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У статті розглядається еколого-економічна проблема використання твердих побутових від-

ходів (ТПВ) у теплоенергетиці. Обґрунтовано необхідність створення комплексної регіональної 
системи підприємств, які задіяні в процесі використання ТПВ в якості енергоресурсів. Запропоно-
вано структуру організаційно-економічного механізму управління процесом використання ТПВ. Ви-
значено методичні підходи до оцінки еколого-економічної ефективності енергозбереження в якості 
складової запропонованого механізму.  

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
соціально-економічного розвитку обсяг спожи-
вання природних енергетичних ресурсів має тен-

денцію до зростання, що поступово призводить 
до їх вичерпання. В той же час спостерігається 
масове накопичення відходів виробництва і спо-
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живання. Це обумовлює необхідність пошуку но-
вих відновних джерел енергії. Одним з таких на-
прямів може бути використання твердих побуто-
вих відходів (ТПВ) у якості енергоресурсів, що 
дасть можливість економити природні ресурси 
(газ, вугілля, нафту) на стадії їх видобування, 
транспортування та споживання. Також необхід-
но вирішувати проблему зменшення кількості на-
копичування твердих побутових відходів на полі-
гонах організованого складування, що, в свою 
чергу призведе до поліпшення екологічної якості 
навколишнього природного середовища. Але, 
для того, щоб використовувати ТПВ в теплоенер-
гетиці разом з природними енергетичними ресур-
сами, потрібно знати організаційно-технологічні  
умови сумісного спалювання цих складових, а 
також відповідні економічні параметри, які суттє-
во залежать по-перше, від співвідношення пер-
винних енергоресурсів (газ, вугілля)  та ТПВ, а 
по-друге, визначають екологічний результат у 
сфері охорони довкілля. Все це обумовлює необ-
хідність вирішення проблеми організаційно-
економічного забезпечення ефективного викори-
стання ТПВ у теплоенергетиці на різних ієрархіч-
них рівнях управління.  

Формування цілей статті. Слід зазначити 
врахування екологічного фактору у процесі вико-
ристання ТПВ для виробництва теплової та елек-
тричної енергії необхідно розглядати з позицій як 
підприємств, що використовують відходи, так і з 
позиції території, де вони акумулюються і утилі-
зуються (захоронюються). Досягнення певних 
ефектів від використання ТПВ у якості енергети-
чних ресурсів потребує створення відповідних 
організаційних та економічних умов. Мета статті 
полягає у формуванні теоретико-методичних за-
сад формування організаційного та економічного 
забезпечення використання ТПВ у теплоенерге-
тиці з урахуванням основних положень теорії го-
сподарського механізму у сфері природокористу-
вання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогодні економічний механізм екологічного 
регулювання в Україні знаходиться у стадії пода-
льшого реформування до умов ринкового приро-
докористування. При цьому постійне його вдос-
коналення є необхідною умовою практичної реа-
лізації принципів сталого соціального-
економічного розвитку. Слід зазначити, що 
останнім часом приділяється особлива увага нау-
ковим дослідженням, які формують ефективні 
механізми організаційних і економічних регулято-
рів раціонального використання природних ре-
сурсів у сфері екологічно-безпечного господарю-
вання. Зокрема, даній тематиці присвячені публі-
кації провідних науковців: О.О. Веклич, Є.В. Мі-
шеніна, О.В. Прокопенко, А.А. Садекова, І.М. Со-
тник, С.К. Харічкова, М.А. Хвесика, Є.В. Хлобис-
това та ін.[1-8]. 

Слід зазначити, що саме господарський ме-

ханізм управління природокористуванням є осно-
вою подальшого сталого розвитку суспільства. 
Зокрема, в роботі [8, с. 266] зазначається: «…що 
господарський механізм управління природоко-
ристуванням – це структура економічних суб’єктів 
у процесі їх взаємодії одне з одним у сфері вико-
ристання і відтворення природних ресурсів, охо-
рони навколишнього середовища. При цьому си-
стема прямих і зворотних еколого-економічних 
зв’язків між господарюючими суб’єктами відобра-
жає характер функціонування господарського 
механізму. Найбільш загальними рисами різних 
підходів до визначення сутнісно-змістової основи 
господарського механізму можна визначити такі 
складові: систему відносин між економічними 
суб’єктами природокористування; форми, методи 
та інструменти екологічного управління; систему 
планування і стимулювання (мотивації) раціона-
льного природокористування та забезпечення 
екологічної безпеки». Дане теоретичне положен-
ня підтверджує необхідність обгунтування струк-
турно-функціональної схеми побудови організа-
ційно-економічного механізму управління викори-
станням ТПВ у теплоенергетиці на міжгалузевій 
основі з урахуванням екологічних факторів при-
родокористування.  

Виклад основного матеріалу. Перш за все 
слід зазначити, що формування організаційного 
та економічного забезпечення використання тве-
рдих побутових відходів (ТПВ) у теплоенергетиці 
необхідно здійснювати використовуючи комплек-
сний підхід до створення системи підприємств з 
виробництва теплової та електричної енергії 
(рис. 1). 

Система підприємств з виробництва тепло-
вої та електричної енергії регіону складається з 
енергетичних об’єктів, які призначені для забез-
печення економіки країни та населення  всіма 
видами енергії, що включають в себе системи 
електрозабезпечення, теплозабезпечення, газо-
постачання, вуглепостачання, а також системи 
постачання іншими видами палива. Цей комплекс 
об’єднує процеси виробництва, перетворення, 
передачі (транспортування), зберігання, розподі-
лення енергії на території регіону. В системі теп-
лоенергетичних підприємств можна відмітити ке-
руючу та керовану підсистеми. 

Керована система – це процеси виробницт-
ва, перетворення, передачі (транспортування), 
зберігання, розподілення енергії, які складаються 
з сукупності взаємоповязаних основних, обслуго-
вуючих та допоміжних процесів, які забезпечують 
виробництво та отримання певної кількості енер-
гії і палива, а також передачу її споживачам. Су-
купність об’єктів чи підрозділів, що здійснюють ці 
процеси, їх склад та форми взаємозв’язку утво-
рюють виробничу структуру енергетичної систе-
ми. В той же час керуюча система – це сукупність 
органів управління, які впливають на керовану 
систему. 
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Рис. 1. Формування комплексної системи підприємств з виробництва теплової  

та електричної енергії території  з використанням Твердих побутових відходів (ТПВ). 
ТЕЦ – теплова електроцентраль. 

* власна розробка автора 
 

При цьому важливою умовою функціонуван-
ня системи теплоенергетичних підприємств є те, 
що основні питання постачання і розподілення 
енергоресурсів, їх нормування, ціноутворення, 
впровадження ресурсозберігаючих технологій, 
здійснення структурних перетворень, а також 
формування соціально-економічної та господа-
рюючої політики, вцілому вирішуються загально-
державними міністерствами та відомствами. 
Тільки в кращому випадку окремі соціально-
економчні питання погоджуються з місцевими 
органами влади. Але при цьому всіма питаннями 
щодо забезпечення виробництва паливно-
енергетичними ресурсами, розвитку соціальної 
сфери, фактично займаються місцеві державні 
структури управління, у яких є тільки обов’язки і 
майже не має повноважень для їх виконання. Та-
ким чином, в такій ситуації стає надзвичайно 
важко приймати управлінські рішення в складній 
системі теплоенергетичних підприємств щодо 
використання твердих побутових відходів (ТПВ) в 
теплоенергетиці на міжгалузевій основі. 

Слід констатувати, що з метою підвищення 
ефективності функціонування підприємств теп-
лоенергетики важливо відпрацювати механізми 
взаємодій між усіма суб’єктами господарювання, 

які пов’язані між собою в процесі перетворення 
енергоресурсів та ТПВ в енергоносії. До даного 
часу в такому вигляді структура механізму управ-
ління системою теплоенергетичних підприємств 
регіону практично не розроблювалась і всі мож-
ливі організаційно-економічні відносини між 
суб’єктами господарювання майже не досліджу-
валися. Таким чином, існує необхідність у ство-
ренні регіональної комплексної структури систе-
ми підприємств, які будуть взаємодіяти між со-
бою з метою економічної та екологічної зацікав-
леності в утилізації енергоємних відходів на під-
приємстві теплоенергетики. До такої системи під-
приємств належать: підприємства теплоенерге-
тики, транспортуюча організація, полігон під 
складування ТПВ, які розміщені на одній терито-
рії. Виходячи з цього, потрібно видозмінити діючу 
систему управління в паливно-енергетичному 
комплексі з урахуванням вищеперерахованих 
підприємств, які будуть задіяні у еколого-
економічному виробничому процесі. В той же час, 
виникає питання стосовно масштабів здійснення 
змін у діючій системі управління, оскільки немож-
ливе повне перетворення в системі енергопоста-
чання, так як це може спричинити певну дестабі-
лізацію цієї життєвонеобхідної системи, що може 
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призвести, наприклад, до збоїв в забезпеченні 
регіону паливом та енергією.  

Отже, запропонована система потребує 
здійснення взаємоузгодженої організації щодо 
перероблення твердих побутових відходів (ТПВ) 
сумісно з традиційними енергоресурсами за ра-
хунок введення в систему підприємств з вироб-
ництва теплової та електричної енергії на дослі-
джуваній території (міста, регіону). Так, напри-
клад, в м. Суми до підприємств, що забезпечують 
процеси виробництва, транспортування та збері-
гання ТПВ відносяться: підприємства житлово-
комунального господарства (ЖКГ), домогоспо-
дарства та організовані звалища ТПВ, які є осно-
вним постачальником ТПВ; сортувальний ком-
плекс; комунальні транспортні господарства, які 
забезпечують доставку ТПВ від місця їх форму-
вання до місць їхнього надходження та сортуван-
ня. Прикладами таких комунальних господарств є 
ПрАТ «Грінко», ПрАТ «А. Мусон», ПрАТ «Суми-
житло».  

Формування структури організаційного та 
економічного забезпечення використання ТПВ в 

теплоенергетиці у контексті існуючої теорії госпо-
дарюючого механізму природокористування по-
требує певного обґрунтування. Так, в роботі [9] 
окреслено основні теоретичні підходи формуван-
ня структурної схеми господарського механізму 
природокористування. Зокрема, акцент робиться 
на формування функціонально-цільової структу-
ри механізму економічно-орієнтованого управлін-
ня природогосподарством, яка включає цільову 
підсистему, функціональну підсистему, адапта-
ційну підсистему та систему верифікації. Основні 
теоретичні положення щодо формування такої 
структури механізму управління природогоспода-
рюванням представлені в роботі [2]. З огляду на 
певну складність змісту, функціональну багато-
гранність механізму екологічно орієнтованого 
управління використанням ТПВ у теплоенергети-
ці доцільно, на наш погляд, представити його 
структуру на основі виділення організаційної та 
економічної підсистем (підмеханізмів) [11], а та-
кож забеспечувально-інституціональної підсис-
теми (рис. 2). 

 

Організаційна підсистема

Організаційно-економічний механізм

Координація діяльності підприємств, організацій, 
міських та районних органів виконавчої влади з
питань споживання енергетичних ресурсів і їх

збереження за рахунок відновних ресурсів та ТПВ

Планування та прогнозування різних видів
традиційних та нетрадиційних видів палива сумісно

з ТПВ

Екологічні стандарти та нормативи при споживанні
природних енергоресурсів та ТПВ

Екологічний контроллінг за раціональним та
ефективним використанням природних

енергоресурсів

Екологічні стандарти та нормативи при споживанні
природних енергоресурсів та ТПВ

Організація еколого-економічного аналізу всього
об'єму відпускаючих, споживаючих та зберігаючих
підприємствами та організаціями природних

енергетичних ресурсів
Екологічніа сертифікація і екологічний консалтинг
підприємств,які використовують, зберігають та
транспортують природні енергоресурси та ТПВ

Впровадження екологічної інфраструктури ( в т.ч. 
екологічні послуги, лізинг).

Економічна підсистема

Забезпечувальна підсистема (інформаційна, правова, кадрова) 

 
Рис. 2 Структура організаційно-економічного забезпечення використання  

твердих побутових відходів (ТПВ) у теплоенергетиці. 
* Власна розробка автора 
 

Таким чином, комплексний механізм  еколо- го-економічного управління використання твер-
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дих побутових відходів (ТПВ) у енергетиці є ціліс-
ною та збалансованою системою організаційно-
економічних відносин та відповідних форм, які 
реалізуються на основі застосування різних ме-
тодів управління, інструментів, важелів та забез-
печують процеси організації, координації та мо-
тивації використання ТПВ в якості енергоресурсів 
на міжгалузевій основі. На основі загальних по-
ложень теорії господарюючого механізму [1, 11, 
12, 13] цільова функція комплексного еколого-
економічного механізму управління використан-
ням (ТПВ) в якості енергоресурсів можна бути 
сформована наступним чином: узгодження фі-
нансово-економічних, еколого-економічних, соці-
ально-екологічних інтересів усіх зацікавлених 
сторін (підприємств, державних структур, насе-
лення), а також вирішення виникаючих протиріч в 
регіональній комплексній системі господарюван-
ня суб’єктів щодо використанням твердих побу-
тових відходів (ТПВ) в енергетиці з урахуванням 
екологічної якості навколишнього середовища. 

Завдання організаційно-економічного меха-
нізму управління використанням ТПВ в енергети-
ці зводиться до наступних: 

1. Забезпечення економічно безпечного ви-
користання ТПВ в якості енергоресурсів на всіх 
стадіях відтворювального процесу. 

2. Реалізація основних напрямів екологізації 
виробництва на міжгалузевій основі. 

3. Забезпечення необхідного соціо-еколого-
економічного рівня використання ТПВ у енерге-
тиці шляхом поступового впровадження елемен-
тів екологічного механізму. 

4. Розвиток підприємницьких ініціатив у 
сфері регіонального природокористування. 

5. Формування ефективної системи економі-
ко-правової та соціальної відповідальності у 
сфері енергозбереження. 

Основними принципами функціонування ор-
ганізаційно-економічного механізму управління 
використанням ТПВ в якості енергоресурсів є: 
системний підхід; принципи інституціонально-
правової регламентації еколого-економічного 
управління; принципи стратегічності; принцип 
функціональної інтеграції, спеціалізації, універ-
сифікації та централізації управління на основі 
ефективного застосування еколого-економічних 
інструментів та ін 

Окреслені складові організаційно-
економічного забезпечення використання ТПВ у 
теплоенргетиці (згідно рис. 2) потребують окре-
мого детального розгляду. Ми тільки відмітимо, 
що для фінансування розвитку економії природ-
них енергетичних ресурсів на підприємствах теп-
лоенергетики за рахунок утилізації енергоємних 
ТПВ в регіоні потрібна фінансова підтримка енер-
гозберігаючих проектів з боку державних структур 
різного ієрархічного рівня. Необхідно зробити ак-
цент на тому, що основні витрати при виробницт-
ві теплової та електричної енергії спрямовані на 
закупівлю природних енергетичних ресурсів: при-
родного газу, вугілля та мазуту. Ці витрати можна 
зменшити за допомогою часткового заміщення 
традиційних енергоресурсів енергоємними ТПВ.  

Заміщення традиційних енергоресурсів енер-
гоємними ТПВ передбачає визначення оптима-
льного співвідношення між ними, яке забезпечує 
з одного боку економію паливно-енергетичних 
ресурсів, а з іншого мінімально можливі викиди 
шкідливих речовин. Оптимальне співвідношення 
між традиційними енергоресурсами і енергоєм-
ними ТПВ визначається виходячи з мінімізації 
цільової функції сукупних поточних витрат.  

Поточні витрати на виробництво теплової 
енергії при сумісному використанні різних енер-
горесурсів визначаються наступним чином: 

min......... →++++= ïîäåêîëïðèð³íòåõÒÏÂòðàäåíåð ÇÇÇÇÇÇ ,    (1) 

де, .åíåðÇ
 - поточні витрати на виробництво 

теплової та електричної енергії з частковим вико-
ристанням ТПВ в якості енергоресурсів; 

..òðàäÇ  - витрати на закупівлю традиційних 
енергетичних ресурсів (газ, вугілля); 

.ÒÏÂÇ  - витрати на закупівлю енергоємних 
твердих побутових відходів; 

..³íòåõÇ  - інші поточні технологічні витрати на 
виробництво теплової та електричної енергії при 
сумісному використанні традиційних енергоресу-
рсів і ТПВ; 

.ïðèðîäÇ
 - витрати на утримання та експлуа-

тацію основних фондів природоохоронного при-
значення; 

..ïîäåêîëÇ  - екологічний податок. 
Еколого-економічне обґрунтування викорис-

тання ТПВ у якості енергетичних ресурсів перед-
бачає розрахунки еколого-економічного ефекту, 
який виникає при застосуванні ТПВ в оптималь-
ному співвідношенні з традиційними видами ене-
ргоресурсів. Загальний еколого-економічний 
ефект при цьому становить: 

 

ïîä
åêîëïðèðîôàìîðòÒÏÂñîðòÒÏÂïàë

ÒÅ
åå ÇÇÇÇÇE ....).(.).(

)(
. ∆+∆+∆−∆−∆=

 ,     (2) 

де 
)(

.
ÒÅ

ååE  - еколого-економічний ефект при за-
стосуванні ТПВ в оптимальному співвідношенні з 
традиційними видами енергоресурсів; 

.).(ÒÏÂïàëÇ∆ - економія витрат на паливо при ви-
користанні ТПВ; 

).(. ÒÏÂïëçàðÇ∆  - приріст витрат на сортування ТПВ 
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та їх підготовку до спалювання; 
.àìîðòÇ∆  - збільшення амортизаційних відраху-

вань від вартості природоохоронного обладнання 
пов’язаного з використанням ТПВ; 

.ïðèðÇ∆
 - збільшення поточних природоохо-

ронних витрат при використанні ТПВ; 

.
.

ïîäàò
êîëÇ∆

 - економія на екологічному податку 
при переході на сумісне використання традицій-
них видів палива та ТПВ. 

Використання ТПВ у якості енергоресурсів 
передбачає отримання еколого-економічного 
ефекту як на енергетичному підприємстві так і на 
території його розташування. Територіальний 
еколого-економічний ефект обумовлений змен-
шенням  екодеструктивного впливу ТПВ при за-
хороненні їх на полігоні організованого складу-
вання і відповідного збільшення відверненого 
еколого-економічного збитку. Вцілому інтеграль-
ний еколого-економічний ефект території при ви-
користанні ТПВ у якості палива розраховується 
за формулою 3: 

)().()(
.

.
.

òåð
ee

ïîëòåð
ee

ÒÅ
åå

³íò
åå ÅÅÅE ++= ,  (3) 

де 
.

.
³íò
ååE  - інтегральний еколого-економічний 

ефект території від використання енергоємних 
ТПВ при виробництві теплової та електричної 
енергії; 

)(
.
ÒÅ

ååÅ  - еколого-економічний ефект підпри-
ємства теплоенергетики при спалюванні ТПВ в 
оптимальному співвідношенні з традиційними 
енергоресурсами (визначається за формулою 2); 

).( ïîëòåð
eeÅ - еколого-економічний ефект полі-

гону за рахунок утилізації енергоємних ТПВ на 
підприємствах теплоенергетики визначається за 
формулою 4: 

.....
...

. ïîëóòðçeìïîäåêîë
ïîëòåð

åå ÇÇÇE ∆−∆+∆= ,  (4) 

де ..ïîäåêîëÇ∆   - економія витрат полігону на 
екологічному податку; 

.çeìÇ∆  -    економія витрат на платі за землю 
під полігоном; 

..ïîëóòðÇ∆  - економія витрат на утримання по-

лігону. 
)(òåð

eeÅ  - еколого-економічний ефект тери-
торії від зменшення забруднення навколишнього 
природного середовища. Визначається за фор-
мулою: 

)().()( ÒÅïîëòåð
ee ÓÓÅ ∆+∆= ,   (5) 

де 
.)(ïîëÓ∆  - відвернений еколого-

економічний збиток території при зменшенні 
об’ємів ТПВ на полігоні; 

)(ÒÅÓ∆  - відвернений еколого-економічний 
збиток на теплоенергетичному підприємстві за 
рахунок зменшення споживання традиційних ви-
дів палива при використанні ТПВ. 

Запропоновані методичні підходи до оцінки 
еколого-енкономічних ефектів, які супроводжують 
процеси використання ТПВ в регіоні в якості ене-
ргоресурсів безпосередньо пов’язані з форму-
ванням цільових орієнтирів функціонування орга-
нізаційно-економічного механізму екологічно-
орієнтованого управління ТПВ на міжгалузевій 
основі.  

Висновки. Вирішення еколого-економічної 
проблеми використання ТПВ в теплоенергетиці 
потребує відповідного організаційно-економічного 
забезпечення міжгалузевого характеру.  Доведе-
но, що саме використання комплексного підходу 
до вирішення цієї проблеми дозволить скоорди-
нувати діяльність усіх підприємств, діяльність 
яких пов’язано з процесом переробки ТПВ в ене-
ргоносії з подальшим їх використанням. Комплек-
сний механізм еколого-економічного управління 
процесом використання ТПВ у теплоенергетиці 
включає організаційну та економічну складову, а 
також забезпечувальну підсистему. Оцінка еколо-
го-економічного ефекту від використання ТПВ на 
регіональному рівні є необхідною складовою еко-
лого-економічного механізму управління приро-
догосподарюванням в галузі теплоенергетики. 
Подальші дослідження повинні передбачати 
більш конструктивне обґрунтування змісту скла-
дових запропонованої системи організаційно-
економічного забезпечення використання ТПВ в 
теплоенергетиці. 
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У статті сформовано теоретико-методологічні засади формування системи екологічно оріє-

нтованого управління та менеджменту у сфері лісогосподарювання. На підставі аналізу та уза-
гальнення існуючих поглядів на систему екологічного управління та менеджменту визначені на-
ступні види екологічно орієнтованого управління лісогосподарюванням: екологічне управління; еко-
системне управління та еколого-економічне управління. Визначено необхідність  використання 
технологічного підходу щодо формування та розвитку механізму екологічно орієнтованого управ-
ління лісогосподарюванням.  

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Сучасна лісова політика України ґрунту-
ється на засадах сталого відтворення та викори-
стання лісових ресурсів, необхідності екологізації 
виробництва та екосистемного управління лісо-
вим господарством, а також передбачає ринкове 
трансформування галузі. За таких умов досяг-
нення балансу економічних, екологічних та соціа-
льних параметрів лісогосподарювання обумов-
лює нові вимоги до функціонування системи 
управління лісовим господарством. Це об’єктивно 
зумовлює важливість і необхідність розвитку сис-
темних досліджень щодо поглиблення сутнісно-

змістовної основи екологічно орієнтованого 
управління лісогосподарюванням. Враховуючи 
це, ми окреслимо лише ключові позиції з даного 
питання, які будуть визначальними при обґрунту-
ванні сутності та змісту основи екологічно орієн-
тованого управління лісогосподарюванням.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теорія та практика економіки природокористу-
вання та охорони навколишнього середовища 
визначає безліч різноманітних теоретико-
методологічних положень, що стосуються сутніс-
но-змістовної основи управління та менеджменту 
у сфері природокористування [1-6]. 


