гра-

ничних або допустимих значень щодо розміру такої 

плати. Тому для диференціації регіонів за даним 

показником запропоновано встановити наступні 

критерії: вартість захоронення 1 куб. м ТПВ понад 

30 грн. – 2 бали, 15-30 грн. – 1 бал, менше 15 грн. –  

0 балів.  

Група індикаторів 3 «Існування та якість належ-

ної мережі об’єктів поводження з відходами та пла-

нування нових об’єктів» характеризує стан плану-

вання та розвитку інфраструктури для забезпечення 

ефективного поводження з відходами в регіонах.  

Показник 3.1 «Охоплення населення послугами 

зі збирання відходів» оцінювався за такою шкалою: 

100 % охоплення населення системою збирання –  

2 бали, ні – 0 балів. 

Індикатор 3.2 «Доступність достатніх потужнос-

тей переробних підприємств (включаючи розміщен-

ня та спалювання)» оцінювався наступним чином: у 

разі, якщо існує потреба в підприємствах, що здійс-

нюють перероблення відходів, присвоюється 0 ба-

лів, якщо потреби немає – 2 бали. У випадку, коли 

відсутній аналіз даного питання (вважаємо, що не 

приділяється увага системному плануванню діяль-

ності переробних підприємств ), застосовується оці-

нка 0 балів.  

Цей індикатор безпосередньо пов’язаний з двома 

наступними, які оцінюють наявність системного 

планування та прогнозування основних показників 

сфери управління відходами: «Прогнозування утво-

рення ТПВ та потреби в переробних потужностях» 

та «Існування та якість планування утворення ТПВ 

та їх перероблення в програмах та планах пово-

дження з відходами» (індикатори 3.3 та 3.4 відпові-

дно). Якщо у вказаних документах є належний ана-

ліз даних питань з визначеними трендами розвитку 

системи управління відходів, індикатори оцінюва-

лись в 2 бали, якщо таких відомостей немає (або їх 

існування невідоме) – 0 балів. Часткове планування 

показників – 1 бал. 

Важливим аспектом є відповідність існуючих 

полігонів вимогам нормативно-правових актів (ін-

дикатор 3.5.). Якщо всі полігони регіону відповіда-

ють нормативним вимогам, оцінка становить 2 бали, 

якщо в регіоні 75 % таких полігонів – 1 бал, менше – 

0 балів. 

Окрема увага в Національній стратегії [14], як і в 

законодавстві ЄС, приділяється питанням утилізації 

відходів, що біологічно розкладаються, та запобі-

гання їх потраплянню на полігон ТПВ. Це відобра-

жає індикатор 4.1 «Зменшення частки захоронення 

відходів, які біологічно розкладаються». Він оціню-

вався за темпами скорочення захоронення відходів, 
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що біологічно розкладаються. Якщо цей показник 

становив мінімум 75 % - 2 бали, < 75 % - 1 бал, не-

має відокремлення таких відходів – 0 %. 

Фактично всі індикатори, за якими здійснювалось 

оцінювання, можна згрупувати за трьома категорія-

ми: економічні, технічні та організаційні (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Індикатори для оцінки рівня розвитку системи управління відходами (складено автором) 

 

Для технічних показників, як правило, існують 

чітко визначені критерії (цільові показники, тощо, 

наведені в документах державного планування, ста-

ндартах та нормах), за якими можна провести оцін-

ку, спираючись на нормативні документи та кількіс-

ні значення.  

Індикатори, що оцінюють організаційний меха-

нізм підтримки системи управління відходами в да-

ній методиці в основному характеризують ступінь 

наявності, деталізації та якості інформації, викладе-

ної в регіональних документах планування системи 

управління відходами. Індикатори фінансової стій-

кості оцінюють різні економічні аспекти системи 

управління відходами. 

ВИСНОВКИ. Згадана в статті методика компле-

ксної оцінки рівня розвитку системи управління 

відходами призначена для аналізу стану сфери по-

водження з відходами в регіонах України. Таке дос-

лідження необхідне для визначення сильних та сла-

бких сторін, а також прогалин організації системи 

управління відходами на регіональному рівні. Авто-

ром було доопрацьовано індикатори, які використо-

вуються в методиці з урахуванням національних 

особливостей та законодавчо-нормативних актів. 

Загальна кількість індикаторів, які пропонуються 

для включення в оцінку, становить 15 одиниць. Ці 

показники охоплюють технічні, організаційні та 

економічні аспекти сфери поводження з відходами 

та відображають цільові показники, встановлені в 

Національній стратегії управління відходами до 

2030 року та інші вимоги в сфері поводження з від-

ходами. 
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METHODOLODY OF COMPLEX ASSESSMENT OF THE HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT  

SYSTEM DEVELOPMENT LEVEL AT THE REGIONAL LEVEL 

O. Khandogina 

O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 

vul. Marshala Bazhanova, 17, Kharkiv, 61002, Ukraine. E-mail: ol.khandogina@gmail.com 

Purpose of the article is to explore the possibility of using a methodology for screening waste management system 

performance for the regions of Ukraine. Methodology. Approaches to assess the waste management system used 

worldwide at the municipal or regional level were analysed in the paper. The methodology applied for screening waste 

management performance in EU Member States was considered to be used for assessment of waste management system 

in Ukrainian regions. This approach based on basic EU Directives on waste management. Indicators and criteria used in 

the methodology were analyzed. Findings. The methodology was revised taken into consideration requirements of cur-

rent legislative and regulatory acts, peculiarities of information system in the field of waste management. Indicators 

reflects the following aspects of waste management system: compliance with the waste management hierarchy, exis-

tence and application of economic instruments according to the waste hierarchy, existence and quality of proper net-

work of treatment facilities and future planning of waste management indicators, targets for diversion of biodegradable 

waste from landfills. Originality. The methodology is first considered to assess the level of waste management system 

development in Ukraine. It has been revised for use at regional level. The initial methodology was supplemented by 

indicators characterizing specific features of national waste management system, current standards and the existing sta-

tistical data collection system. Practical value. This methodology can be used for comparative analysis of regions of 

Ukraine in order to organize an integrated waste management system. It can be useful for identify weaknesses, gaps and 

management deficits and take steps to improve the system. Сonclusions. 15 indicators were proposed for screening 

waste management system performance in regions of Ukraine. These indicators cover the technical, organizational and 

economic aspects of the waste management system and reflect the targets set in the National Waste Management Strat-

egy by 2030 and other waste management requirements. 

Key words: regional development, waste management system, household waste, indicators. 
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