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Research methodology. The results are obtained through the application of:
scientific analysis – in determining the nature, ecological and economic aspects of
recycling, comparative analysis – in investigating European and domestic experience in
waste management, systematization – in determining the control levers of recycling
processes at the state level.
Results. It is established that the infrastructure of solid waste management in
Ukraine, unlike the EU, is in its infancy, that is why so much of the waste is
accumulated in landfills resulting in losses of both resources and clean natural
environment.
It is shown that the European practice of using secondary resources is primarily
based on the commercial approach, the implementation of which is possible in Ukraine;
however, it requires the creation of business environment provided by proper
institutional support and stimulating instruments.
It was revealed that an important part of attracting resource reusing potential to the
Ukrainian economy is the implementation of appropriate technological research on the
material composition of the waste, and the settlement of the status of technogenic
deposits and its ownership.
Based on the analysis of the experience of European countries it is identified that
the financial state support of recycling should be based both on effective mechanism of
cost recovery for collecting and preliminary processing of the most resource-valuable
waste and on environmental charges for package using and waste disposal.
Novelty. The strategic reference points for activation of recycling programs
introduction should be based both on legal regulation and state economic stimulation,
and on the creation of its own industrial, scientific and technological base of waste
management.
Practical value. Guidelines were offered for the economic policy of the state in
the sphere of recycled resources usage directed at creating favorable business
environment for activation of recycling programs introduction.
Keywords: the infrastructure for waste management, resource reusing, recycling
programs, factors of influence, public policy.
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