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При проведении экспериментальных исследований 
методом вибрирующей нагрузки [10], из анализа показа-
ний индикаторов мощности находятся реальные фазовые 
сдвиги между эквивалентными зондами. Это позволяет 
откорректировать геометрические размеры многоплечей 
неоднородности, которые используются в электродина-
мической модели, до нескольких микрон, при известной 
частоте генератора. По результатам экспериментальных 
исследований расхождения между численными и рас-
четными значениями фазовых сдвигов составили, при-
мерно, один градус для 12-ти полюсного ИП.

Из анализа основных параметров многоплечих Х-со-
членений следует, что их можно использовать в изме-
рительных преобразователях анализаторов комплексно-
го коэффициента отражения только в том случае, если 
и в прямоугольных волноводах делителя, и в неодно-
родной области сочленения выходных плеч сохраняется 
одномодовый режим. В противном случае, происходит 
пространственная перефокусировка взаимных располо-
жений оптических неоднородностей делителя-рассеива-
теля. Происходит «разрушение» эквивалентной схемы 
делителя, которая построена в рамках теории цепей.

5. выводы

Основными параметрами Е-плоскостных крестообраз-
ных преобразователей являются фазовые сдвиги между 
соседними плечами-зондами. Разработанный графический 
интерфейс позволяет настроить крестообразный делитель 
мощности на реальные фазовые сдвиги и, в дальнейшем, 
использовать его в качестве встроенного многопараметро-
вого эталона для калибровки внешних нагрузок.
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властИвостІ е-площИнИх хвИлевоДнИх перетворЮваЧІв 
КомплеКсного КоефІцІєнту вІДБИття

Представлено аналіз головних параметрів дванадцятиполюс-
ного хрестоподібного перетворювача аналізатору комплексного 
коефіцієнту відбиття. Проведено дослідження фазових зсувів 
між еквівалентними зондами-плечима вимірювального кана-
лу перетворювача в залежності від частоти та геометричних 
розмірів багатоплечої відлікової неоднорідності. Показано, 
що чотирьохзондова модель перетворювача достовірна тільки  
у випадку одномодового режиму, як у вхідних плечах дільника, 
так і у області багатоплечої неоднорідності.
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1. вступ

В Україні докладено значних зусиль зі створення 
системи управління у сфері поводження з відходами 

та її нормативно-правового і економічного забезпечен-
ня. Її формування та становлення характеризується 
непослідовністю цих процесів. Негативними ознака-
ми існуючої системи управління платежами у сфері  
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поводження з відходами є різний ступінь розвиненості 
елементів системи та їх практичної реалізації. Більшість 
економічних інструментів існують лише на рівні зако-
нодавчих положень та залишаються нереалізованими  
і не впровадженими в практику господарювання, тому 
подальший розгляд цього питання є досить актуальним.

2.  аналіз літературних даних і постановка 
проблеми

Питання зі створення та удосконалення економічного 
механізму раціонального природокористування розгля-
дались такими вітчизняними науковцями: О. О. Веклич, 
Б. М. Данилишиним, М. А. Хвесиком, О. Р. Губановою, 
О. К. Кузіним та ін. Істотний внесок стосовно вдоско-
налення економічного механізму у сфері поводження  
з відходами зробили науковці В. С. Міщенко, Г. П. Ви-
говська [1—3].

Найбільш вразливою стороною діючого механізму 
економічного управління природокористуванням вважа-
ється недостатня зацікавленість підприємств — забруд-
нювачів у більш ефективному та бережливому викорис-
танні природних ресурсів та в охороні навколишнього 
середовища. Основна причина цього явища криється 
у все ще не значному впливі економічного збитку від 
забруднення та нераціонального використання природ-
них ресурсів та умов на кінцеві показники діяльності, 
в першу чергу на прибуток господарюючих організацій.

Метою проведених досліджень був пошук шляхів 
вдосконалення системи управління у сфері поводження 
з відходами.

3. результати досліджень

Характерною рисою сучасної системи управління  
у сфері поводження з відходами в Україні є переважання 
адміністративних методів над економічними. Результат 
такого управління — Україна відзначається безпреце-
дентними для Європи обсягами утворення відходів. За 
даними Державної служби статистики України річний 
обсяг генерування відходів у 2011 р. склав 447,6 млн. т, 
що на 28,4 млн. т більше, ніж у минулому 2010 р. [4]. 
До останнього часу процес їх накопичення прогресує, 
що зробило проблему поводження з відходами однією 
з головних у справі охорони довкілля.

В Постанові Верховної Ради України «Про стан ви-
конання законодавства у сфері поводження з відходами 
в Україні та шляхи його вдосконалення» [5] «низька 
плата за розміщення відходів, що не відповідає сучасним 
вимогам та світовій практиці» була визначена як цент-
ральна проблема нормативно-правового врегулювання 
поводження з відходами.

Відмінність ситуації поводження з відходами в Україні 
в порівнянні з іншими розвиненими країнами полягає як 
у великих обсягах утворення відходів, так і у відсутності 
інфраструктури поводження з ними, що стала неодмінним 
атрибутом всіх економік розвинених країн [6].

В країні діє низька мотивація щодо діяльності з ути-
лізації відходів, не проявляється активність з боку ор-
ганів влади різних рівнів. Система збирання відходів 
недосконала та носить фрагментарний характер. Підтвер-
дженням недосконалості існуючої системи поводження 
з відходами є показник утворення відходів І-IV класів 
небезпеки на душу населення, який за останні роки 

невпинно зростає, а це свідчить про мінімальну та вкрай 
неефективну регулюючу роль державного управління  
з цього питання. За останні чотири роки цей показник 
зріс на 42 % [7].

Використанню відходів виробництва і споживання як 
вторинних ресурсів належить важлива роль в забезпечен-
ні конкурентоспроможності національної економіки, як 
одному із зростаючих за значимістю факторів інновацій-
них трансформацій. Значні резерви ресурсозбереження 
та енергозбереження зосередженні саме у відходах [8].

Розвинені країни давно досліджують питання обме-
женості природних ресурсів та відходоємності територій, 
що призвело до виникнення «екологічного» типу під-
приємств та «зеленої економіки». Якщо традиційний тип 
підприємств — ресурсоспоживацький та забруднюючий, 
то новий тип підприємств — ресурсовідновлювальний 
та очищуючий, тобто основною продукцією екологіч-
них підприємств є природний або штучно-природний 
ресурс, який виробляє людина, утилізовані відходи та 
комфортне середовище проживання.

Світова спільнота розглядає екологічні проблеми, 
пов’язані з хімічними речовинами і відходами, як один 
з найважливіших пунктів порядку денного. Особлива 
увага приділялася збільшенню розриву між розвиненими 
країнами, країнами, що розвиваються, і країнами з пе-
рехідною економікою в тому, що стосується їх здатності 
регулювання відповідних ризиків [9].

Таким чином, дослідивши систему поводження з від-
ходами в Україні можна сказати наступне:

— прогресує процес накопичення відходів як у про-
мисловому, так і побутовому секторі, що вкрай не-
гативно впливає на стан навколишнього природного 
середовища та здоров’я населення;
— відсутня ефективна система організованого зне-
шкодження чи локалізації небезпечних відходів, які 
потрапляючи в навколишнє середовище загрожують 
всьому живому;
— використання відходів як вторинної сировини 
значно нижче реальних можливостей через не від-
працьованість організаційно-економічних засад за-
лучення їх у виробництво;
— неузгодженість цілого ряду питань призводить 
до не досить ефективної дієвості уже впроваджених 
економічних інструментів, зумовлює необхідність їх 
доопрацювання та удосконалення;
— дуже повільно впроваджуються в практику управ-
ління уже прийняті нормативно-правові акти через 
не відпрацьованість відповідних механізмів, окремі 
положення Закону «Про відходи» [10] залишаються 
декларативними.

4. висновки

Проведені дослідження показали, що для вдоскона-
лення системи управління у сфері поводження з від-
ходами необхідно:

— створити нормативно-правові та інформаційні пе-
редумови, а також розробити економічні механізми 
та фінансове забезпечення щодо реалізації заходів, 
спрямованих на ефективне вирішення проблем відходів;
— адаптувати чинне законодавство України у сфері 
поводження з відходами до Законодавства Європей-
ського Союзу з урахуванням особливостей співпраці 
з сусідніми країнами;
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— розробити пропозицій щодо стимулювання та 
підтримки впровадження більш чистого виробни-
цтва суб’єктами господарювання з метою зменшен-
ня питомих показників утворення відходів, зокрема 
небезпечних;
— розробити дієві економічні важелі заохочення 
підприємств самостійно вирішувати власні екологічні 
проблеми;
— забезпечити повне збирання, перевезення, утилі-
зацію та захоронення побутових відходів і обмежен-
ня їх шкідливого впливу на навколишнє природне 
середовище та здоров’я людини, а також розширен-
ня і модернізацію діючих потужностей із збирання, 
перероблення та захоронення побутових відходів;
— розробити механізми економічного стимулювання 
технічного переоснащення виробництва на основі впро-
вадження інноваційних проектів, енергоефективних  
і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвід-
ходних та екологічно безпечних технологічних процесів;
— створити сектор економіки поводження з відхо-
дами в Україні та відповідну інфраструктуру.
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усовершенствованИе сИстемы управленИя в сфере 
оБращенИя с отхоДамИ

В работе исследована современная система управления 
в сфере обращения с отходами в Украине. Определены некото-
рые отличия в отечественной системе управления в сравнении 
с развитыми странами мира. Выявлены основные негативные 
аспекты действующей системы управления в сфере обращения 
с отходами. Предложены пути совершенствования системы 
управления в сфере обращения с отходами.

Ключевые слова: экономический механизм, система управ-
ления, минимизация отходов, обращение с отходами, эконо-
мические рычаги.
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вИЗнаЧення напрямКІв регІонального 
роЗвИтКу соцІотехнІЧнИх сИстем  
у рамКах програмИ євроІнтеграцІї

Проведено огляд стану проблеми розвитку виробничо-господарських комплексів, як сукупнос-
ті елементів складної соціотехнічної системи, в умовах можливих євроінтеграційних процесів. 
Запропоновано чотири основних напрямки розвитку складних соціотехнічних систем. Кожному 
із запропонованих напрямків дана об’єктивна оцінка необхідності його розвитку в рамках євро-
інтеграції.

Ключеві слова: соціотехнічна система, регіональний розвиток, проект, євроінтеграція.

Чимшир в. І.

1. вступ

Радикальні перетворення соціально-економічної 
сфери України, в останні роки, практично змусила 

децентралізувати систему управління, перетворивши її 
на окремі саморозвиваючі регіони. Розвиток кожного 
регіо ну має свої особливості, природні ресурси та потен-
ціал, у зв’язку з чим можна спостерігати нерівномірну, 


