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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Екологічна безпека поводження з твердими побутовими 

відходами (ТПВ) до теперішнього часу залишається актуальною науково-

прикладною проблемою світового масштабу. 

В країнах з низьким рівнем доходу понад 90 % ТПВ видаляється на відкриті 

звалища або спалюється, що є одним із чинників тривалого забруднення 

атмосферного повітря, ґрунтів, поверхневих та підземних вод. Щорічно в світі 

утворюється 2,1 мільярда тонн твердих комунальних відходів, з яких близько  

30–40 % не переробляється в екологічно безпечний спосіб. У 2018 році опубліковано 

доповідь Світового банку та зроблено прогноз розвитку галузі поводження з 

відходами до 2050 року. За наведеними в доповіді розрахунками через стрімку 

урбанізацію, зростання населення, розвиток економіки подвоїться обсяг утворюваних 

відходів та досягне рівня в 3,76 мільярда тонн у рік.  

За інформацією Міжнародної фінансової корпорації щороку в Україні 

утворюється 11–13 млн. тонн ТПВ. Річна кількість відходів на душу населення 

становить близько 300 кг, при цьому спостерігається суттєва різниця в показниках 

утворення відходів між міською та сільською місцевостями. Актуальною залишається 

прогнозна оцінка Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, за якою в країні існує потреба щонайменше в 

626 нових полігонах твердих відходів. 

Ефективність системи управління і поводження з відходами різної природи і 

генезису в першу чергу залежать від об’єктів та суб’єктів, що продукують відходи. За 

факторним аналізом базова небезпека пов’язується з неминучим накопиченням 

відходів та з похідними від нього об’єктами поводження з відходами (розміщення, 

зберігання, знешкодження, захоронення тощо).  

«Ієрархія відходів» згідно з Директивою Європейського Парламенту та Ради 

2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року (Директива 2008/98/ЄС) залишається 

ключовим компонентом стратегії ЄС щодо відходів. Перехід до більш високих рівнів 

«ієрархії відходів» є невід'ємною частиною просування до економіки замкнутого 

циклу та досягнення сталого розвитку. З огляду на викладене виникає необхідність в  

розробці нового системного підходу щодо доцільності застосування того чи іншого з 

перерахованих в Директиві 2008/98/ЄС заходів поводження з ТПВ. Такий підхід мав 

би забезпечити вибір найбільш екологічно безпечного варіанту поводження з ТПВ на 

підставі системного аналізу мети, критеріїв, багатьох факторів та характеристик умов 

їх взаємодії.  

Таким чином актуальним є науково-прикладне завдання з підвищення рівня 

екологічної безпеки об'єктів поводження з ТПВ шляхом застосування системного 

підходу до обґрунтування і розробки науково-методичного апарату 

багатокритеріального оцінювання та управління. 

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

положення дисертаційної роботи виконано відповідно Концепції Загальнодержавної 

програми поводження з відходами на 2013-2020 рр. від 03.01.2013 № 22-р., 

Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р, 

Національного плану управління відходами до 2030 року, затвердженого 
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розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117-р., 

Методичним рекомендаціям з розроблення регіональних планів управління 

відходами, затвердженим наказом Мінприроди від 12.04.2019 року № 142.  

Ідеологія та підходи проведеного дослідження відповідають Директиві 

2008/98/ЄС та завданням Резолюції A/RES/70/1 (Генеральна Асамблея ООН 

25.09.2015, підсумковий документ «Перетворення нашого світу: Порядок денний 

сталого розвитку 2030»). 

Дисертаційна робота виконана в лабораторії оцінки впливу на навколишнє 

середовище та екологічної експертизи Науково-дослідної установи «Український 

науково-дослідний інститут екологічних проблем» в межах держбюджетних тем: 

– «Розробка методичних рекомендацій щодо проведення ОВНС об’єктів 

поводження з відходами», 2016р., № держ. реєстрації 0116U006624; 

– «Розробка методичних вказівок з розрахунку обсягів викидів забруднюючих 

речовин у атмосферне повітря для полігонів твердих побутових відходів 

(проміжний)», 2018р., № держ. реєстрації 0118U000521; 

– «Розробка методичних вказівок з розрахунку обсягів викидів забруднюючих 

речовин у атмосферне повітря для полігонів ТПВ (заключний)», 2019р.,  

№ держ. реєстрації 0119U102754. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є підвищення рівня 

екологічної безпеки об'єктів поводження з ТПВ шляхом застосування системного 

підходу до теоретичного обґрунтування і розробки науково-методичного апарату 

багатокритеріального оцінювання та підтримки прийняття управлінських рішень. 

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 

– провести аналіз існуючих методів оцінювання впливу на навколишнє 

середовище (НС) об'єктів поводження з ТПВ і управління екологічною безпекою при 

прийнятті рішень; 

– науково обґрунтувати та розробити методичний апарат підвищення рівня 

екологічної безпеки об'єктів поводження з ТПВ шляхом багатокритеріального 

оцінювання впливу на довкілля з використанням експертно-аналітичних процедур;  

– теоретично обґрунтувати та експериментально підтвердити ієрархічні 

структури впливу на НС на кожному з етапів поводження з ТПВ (утворення, збору, 

транспортування та видалення); 

– виконати апробацію методичного апарату для об'єктів поводження з ТПВ та 

провести багатокритеріальне експертно-аналітичне оцінювання впливу на НС; 

– надати науково-обґрунтовані рекомендації екологічно безпечної експлуатації 

діючого місця видалення ТПВ на прикладі Роганського полігону ТПВ. 

Об’єктом дослідження є процес забруднення НС об’єктами поводження з ТПВ. 

Предметом дослідження є процедури і показники оцінювання та управління 

екологічною безпекою при прийнятті управлінських рішень за принципами «ієрархії 

відходів». 

Методи дослідження: 

– аналіз наукових праць щодо екологічної безпеки впливу об’єктів поводження з 

ТПВ з метою виявлення складових елементів, критеріїв, факторів, показників, умов 

забруднення НС та заходів із запобігання, усунення або зменшення негативного 

впливу; 
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– комплекс експертно-аналітичних методів, перш за все – метод аналізу ієрархій, 

для багатокритеріального оцінювання впливу та підтримки прийняття обґрунтованих 

рішень в управлінні екологічною безпекою поводження з ТПВ, а саме: 

 системний аналіз елементів об’єктів поводження з ТПВ з метою виявлення 

критеріїв, факторів, показників та умов, що створюють небезпеку забруднення НС; 

 декомпозиція процесів контролю та управління на об’єктах поводження з ТПВ 

з метою виявлення взаємозв’язків між складовими елементами та їх ієрархічності; 

 систематизація та узагальнення ієрархічних структур кожного етапу 

поводження з ТПВ (утворення, збір, транспортування та видалення); 

 індивідуальне та колективне експертно-аналітичне оцінювання шляхом 

застосування МАІ для визначення пріоритетів і вагових коефіцієнтів кожного з 

елементів ієрархій поводження з ТПВ; 

 синтез розроблених структур в єдину інформаційно-аналітичну систему 

оцінювання та управління екологічною безпекою; 

– комплекс натурних і лабораторних досліджень діючого місця видалення 

відходів (далі МВВ) із застосуванням сертифікованих хіміко-аналітичних 

лабораторій щодо виявлення показників впливу на довкілля для розробки науково-

обґрунтованих рекомендацій з екологічно безпечної подальшої експлуатації МВВ. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

Вперше: 

– теоретично обґрунтовано системний підхід до підвищення рівня екологічної 

безпеки об’єктів поводження з ТПВ шляхом використання розробленої 

багатокритеріальної експертно-аналітичної процедури, що дозволяє врахувати 

індивідуальні та колективні думки всіх зацікавлених в підтримці прийняття 

управлінських рішень сторін; 

– науково обґрунтовано доцільність використання експертно-аналітичних 

процедур оцінювання екологічних небезпек кожного з етапів поводження з ТПВ 

(утворення, збір, транспортування та видалення) за рахунок застосування системного 

підходу, що дозволяє систематизувати та структурувати їх на об’єктовому, 

регіональному та державному рівнях; 

– отримано узагальнені пріоритети та вагові коефіцієнти показників небезпек 

складових елементів системи поводження з ТПВ на стадіях утворення, збору, 

транспортування та видалення за рахунок застосування процедур МАІ, що дозволяє 

розробити та оцінити внесок теоретично обґрунтованих заходів з підвищення рівня 

екологічної безпеки за принципами «ієрархії відходів». 

Удосконалено:  

–  механізм підтримки прийняття управлінських рішень за рахунок 

обґрунтування пріоритетності заходів з управління екологічною безпекою процесу 

поводження ТПВ, що забезпечило раціональний розподіл цих заходів на державному, 

регіональному та об’єктовому рівнях. 

Набув подальшого розвитку: 

– науково-методичний апарат оцінювання екологічної безпеки процесу 

поводження з ТПВ в частині формування рівнів та змісту зв’язків між елементами 

ієрархії за рахунок комплексного використання методу аналізу ієрархій, що 



4 

дозволило розробити інформаційно-аналітичну систему для всіх складових цього 

процесу. 

Практичне значення отриманих результатів. Проведено багатокритеріальне 

експертно-аналітичне оцінювання складових процесу та об’єктів поводження з ТПВ 

із застосуванням МАІ на Роганському полігоні ТПВ (м. Харків). Запропоновано 

використання методу для забезпечення екологічної безпеки при поводженні з ТПВ. 

Результати досліджень при обґрунтуванні управлінських рішень в частині визначення 

екологічно-безпечних умов експлуатації Роганського полігону ТПВ  підтверджені 

актом впровадження ТОВ «Перероблючий завод» від 17.12.2019.  

Метод проведення експертно-аналітичного оцінювання процесу поводження з 

ТПВ використано при розробці дозвільних та нормативно-правових документів, 

інших проектних рішеннях в діяльності суб’єктів господарювання та органів 

місцевого самоврядування, що надаються ТОВ НВП «ЕКОПРОМ» (акт впровадження 

ТОВ НВП «ЕКОПРОМ» від 05.02.2020). 

Матеріали та результати дослідження впроваджено в навчальний процес 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна під час розробки 

навчальних програм, науково-методичного забезпечення та викладання дисциплін 

«Моделювання, прогнозування та інформаційні системи в оцінці стану довкілля», 

«Основи екологічного ризику», тощо (акт впровадження Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна від 10.09.2020). 

Особистий внесок здобувача. Основні ідеї, теоретичні положення, науково-

практичні результати досліджень, узагальнення та висновки, викладені в 

дисертаційному дослідженні, належать автору, у тому числі: проведено критичний 

аналіз наукових досліджень з питань управління екологічною безпекою в сфері 

поводження з ТПВ та методів оцінювання впливу на НС об'єктів поводження з 

відходами; досліджено процес поводження з ТПВ з використанням експертно-

аналітичних процедур; теоретично обґрунтовано та запропоновано ієрархічні 

структури процесу поводження з ТПВ на етапах утворення, збору, транспортування 

та видалення; проведено декомпозицію процесу управління екологічною безпекою на 

кожному з етапів поводження з ТПВ;  науково обґрунтовано застосування 

багатокритеріального експертно-аналітичного апарату з підвищення рівня 

екологічної безпеки об'єктів поводження з ТПВ із застосуванням МАІ; 

рекомендовано спрощений спосіб формування експертно-аналітичних груп для 

оцінювання негативних антропогенних впливів на компоненти довкілля при 

поводженні з ТПВ, що сприятиме обґрунтованості прийняття раціональних 

управлінських рішень для досягнення сталого розвиту територіальних громад і 

екологічної безпеки НС; застосовано розроблений апарат в діяльності реального 

об’єкту – Роганського полігону ТПВ, та надано рекомендації з екологічно безпечної 

його подальшої експлуатації. 
Деталізований внесок дисертанта в наукові публікації поданий у списку 

опублікованих праць. 
Апробація результатів дисертації.  

Результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на  

науково-практичних конференціях: Міжнародна науково-практична конференція 

«Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» (2018 р., 2019 р., 2020 р, 
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м. Харків); VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 

України: актуальні питання науки та практики» (2020 р, м. Харкв) 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковані в 11 наукових працях, 

серед яких 4 статі у фахових наукових виданнях України, 3 – у виданнях, що входять 

до міжнародних наукометричних баз (1 – у виданні, включеному до міжнародної 

наукометричної бази SCOPUS), 4 – у матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації.  

Дисертаційна робота складається зі анотації, вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел з 125 найменувань на 15 сторінках, 8 додатків 

на 66 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 228 сторінок, з них основний 

текст 132 сторінки. Робота містить 34 рисунків та 18 таблиць на 15 окремих сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, зазначено зв’язок роботи з 

науковими темами, сформульовано мету і задачі дослідження, визначено об’єкт, 

предмет і методи дослідження, показано наукову новизну та практичне значення 

отриманих результатів, наведено інформацію про практичне використання, 

апробацію результатів та їх висвітлення у публікаціях. 

У першому розділі проведено аналіз наукових досягнень та сучасних 

напрацювань щодо підвищення рівня екологічної безпеки об’єктів поводження з 

ТПВ, врахування принципів міжнародного і вітчизняного законодавства та 

реформування системи державного управління і контролю, обґрунтування шляхів їх 

впровадження на рівні об’єднаних територіальних громад (районів) України.  

З’ясовано, що задля впровадження ефективного варіанту поводження з ТПВ 

недостатньо лише нормативно правового забезпечення, наприклад, Директиви 

2008/98/ЄС. Потрібен науково-методичний підхід обґрунтування вибору (підтримки 

прийняття управлінських рішень) або пошуку спільного ефективного рішення з 

залученням кваліфікованих фахівців. Зазначене є особливо актуальним для органів 

місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад України в умовах 

децентралізації державної влади. 

«Ієрархія відходів» (рис. 1) залишається ключовим компонентом стратегії ЄС 

щодо відходів. Перехід до більш високих рівнів ієрархії відходів є невід'ємною 

частиною досягнення сталого управління відходами та просування до циркулярної 

економіки.  

Проте до сьогодні залишаються невирішеними питання інформаційного 

забезпечення осіб, що приймають управлінські рішення, необхідною, оперативною та 

прогнозованою інформацією, а також аналітичним науково-методичним 

інструментарієм, який би надав можливість прийняти своєчасні та обґрунтовані 

управлінські рішення. 

З огляду на викладене, при оцінюванні рівня небезпеки та впливу на НС 

дослідження процесу поводження з ТПВ має бути комплексним та 

багатокритеріальним. Окрім зазначеного виникає потреба в якісному та кількісному 

визначенні пріоритетності заходів з підвищення екологічної безпеки для прийняття 

ефективних управлінських рішень. При цьому необхідно враховувати територіальні 

та соціально-економічні особливості населених пунктів, їх забудови, рівень 
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соціально-культурної свідомості населення, наявних та потенційних споживачів 

відходів як сировини. 

 

Мінімізація джерела/Запобігання утворенню

Повторне використання

Переробка на сировину та продукцію

Компостування

 

ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ

 ЗАХОДИ ПОВОДЖЕННЯ

Спалювання без 

отримання 

енергії

Поховання без 

отримання енергії

Спалюванням або поховання 

з отриманням енергії

 
Рисунок – 1. «Ієрархія відходів» як базовий принцип екологічно безпечного 

управління відходами за Директивою 2008/98/ЄС 

 

Використання комплексного експертно-аналітичного підходу із застосуванням 

МАІ відповідає зазначеним вимогам до комплексності та багатокритеріальності. 

Метод є оптимальним при вирішенні поставлених науково-практичних завдань 

забезпечення екологічної безпеки та прийняття ефективних управлінських рішень в 

галузі поводження з ТПВ. Додатковою суттєвою перевагою МАІ є наявність в самому 

методі в процесі проведення дослідження способу перевірки узгодженості оцінок 

експертів. 

В другому розділі обґрунтовано та розроблено процедуру багатокритеріального 

експертно-аналітичного оцінювання екологічних небезпек кожного з етапів 

поводження з ТПВ. В дослідженні використано адаптований МАІ для 

багатокритеріальної оцінки на основі стандартних процедур оцінки впливу на НС, яка 

раніше була реалізована науковцями лабораторії оцінки впливу на навколишнє 

середовище та екологічної експертизи Науково-дослідної установи «Український 

науково-дослідний інститут екологічних проблем» під час досліджень екологічної 

безпеки протяжних гідротехнічних споруд.  

Для максимального сприяння експертами мети дослідження фахівці були 

підібрані за напрямками, що відповідають рівням ієрархії, а саме: оцінки впливу на 

НС, екологічної безпеки, державного управління та контролю, обслуговуючих 

організацій. Такий вибір експертів дозволив максимально охопити кожен з напрямів 

досліджень та структурних елементів ієрархій. 

Запропонована процедура проведення експертно-аналітичного дослідження 

ґрунтується на семи основних етапах:  

1. Структурування предметної області дослідження відповідно основної мети 

та можливостей застосування МАІ. На цьому етапі здійснюється вибір голови 
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експертної групи, що має досвід проведення експертно-аналітичних досліджень з 

використанням МАІ. Даний фахівець здійснює методичне керівництво процесом і 

комунікативною взаємодією між експертами. Проводиться ідентифікація і 

формалізація необхідних елементів системи поводження з ТПВ, виявляється 

наявність та зміст взаємозв'язків між елементами.  

2. Постановка завдань експертно-аналітичного оцінювання процесу 

поводження з ТПВ на відповідність принципам «ієрархії відходів». Здійснюється збір 

вихідної інформації та опис процедури отримання експертних оцінок (вибір способів 

оцінювання, шкал порівнянь, критеріїв, сценаріїв, переліку завдань та запитань, які 

необхідно розглянути експертам індивідуально та колективно, тощо).  

3. Формування складу експертної групи для уточнення мети, обґрунтованості 

елементів під час декомпозиції завдань екологічної безпеки процесу поводження з 

ТПВ та побудови відповідних їм ієрархічних структур. Проводиться формування 

експертної групи за специфікою досліджень (враховуються виключно спеціалізація 

(фах) і досвід роботи). Експертам надаються матеріали і документація відповідно до 

п. п. 1, 2 для попереднього вивчення. Під час ієрархічного структурування проблеми 

враховуються індивідуальні думки до створення повноти моделі підвищення рівня 

екологічної безпеки процесу поводження з ТПВ (в запропонованому дослідженні – 

кожного з рівнів ієрархії).  

4. Здійснення індивідуальної та колективної експертної оцінки із заповненням 

матриць попарних порівнянь та узгодження думок експертів. Опитування 

проводиться будь-яким з доступних способів: окреме опитування (з подальшим 

узгодженням думок експертів), віддалена робота, анкетування, групова робота тощо. 

Метою етапу є документальне оформлення експертних суджень. 

5. Опрацювання отриманих експертних оцінок, їх аналіз, інтерпретація, та 

систематизація висновків. Проводиться узагальнення отриманих результатів. 

Основною метою на даному етапі є встановлення узгодженості думок експертів, яка 

відповідно методології МАІ не повинна перевищувати 10%. 

6. Обговорення результатів, шляхів їх використання та впровадження. Голова 

експертної групи здійснює підведення підсумків. Отримані результати трактуються 

відповідно до змісту, який був спочатку закладений головуючим в досліджувану 

модель. Надається відповідь на питання експертно-аналітичного дослідження 

процесу поводження з ТПВ.  

7. Формування загального висновку та можливих особливих експертних думок 

для надання замовникам та громадськості. Відбувається обговорення результатів 

проведеного аналізу дослідження із складанням висновку експертизи у вигляді 

протоколу. За потреби проводиться перевірка процесу аналізу. У випадку виявлення 

помилок та невідповідності, проводиться повторний аналіз або формується особлива 

експертна думка, про яку зазначається в протоколі.  

На цьому процедура експертного аналізу вважається завершеною. 

Декомпозиція узагальненої системи процесу поводження з ТПВ за рівнями, що 

узгоджуються з принципами структуризації МАІ, для побудови ієрархічних структур 

у загальному формалізованому виді представлено на рис. 2.  

Кожну із складових процесу поводження з ТПВ на рис. 2 (Sub-criteria) в 

дисертаційному дослідженні розглянуто у вигляді окремих ієрархічних структур.  
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Ob –  Рrocess of SHW handling as danger for Environment

Процес поводження з ТПВ, як небезпека  для НПС

SCr-nSCr-1 SCr-2 ...

C-mC-1 C-2 ...

ChF-tChF-1 ChF-2 ...

Go-hGo-1 Go-2 ...

SD-kSD-1 SD-2 ...

TLI-sTLI-1 TLI-2 ...

SМ-fSМ-1 SМ-2 ...

Рівень 2 (SCr)

Sub-criteria 

Субкритерії

Рівень 3 (C)

Сriteria Критерії

Рівень 4 (ChF)

Characterization of factors 

Характеристики 

чинників

Рівень 5 (Go)

Object groups

Групи об єктів

Рівень 6 (SD)

Sources of danger Джерела 

виникнення небезпек

Рівень 7 (TLI)

Territorial level of 

implementation

Рівень впровадження 

заходів

Рівень 8 (SМ)

Security measures

Природоохоронні заходи

Рівень 1 (Ob)

Objective 

Мета

 
 

Рисунок – 2. Декомпозиція процесу поводження з ТПВ та побудови відповідних 

ієрархічних структур 

 

Позначення на рис. 2 розкриваються наступним чином: 

– на першому рівні Ob (Objective) ієрархії формується мета задачі: оцінка 

небезпеки для НС процесу поводження з ТПВ; 

– на другому рівні SCr (Sub-criteria) – складові процесу поводження з ТПВ, що 

створюють небезпеку (утворення, збір, транспортування, видалення);  

– на третьому рівні C (Сriteria) – компоненти НС, що зазнають негативного 

впливу та оцінюються з позицій можливих небезпек;  

– на четвертому рівні ChF (Characterization of factors) – характеристики чинників, 

що створюють негативний вплив чи сприяють йому (кількісні, якісні складові 

забруднення тощо); 
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– на п'ятому рівні Go (Object groups) – групи об’єктів, що створюють негативний 

вплив на НПС; 

– на шостому рівні SD (Sources of danger) – джерела виникнення небезпек, вплив 

яких на можливість управління екологічною безпекою поводження з ТПВ буде 

оцінюватися у процесі синтезу ієрархії;  

– на сьомому рівні TLI (Territorial level of implementation) – рівень впровадження 

заходів за територіальним принципом (місцевий, регіональний, державний);  

– на восьмому рівні SM (Security measures) – природоохоронні заходи, які 

забезпечують зменшення негативного впливу та спрямовані на досягнення 

прийнятного за державними стандартам) рівня екологічної безпеки. 

Третій розділ присвячено декомпозиції завдань управління екологічною 

безпекою з розробкою ієрархічних структур негативного впливу на кожному з етапів 

поводження з ТПВ, синтезу системи поводження з ТПВ, проведенню експертно-

аналітичних досліджень всіх складових процесу поводження з ТПВ застосуванням 

системного багатокритеріального комплексного підходу з подальшим оцінюванням 

методом аналізу ієрархій. 

Запропонована ієрархічна структура формування екологічної небезпеки процесу 

утворення ТПВ та застосування заходів зменшення негативного впливу на НС 

наведено на рис. 3.  

Ob1- Процес утворення ТПВ, як небезпека для НПС

С1 – Повітря

 (18,41%)

С2 – Вода

 (9,29%)

С3 – Ґрунт

(21,96%)

С4 – Біота

(50,34%)

ChF1- Кількісна 

характеристика утворення 

відходу

(5,84%)

ChF2 - Якісна 

характеристика утворення 

відходу

(8,12%)

ChF3 - Умови накопичення

ТПВ із збільшенням 

небезпечності

(22,28%) 

ChF4 – Управління та 

контроль поводження з 

ТПВ

(63,76%)

SD1 – Приватна 

житлова забудова

(20,22%)

SD2 – 

Багатоквартирна 

житлова забудова

(16,07%)

SD3 – Виробничі 

підприємства

(3,27%)

SD4 – Торгівельні 

підприємства

(15,0%)

SD5 – Установи, 

організації,заклади

(7,44%)

SM5 – Умови зберігання 

та збору ТПВ

(21,90%)

SM4 – Облік споживання 

і прогноз утворення ТПВ

(9,45%)

SM3 – Первинне 

сортування ТПВ

(13,60%)

SM2 – Екологічно 

безпечна упаковка

(35,90%)

SM1 – Раціональне 

споживання

(19,15%)

SD6 – Об єкти масового 

скупчення людей

(38,00%)

 
Рисунок – 3. Декомпозиція завдання управління екологічною безпекою процесу 

утворення ТПВ.  

Зв'язки між елементами ієрархії встановлені на основі характеристик взаємодії 

елементів суміжних рівнів ієрархій. Результати оцінювання екологічної небезпеки 
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процесу утворення ТПВ та пріоритету заходів зменшення негативного впливу на НС 

суттєво залежать від викладених формулювань. 

В дужках наведені значення узагальнених вагових коефіцієнтів та пріоритетів у 

відсотках, отриманих застосуванням експертно-аналітичних процедур з 

використанням програми, що реалізує МАІ. Загальна узгодженість думок експертів 

для всієї схеми складає 0,03371, що задовольняє вимогам МАІ. 

Приклад розробленого підходу до формулювання характеристик змісту зв’язків 

між елементами верхнього та нижнього суміжних рівнів ієрархічної структури та 

формування запитань для експертів в процесі оцінювання наведено в табл. 1.  

Таблиця 1 – Приклад розробленого підходу до формулювання характеристик 

змісту зв’язку між елементами для процесу утворення ТПВ  
Елементи нижчого 

рівня, пов'язані з 

відповідним 

елементом вищого 

рівня ієрархії 

Характеристика зв'язку, що розкриває сутність взаємодії чи впливу між 

елементами оцінюваного рівня з позиції наявного вищого рівня та 

аспектах загальної мети оцінювання 

Зв'язки між елементом рівня 1 (Objective) та елементами рівня 2 (Сriteria). Постановка завдання 

експертам для попарного порівняння елементів рівня 2: Який з компонентів НС може зазнати більш 

суттєвого безпосереднього впливу в процесі утворення ТПВ? 

Рівень 2. C (Сriteria) Формулювання мети: оцінити екологічну небезпеку процесу утворення ТПВ 

та заходів спрямованих на її зменшення 

С1_Air (безпека 

атмосферного повітря) 

Оцінюється можливий вплив процесу утворення ТПВ на безпеку атмосферного 

повітря, як компонента НС. 

С2_Water (безпека 

водного середовища) 

Оцінюється можливий вплив процесу утворення ТПВ на безпеку поверхневих та 

підземних водних ресурсів, як компонента НС. 

С3_Soil (безпека 

ґрунтів) 

Оцінюється можливий вплив процесу утворення ТПВ на безпеку ґрунтів, як 

компонента НС. 

С4_Biota (безпека 

біоти) 

Оцінюється можливий вплив процесу утворення ТПВ на безпеку живих 

організмів (біоту), як компонента НС. 

Зв'язки між елементом рівня 2 (Сriteria) та елементами рівня 3 ChF (Characterization of factors).  
Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 3: Який з порівнюваних 

характеризуючих чинників рівня 3 здатний створити більшу небезпеку для оцінюваного компонента НС 

рівня 2 в процесі утворення ТПВ? 

Рівень 3. ChF (Characterization of factors) Комплексні характеристики факторів впливу ТПВ. 

ChF 1 – Кількісна 

характеристика 

утворення 

Вплив (залежність) кількості відходів, що виражається у вазі, об’ємі, тощо, на ЕБ 

компонента НС. При збільшення кількості відходів збільшується їх вплив 

(небезпека) на компонент НС. 

ChF 2 – Якісна 

характеристика 

утворення 

Вплив (залежність) якості відходів, що виражається у фізичних, хімічних чи 

біологічних властивостях відходу із збільшенням або появою небезпеки, тощо, 

на екологічну безпеку компонента НС.  При погіршенні якості відходів (зміна 

фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходу із збільшенням або 

появою небезпеки) збільшується їх вплив на компонент НС. 

ChF 3 – Умови 

накопичення відходів 

із збільшенням 

небезпечності 

Вплив (залежність) умов накопичення відходів із збільшенням небезпечності 

(технічні характеристики місця накопичення, своєчасність видалення відходів, 

змішанні або роздільно зібрані відходи, тощо) на екологічну безпеку компонента 

НС. Тривале накопичення відходів супроводжується процесами гниття та 

розкладу. 

ChF 4 – Управління та 

контроль поводження 

з ТПВ в процесі 

утворення 

Управління та контроль процесу утворення ТПВ, що може вплинути на 

екологічну безпеку компонента НС. Відсутність або неякісне функціонування 

систем управління та контролю процесу утворення ТПВ призводять до 

підвищення негативного впливу на компонент НС. 

Зв'язки між елементами рівня 3 ChF (Characterization of factors) та елементами рівня 4 SD (Sources 

of danger). Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 4:  
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Елементи нижчого 

рівня, пов'язані з 

відповідним 

елементом вищого 

рівня ієрархії 

Характеристика зв'язку, що розкриває сутність взаємодії чи впливу між 

елементами оцінюваного рівня з позиції наявного вищого рівня та 

аспектах загальної мети оцінювання 

Яке з джерел утворення ТПВ може створити більшу загрозу для НС за умови наявного характеру чинника 

рівня 3 в процесі утворення ТПВ? 

Рівень 4. SD (Sources of danger) Джерела утворення ТПВ в аспектах виникнення небезпеки.  

SD1 – Приватна 

житлова забудова 

Внесок джерела утворення ТПВ в загальну (комплексну) характеристику 

небезпечності впливу на НС 

SD2 – Багатоквартирна 

житлова забудова 

Внесок джерела утворення ТПВ в загальну (комплексну) характеристику 

небезпечності впливу на НС 

SD3 – Виробничі 

підприємства 

Внесок джерела утворення ТПВ в загальну (комплексну) характеристику 

небезпечності впливу на НС  

SD4 – Торгівельні 

підприємства 

Внесок джерела утворення ТПВ в загальну (комплексну) характеристику 

небезпечності впливу на НС  

SD5 – Установи, 

заклади, організації 

Внесок джерела утворення ТПВ в загальну (комплексну) характеристику 

небезпечності впливу на НС  

SD6 – Об'єкти 

масового скупчення 

людей 

Внесок джерела утворення ТПВ в загальну (комплексну) характеристику 

небезпечності впливу на НС 

Зв'язки між елементами рівня 4 SD (Sources of danger) та елементами рівня 5 SM (Security measures).  
Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 4: Який із заходів рівня 5 більш 

суттєво сприятиме зменшенню негативного впливу на НС для оцінюваного джерела рівня 4 в процесі 

утворення ТПВ? 

Рівень 5. SM (Security measures) Заходи підвищення екологічної безпеки.  

SM1 – Раціональне 

споживання 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Раціональне споживання 

використовується як сукупність економічних чи соціальних інструментів, що 

сприяють ефективному вживанню ресурсів та, як наслідок, мінімізації утворення 

відходів. Поширення повторного використання та/або відновлення певних 

викинутих продуктів або їхніх компонентів, шляхом вживання освітніх, 

економічних, інших заходів. 

SM2 – Екологічно 

безпечна упаковка 

продуктів споживання 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки.  

Використання пакувальних матеріалів, що не завдають шкоди навколишньому 

середовищу, наприклад, можуть самостійно розкладатись на безпечні для 

довкілля компоненти (складові), у тому числі стимулювання чистих закупок. 

SM3 – Первинне 

сортування відходів 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. 

Сортування відходів (як правило тари та пакувальних матеріалів) під час їх 

утворення. Такий тип сортування дозволяє якісно відділити відходи як вторинну 

сировину, що полегшує або збільшує кількість варіантів щодо подальшого 

поводження, зменшує їх кількісний та покращує якісний склад. 

SM4 – Облік 

споживання і 

прогнозування 

утворення відходів 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Облік споживання і 

прогнозування утворення ТПВ (плани з управління відходами) враховує: 

– географічні особливості території утворення відходів, вид, кількість та джерело 

відходів, вироблених на території, організаційні аспекти, пов’язані з управлінням 

відходами, включаючи опис розподілу відповідальності між державними і 

приватними суб'єктами, що займаються управлінням відходами; 

– оцінку корисності та придатності використання економічних та інших 

інструментів у вирішенні різних проблем з відходами, з урахуванням 

необхідності підтримки нормального функціонування внутрішнього ринку; 

– використання інформаційно-просвітницьких кампаній та надання інформації, 

спрямованої на широкий загал або на конкретний набір споживачів; 

– історичні місця ліквідації заражених відходів та заходи для їх реабілітації. 

SM5 – Умови 

зберігання 

(накопичення) відходів 

Вплив заходу на джерело виникнення небезпеки. Такий вибір оптимальних умов 

накопичення відходів до операцій подальшого поводження з ними, що мінімізує 
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Елементи нижчого 

рівня, пов'язані з 

відповідним 

елементом вищого 

рівня ієрархії 

Характеристика зв'язку, що розкриває сутність взаємодії чи впливу між 

елементами оцінюваного рівня з позиції наявного вищого рівня та 

аспектах загальної мети оцінювання 

до їх збирання, 

транспортування або 

видалення 

їх вплив на компоненти НС (вибір місця накопичення, обсяг накопичення до 

передачі, тощо). 

 

Аналогічно операції утворення ТПВ проведено декомпозицію задач оцінювання 

екологічної небезпеки та пріоритету заходів з управління та контролю в процесі 

збору, транспортування та видалення ТПВ. 

Підсумовуючи результати декомпозиції задач кожної з операцій поводження з 

ТПВ з групуванням об’єктів, що створюють негативний вплив, в процесі синтезу 

доцільно додати територіальний рівень впровадження заходів. Це є важливим 

критерієм оцінювання в період проведення в Україні політики децентралізації 

державного управління та зосередженості на цілях сталого розвитку (рис. 4).  

 
Рисунок – 4. Декомпозиція завдання управління екологічною безпекою процесу 

поводження з ТПВ 

Загальна узгодженість думок експертів для всієї схеми складає 0,056, що 

задовольняє вимогам МАІ. В дужках наведені значення узагальнених вагових 
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коефіцієнтів та пріоритетів у відсотках, отриманих застосуванням експертно-

аналітичних процедур з використанням програми, що реалізує МАІ. 

В результаті експертно-аналітичного дослідження надалось можливим вперше 

встановити внески кожного із складових процесу поводження ТПВ в загальну 

небезпеку для НС (рис. 5). 

 
Рисунок – 5. Внески кожного із складових процесу поводження ТПВ в загальну 

небезпеку для НПС 

Внески складових процесу поводження з ТПВ у загальну небезпеку для 

компонентів НС представлені в табл. 2.  

Нижній рядок таблиці за своїми значеннями не є середньою арифметичною всіх 

складових, що свідчить про наявність загальносистемних емерджентних 

властивостей.  
 

Таблиця 2 – Внески складових процесу поводження з ТПВ у загальну небезпеку для 

компонентів НС, % 
Складові процесу поводження 

з ТПВ 

Внески небезпек для компонентів НС, %  

C1–Повітря C2–Вода C3–Ґрунт C–4Біота 

SCr1–Утворення 18,41 9,29 21,96 50,34 

SCr2–Збір 17,54 5,96 38,25 38,25 

SCr3–Транспортування 54,62 8,38 23,23 13,77 

SCr4–Видалення 54,12 26,06 12,96 10,86 

Поводження в цілому 46,93 19,01 16,2 17,86 
 

Узагальнені внески типу об’єктів утворення та споживання ТПВ в формування 

небезпеки для НС розподілились наступним чином (рис. 6).  

 

 
Рисунок – 6. Узагальнені внески типу об’єктів утворення та споживання ТПВ 

За проведеними розрахунками внесок Go1– об’єктів утворення відходів в 

загальну небезпеку (87 %) майже в 7 разів перевищує внесок Go2– об’єктів видалення 

SCr1 - утворення SCr2 - збір
SCr3 -

транспортування

SCr4 -

знешкодження
SCr5 - утилізація SCr6 - видалення

Ряд1 10,95% 5,14% 2,79% 10,95% 24,02% 46,15%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%

0 10 20 30 40 50

SDo1 - об’єкти повторного використання - 0,39%

SDo2 - об’єкти переробки на сировину та продукцію - 0,53%

SDo3 - об’єкти компостування - 0,92%

SDo4 - об’єкти утилізації з отриманням енергії - 1,72%

SDf3 - виробничі підприємства - 2,27%

SDo5 - об’єкти поховання без отримання енергії - 3,31%

SDf5 - установи, заклади та організації - 4,90%

SDo6 - об’єкти спалювання без отримання енергії - 6,13%

SDf4 - торгівельні підприємства - 9,44%

SDf2 - багатоквартирна житлова забудова - 9,98%

SDf1 - приватна житлова забудова - 20,72%

SDf6 - об’єкти масового скупчення людей - 39,69%
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(13 %). Зазначений результат є важливим при розробці заходів з підвищення рівня 

екологічної безпеки, оскільки більшість наукових досліджень та державних програм 

спрямовані саме на боротьбу з наслідками забруднень, а ніж з причинами їх 

виникнення. 

В результаті оцінювання заходів зменшення негативного впливу на довкілля за 

принципами «ієрархії відходів» Директиви 2008/98/ЄС з’ясовано пріоритетність та 

кількісний внесок кожного із запропонованих заходів (рис. 7). 
 

 
Рисунок – 7. Результати оцінювання внесків заходів зменшення негативного впливу 

на довкілля за принципами «ієрархії відходів» 
 

Важливим результатом проведеного дослідження є встановлення територіальних 

особливостей впровадження заходів з підвищення рівня екологічної безпеки 

поводження з ТПВ (рис.8). 
 

 
Рисунок – 8. Оцінені внески впровадження заходів за територіальним принципом 

 

Підсумовуючи результати дослідження встановлено, що використання 

багатокритеріальної експертно-аналітичної процедури із застосуванням МАІ для 

оцінювання складових процесу та об’єктів поводження з ТПВ є ефективним 

механізмом обґрунтування управлінських рішень. 

Четвертий розділ присвячено розробці рекомендацій щодо екологічно 

безпечної експлуатації діючого МВВ на прикладі сучасного стану Роганського 

полігону ТПВ. 

За результатами проведеного експертно-аналітичного дослідження та з 

врахуванням наявної системи поводження з відходами в Україні встановлено, що 

найнебезпечнішим джерелом впливу на НС є кінцеві споживачі відходів – звалища та 

полігони ТПВ. З огляду на викладене особливої уваги потребують дослідження таких 

МВВ на предмет встановлення можливості експлуатації, термінового вжиття заходів 

по закриттю (рекультивації) або виявлення локальних (небезпечних для окремих 

компонентів довкілля) факторів та розробки відповідних заходів з підвищення рівня 

екологічної безпеки таких об’єктів.  
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В рамках дослідження проведено аналіз та оцінку дозвільних і нормативно-

технічних документів на предмет відповідності вимогам діючого містобудівного та 

природоохоронного законодавств, а також натурне обстеження полігону. Приведено 

основні позиції щодо відповідності експлуатаційних характеристик полігону діючим 

нормативно-правовим документам містобудівного та природоохоронного 

законодавств України.  

За результатами камеральних та лабораторних досліджень проб повітря, води, 

ґрунту, вимірювань рівнів шуму, виконаних протягом 2015 – 2018 рр., встановлена 

відсутність перевищення показників рівня вмісту забруднюючих у складових 

компонентів НС, що наведені у матеріалах ОВНС проектів. Проведено моделювання 

викидів біогазу, що виділяється у атмосферу з Роганського полігону ТПВ.  Окремо 

під час фактичних замірів протягом 2018-2019 р.р. визначено реальні обсяги викидів 

забруднюючих речовин, узагальнені результати яких представлено в табл. 3. 
 

Таблиця 3 – Визначення обсягів викидів інших забруднюючих речовин, які 

виділяються у атмосферу з Роганського полігону ТПВ 
№ з/п Найменування компоненту 

звалищного газу 

Емісія парникових газів та забруднюючих 

речовин у атмосферне повітря, тонн/рік 

1 Метан 17570,13 

2 Діоксид вуглецю 14853,79 

3 Толуол 240,71 

4 Аміак 177,46 

5 Ксилол 147,59 

6 Вуглецю оксид 84,34 

7 Азоту діоксин 36,90 

8 Формальдегід 31,63 

9 Етилбензол 31,63 

10 Ангідрид сірчаний 22,84 

11 Сірководень 8,79 
 

Визначено коефіцієнти фільтрації глинистого екрана в основі полігона шляхом 

аналізу фізико-механічних показників властивостей глинистих порід, отриманих в 

результаті проведення лабораторних інженерно-геологічних випробувань зразків 

глин, відібраних в днищі колишнього кар'єру. Коефіцієнт фільтрації суглинків, 

отриманий в результаті моделювання розрахунковим методом за емпіричною 

формулою Цункера, дорівнює 1,4 х 10-4 м/добу або 1,6х10-10 м/с (відповідно до п. 2.6 

ДБН В.2.4-2-2005 коефіцієнт фільтрації протифільтраційного екрана основи полігона 

ТПВ не повинен перевищувати 1,0 х 10-9 м/с). 

На підставі проведених досліджень зроблено висновки щодо екологічно 

безпечних умов подальшої експлуатації Роганського полігону ТПВ та сформовано 

науково-обґрунтовані рекомендації, що були надані балансоутримувачу полігону в 

складі проведеної науково-дослідної роботи. 

Запропонований підхід до розробки рекомендацій є універсальним для 

вирішення питання щодо можливості подальшої експлуатації МВВ та враховує 

наукову еколого-експертну оцінку стану діяльності МВВ, місцеві умови та фактори 

середовища, що передбачають комплексні вишукування (інженерні, екологічні, 

санітарно-гігієнічні тощо), оцінку впливу на довкілля, включаючи вплив на 
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життєдіяльність та здоров’я людини, обґрунтування заходів щодо зменшення або 

ліквідації негативного впливу на НС, розвитку небезпечних геологічних процесів і 

явищ та забезпечення експлуатаційної надійності. 
 

ВИСНОВКИ 
 

Дисертаційна робота є завершеною науковою працею, що присвячена 

вирішенню актуального науково-прикладного завдання з підвищення рівня 

екологічної безпеки об'єктів поводження з ТПВ шляхом застосування системного 

підходу до обґрунтування і розробки науково-методичного апарату 

багатокритеріального оцінювання та управління. За результатами виконання 

дисертаційної роботи отримано наступні науково-практичні результати: 

- Проаналізовано та узагальнено результати сучасних досліджень екологічної 

безпеки процесу поводження з ТПВ та підтримки прийняття управлінських рішень,  

їх відповідності базовим принципам «ієрархії відходів» за Директивою 2008/98/ЄС та 

чинному природоохоронному законодавству України. 

- Теоретично обґрунтовано та реалізовано системний підхід до підвищення  рівня 

екологічної безпеки об’єктів поводження з ТПВ шляхом використання розробленої 

багатокритеріальної експертно-аналітичної процедури, що дозволяє врахувати: зміст 

складових процесу поводження з ТПВ, що створюють небезпеку; характеристики 

компонентів навколишнього середовища, які зазнають негативних впливів; 

характеристики чинників, що створюють негативний вплив чи сприяють йому; 

джерела виникнення небезпек, а також врахувати територіальний рівень 

впровадження заходів. 

- Застосуванням системного підходу науково обґрунтовано доцільність 

використання експертно-аналітичних процедур оцінювання екологічних небезпек 

кожного з етапів поводження з ТПВ (утворення, збір, транспортування та видалення), 

що дозволило вперше систематизувати та структурувати їх на об’єктовому, 

регіональному та державному рівнях.  

- За рахунок застосування методу аналізу ієрархій вперше отримано показники 

узагальнених пріоритетів та вагових коефіцієнтів небезпек складових елементів 

системи поводження з ТПВ на стадіях утворення, збору, транспортування та 

видалення, що дозволяє розробити та оцінити внесок теоретично обґрунтованих 

заходів з підвищення рівня екологічної безпеки за принципами «ієрархії відходів». 

Додатково враховано виявлені емерджентні системні властивості, що розкривають 

сутність формування екологічних небезпек, а також уточнюють пріоритети 

комплексних заходів управління та контролю для їх зменшення. 

- Розроблено інформаційно-аналітичну систему складових процесу поводження 

з ТПВ, в якій реалізовано науково-методичний апарат оцінювання екологічної 

безпеки за рахунок комплексного використання методу аналізу ієрархій при 

формуванні рівнів та змісту зв’язків між елементами ієрархії. 

- В результаті експертно-аналітичного дослідження надалось можливим вперше 

встановити внески кожного із складових процесу поводження ТПВ в загальну 

небезпеку для НС. За проведеними розрахунками внесок в загальну небезпеку 

об’єктів утворення відходів майже в 7 разів перевищує внесок об’єктів споживання. 

Небезпеки кожного із складових системи поводження з ТПВ розподілились 
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наступним чином: видалення – 46,15 %; утилізації – 24,02 %; знешкодження – 

10,95 %; утворення – 10,95 %; збору – 5,14 %; транспортування – 2,79 %. Значення 

пріоритетів заходів в процесах оцінювання та управління екологічною безпекою при 

прийнятті управлінських рішень за принципами «ієрархії відходів», дієвість 

впровадження яких за рівнем державного управління складає: місцеві – 60,22 %, 

регіональні – 22,55 %, загальнодержавні – 17,23 %. Узгодженість думок експертів при 

попарному порівнянні елементів кожної з розроблених ієрархічних структур 

відповідає прийнятому для МАІ рівню до 10%. 

- Експериментально підтверджено адекватність розробленого методичного 

апарату багатокритеріального експертно-аналітичного оцінювання із застосуванням 

МАІ на Роганському полігоні ТПВ (м. Харків). На підставі проведених досліджень 

зроблено висновки щодо екологічно безпечних умов подальшої експлуатації 

Роганського полігону ТПВ та сформовано науково-обґрунтовані рекомендації, що 

були надані балансоутримувачу полігону. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Гончаренко І.О. Підвищення екологічної безпеки об’єктів поводження з 

твердими побутовими відходами. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  

за спеціальністю 21.06.01 – «Екологічна безпека». – Науково-дослідна установа 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Харків, 2020. 

В дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-практичну задачу 

управління екологічною безпекою процесів поводження з ТПВ за рахунок 

застосування експертно-аналітичних процедур шляхом комплексного використання 

методу аналізу ієрархій. 

Дослідження «ієрархію відходів» за директивою ЕС 2008/98/ЄС саме методом 

аналізу ієрархій дозволило визначити не тільки пріоритети заходів по забезпеченню 

екологічної безпеки процесу поводження ТПВ, а й вплив (значення) заходу на 

кожному з етапів. За розрахунками внески в загальну небезпеку склали: видалення – 

46,15 %; утилізація – 24,02 %; знешкодження – 10,95 %; утворення – 10,95 %; збір – 

5,14 %; транспортування – 2,79 %.  

Встановлено, що серед чинників, що створюють негативний вплив найбільший 

внесок в небезпеку для НС складають ChF3–умови поводження з ТПВ, внесок яких 

складає – 54,95 % від усіх чинників. 

Теоретично обґрунтовано значення пріоритетів заходів в процесах оцінювання 

та управління екологічною безпекою при прийнятті управлінських рішень за 

принципами «ієрархії відходів», впровадження яких за рівнем державного управління 

складає: місцеві – 60,22 %, регіональні – 22,55 %, загальнодержавні – 17,23 %. 

Експериментально підтверджено та доведено адекватність розробленого 

методичного апарату багатокритеріального експертно-аналітичного оцінювання 

складових процесу та об’єктів поводження з ТПВ із застосуванням методу аналізу 

ієрархій на Роганському полігоні ТПВ (м. Харків). Підтверджено доцільність 
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використання методу та пропоновано його подальше застосування із забезпечення 

екологічної безпеки поводження з ТПВ в Україні. Метод впроваджено при розробці 

дозвільних та нормативно-правових документів, інших проектних рішеннях в 

діяльності суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування. 

Ключові слова: тверді побутові відходи, об’єкти поводження з твердими 

побутовими відходами, навколишнє середовище, забруднення, забезпечення 

екологічної безпеки, метод аналізу ієрархій, системний аналіз, методичний апарат.  
 

ABSTRACT 
 

Honcharenko I.O. Increasing environmental safety of solid household waste 

management objects. – Qualifying scientific paper, manuscript. 

Thesis for scientific degree of candidate of technical science on specialty 21.06.01 – 

«Ecological safety». – Scientific Research Institution «Ukrainian Scientific Research 

Institute of Ecological Problems», Kharkiv, 2020. 

In the dissertation work is solved the actual scientific and practical task the control of 

solid waste management process at the expense of the application of expert-analytical 

procedures by complex use of a method of the analysis of hierarchies. 

The study of the "waste hierarchy" under EU Directive 2008/98/EU using the method 

of hierarchy analysis allowed to determine not only the priorities of measures to ensure the 

environmental safety of the solid waste management process but also the impact (value) of 

the measure at each stage. According to the calculations, contributions to the overall risk 

amounted to 46.15 % for disposal, 24.02 % for recovery, 10.95 % for recycling, 10.95 % 

for generation, 5.14 % for collection and 2.79 % for transportation. 

It was found that among the factors that create a negative impact, the greatest 

contribution to the danger to the environment are ChF3-conditions of solid waste 

management (54.95% of all factors). 

The importance of the priorities of measures in the processes of environmental safety 

assessment and management in making management decisions based on the principles of 

"waste hierarchy", the implementation of which at the level of public administration is: local 

- 60.22%, regional - 22.55%, national - 17.23 %. 

The adequacy of the developed methodological apparatus of multi-criteria expert-

analytical assessment of processes and objects of solid waste management using the method 

of hierarchy analysis at the Rogan landfill (Kharkiv) has been experimentally confirmed and 

proved. The expediency of using the method is confirmed and its further application to 

ensure the environmental safety of solid waste management in Ukraine is proposed. The 

method was introduced in the development of permits and regulations, other design 

decisions in the activities of economic entities and local governments. 

 

Key Words: solid household waste, solid waste management facilities, environment, 

pollution, environmental safety, method of analytical hierarchy process, system analysis, 

methodological apparatus. 

         


