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АНОТАЦІЯ 

 

Карнаух-Голодняк О. В. Адміністративно-правове регулювання 

поводження з промисловими відходами. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право» – Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, Київ, 2021. 

Зміст анотації. У роботі комплексно досліджуються адміністративно-

правове регулювання відносин поводження з промисловими відходами. У 

межах об’єкта та предмета дослідження розкрито систему адміністративно -

правового регулювання відносин у сфері поводження з промисловими 

відходами, виявлено основні проблеми нормативно-правового регулювання 

та запропоновано шляхи їх вирішення.  

В дисертації здійснюється спроба аналізу теоретико-правових підходів 

та сучасного стану нормативно-правового регулювання відносин поводження 

з промисловими відходами, зокрема аналізується законодавче визначення 

категорії «промислові відходи», їх ознаки та особливості. Досліджуються 

наявний стан адміністративно-правового регулювання поводження з 

промисловими відходами, а також доктринальні положення, що стосуються 

вказаної проблематики, детально аналізуються їх методи та заходи. В 

результаті чого формулюється авторське визначення поняття 

«адміністративно-правове регулювання поводження з промисловими 

відходами» як взаємопов'язана система способів впливу норм 

адміністративного права на суспільні відносини у сфері поводження з 

промисловими відходами, а саме відносини щодо належного збирання, 

перевезення, сортування, використання, зберігання, обробки (переробки), 

утилізації будь-яких речовин, матеріалів, предметів, які утворюються в 

процесі виробництва продукції (товарів), в сільському господарстві,  

промисловості, виконання робіт або надання послуг, що не має можливості 



 

 

3 

подальшого використання в технологічних процесах суб’єкта 

господарювання-утворювача відходів, не передаються як товар або сировина 

іншим особам і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен 

позбутися шляхом утилізації чи видалення, які застосовують уповноважені 

посадові особи державних органів влади та місцевого самоврядування у 

процесі владно-розпорядчої діяльності з метою задоволення інтересів 

суспільства.  

Внаслідок дослідження існуючих методів адміністративно-правового 

регулювання положення з промисловими відходами надається визначення 

вказаної категорії та встановлюється їх низька ефективність. Під 

аналізованими поняттям пропонується розуміти сукупність правових засобів, 

прийомів та способів впливу суб’єктів владних повноважень у сфері 

поводження з промисловими відходами для забезпечення регулюючого 

впливу норм адміністративного права з метою організації відносин з 

поводження з промисловими відходами та контролю за виконанням порядку. 

Низька ефективність методів адміністративно-правового регулювання 

поводження з промисловими відходами полягає у їх імперативному 

(наказовому) характері, що спричиняє надмірну бюрократизацію та 

економічні збитки. Надмірний контроль в даній сфері призводить до 

небажання підприємств надання реальної статистики кількості утворюваних 

промислових відходів. 

Доводиться необхідність запровадження диспозитивного методу 

адміністративно-правового регулювання окремих видів відносин у сфері 

поводження з промисловими відходами, а саме: надання свободи виробнику 

промислових відходів щодо самостійного віднесення залишків виробництва 

до категорії «промислові відходи» та класифікації їх на органічні та 

неорганічні. Запровадження даного методу забезпечить отримання 

екологічної та економічної вигоди. Акцентується увагу на можливості 

передання (продажу) окремих видів неорганічних та органічних промислових 

відходів для використання у якості сировини, що може бути використана у 
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якості сировини у процесі виробництва (зелена енергетика, будівництво 

тощо) для розумного використання даної сировини, зниження навантаження 

на навколишнє середовище, забезпечення енергетичній незалежності України 

та наближення виконання міжнародних угод про обмеження викидів в 

атмосферу парникових газів.  Вказується на необхідність розробки 

нормативно-правового закріплення порядку надання суб'єктам господарської 

діяльності додаткових  податкових та інших пільг у разі здійснення ними 

заходів щодо попередження та зменшення обсягів утворення відходів, по 

використанню відходів, виготовлення відповідного обладнання і участі в 

створенні спеціалізованих об'єктів поводження з відходами. 

Аналізується сучасний стан здійснення публічної політики в сфері 

поводження з  промисловими відходами, яку автор визначає як комплекс 

законодавчо визначених цілей, завдань та напрямків діяльності органів 

публічного адміністрування, направлених на охорону елементів 

навколишнього природнього середовища від негативного впливу відходів, 

розробка можливих програм використання відходів як вторинної сировини, 

здійснення державної підтримки приватних суб’єктів, що виконують 

спеціальні операції (у сфері поводження з промисловими відходами), 

здійснення проектувальної діяльності стосовно створення відходо-

переробних підприємств та визначення можливостей реалізації програм 

державно-приватного партнерства в досліджуваній сфері.  

Дисертація комплексно досліджує правовий статус та види суб'єктів у 

сфері поводження з промисловими відходами,  

Відзначаєтся роль екологічного контролю у забезпеченні порядку 

поводження з промисловими відходами. Здійснюється класифікація 

екологічного контролю на наступні групи.  

1) Загальний екологічний контроль, що передбачає оцінку загального 

стану виконання управлінських рішень у сфері забезпечення екологічного 

контролю, їх законності та доцільності тощо. Даний вид контролю 

здійснюється вищими органами виконавчої влади, передусім Кабінетом 
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Міністрів України та Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів 

України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, 

Державною екологічною інспекцією України та органами місцевого 

самоврядування.  

2) Відомчий контроль, до якого віднесено посадових осіб управлінь 

інших підрозділів охорони природи різних галузевих міністерств та 

відомств/ЦОВВ, а саме Державний комітет України по нафті і газу 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, та ряд 

відомств/ЦОВВ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України тощо. 

3) Виробничий екологічний контроль, суб’єктами якого визначаються 

лабораторії промислових підприємств, їх відділи та посадові особи, в 

функціональні обов’язки яких входить контроль за дотриманням інженерно -

геологічних і екологічних нормативів у виробничій діяльності 

підконтрольних їм підприємств.  

4) Громадський контроль, до суб’єктами якого відносять громадські 

організації та інші об’єднання, а також окремих громадян, що мають право на 

таку діяльність. Громадський контроль здійснюється з метою реалізації права 

кожного на сприятливе навколишнє середовище і запобігання порушенню 

законодавства в галузі природокористування і охорони навколишнього 

середовища. 

Вдосконалення адміністративно-правового забезпечення має 

відбуватися за такими напрямками: виокремлення та закріплення основних 

принципів публічної політики у сфері поводження з відходами; визначення 

основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з 

відходами, а також системи заходів, пов’язаних з організаційно-економічним 

стимулюванням ресурсозбереження; забезпечення мінімального утворення 

відходів, розширення їх використання у господарській діяльності, 

запобігання шкідливому впливу відходів на навколишнє природне 

середовище та здоров’я людини. 
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Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, поводження з 

промисловими відходами, екологічна безпека, державна екологічна політика, 

контрольно-наглядова діяльність у сфері поводження з промисловими 

відходами, екологічний контроль, екологічний нагляд.  
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ABSTRACT 

Karnaukh-Golodnyak O.V. Administrative and Legal Regulation of 

Industrial Waste Management. - Qualification Scientific Work on the Rights of 

Manuscript. 

Thesis for obtaining a scientific degree of doctor of philosophy majoring in 081 

"Law". - National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Kyiv, 

2021. 

The paper comprehensively examines the administrative and legal regulation 

of industrial waste management. Within the object and subject of the research the 

system of administrative and legal regulation of relations in the field of industrial 

waste management is revealed, the main problems of normative and legal 

regulation are revealed and the ways of their solution are offered. 

The dissertation attempts to analyze the theoretical and legal approaches and 

the current state of legal regulation of industrial waste management, in part icular, 

analyzes the legislative definition of the category "industrial waste", their features 

and characteristics. The current state of administrative and legal regulation of 

industrial waste management, as well as doctrinal provisions relating to this issue, 

their methods and measures are analyzed in detail. As a result, the author's 

definition of the concept of «administrative and legal regulation of industrial waste 

management» is formulated as an interconnected system of ways of in fluencing 

administrative law on public relations in the field of industrial waste management, 

namely the relationship of proper collection, transportation, sorting, use, storage, 

processing (processing), utilization of any substances, materials, objects which are 

formed in the course of manufacture of production (goods), in  agricu lture, the 

industry, performance of works or rendering of services which has no possibility of 

the further use in technological processes sub waste-generating entities are not 

transferred as goods or raw materials to other persons and which their owner 

disposes of, intends or must dispose of by disposal or disposal, which are used by 

authorized officials of public authorities in the process of government activities t o 

meet the interests of society. It is determined that the state policy in  the field of 
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industrial waste management is a set of legally defined goals, objectives and 

activities of public authorities aimed at protecting the environment from the 

negative impact of waste, development of possible programs for waste as a 

secondary raw material, state support private entities performing special operations 

(in the field of industrial waste management), carrying out design activities for the 

establishment of waste processing enterprises and identifying opportunities for 

public-private partnership programs in the study area. 

As a result of the study of the existing methods of administrative and legal 

regulation of the situation with industrial waste, the definition of th is category is 

provided and their low efficiency is established. It is proposed to understand the 

analyzed concepts as a set of legal means, methods and ways of in fluencing the 

subjects of power in the field of industrial waste management to ensure the 

regulatory impact of administrative law in order to organize relations on industrial 

waste management and enforcement. The low efficiency of methods of 

administrative and legal regulation of industrial waste management lies in  their 

imperative (mandatory) nature, which causes excessive bureaucratization and 

economic losses. Excessive control in this area leads to the reluctance of 

enterprises to provide real statistics on the amount of industrial waste generated. 

It is necessary to introduce a dispositive method of administrative and legal 

regulation of certain types of relations in the field of industrial waste management, 

namely: giving freedom to the producer of industrial waste to independently 

classify residues in the category of «industrial waste» and classify them into 

organic and inorganic. The introduction of this method will provide environmental 

and economic benefits. Emphasis is placed on the possibility of t ransfer (sale) of 

certain types of inorganic and organic industrial waste for use as raw material that 

can be used as raw material in the production process (green energy, construction, 

etc.) for reasonable use of this raw material, reducing the burden on the 

environment, ensuring Ukraine's energy independence and approaching the 

implementation of international agreements on limiting greenhouse gas emissions. 

Indicates the need to develop regulations to provide business entities with 
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additional tax and other benefits in the event that they take measures to prevent and 

reduce waste generation, the use of waste, the manufacture of appropriate 

equipment and participation in the creation of specialized facilities for waste. 

The current state of implementation of public policy in the field of industrial 

waste management is analyzed, which the author defines as a set of legally defined 

goals, objectives and activities of public authorities aimed at protecting the 

environment from the negative impact of waste, development of possible programs 

for waste, implementation of state support for private entities performing special 

operations (in the field of industrial waste management), implementation of design  

activities for the establishment of waste processing enterprises and identification of 

opportunities for public-private partnership programs in the study area. 

The dissertation comprehensively investigates the legal status and types of 

subjects in the field of industrial waste management. 

The role of environmental control in ensuring the order of industrial waste 

management is noted. The classification of environmental control is carried ou t 

into the following groups: General environmental control, which involves 

assessing the general state of implementation of management decisions in the field 

of environmental control, their legality and feasibility, and so on. This type of 

control is carried out by the highest executive bodies, primarily the Cabinet of 

Ministers of Ukraine and the Ministry of Environmental Protection and Natural 

Resources of Ukraine, the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, the 

State Ecological Inspectorate of Ukraine, etc. Departmental control includes 

officials of departments of other nature protection departments of various line 

ministries and departments, namely the State Committee of Ukraine for Oil and 

Gas of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, and a 

number of departments of the Ministry of Environment and Natural Resources of 

Ukraine. The subjects of industrial environmental control are the laboratories of 

industrial enterprises, their departments and officials, whose functional 

responsibilities include monitoring compliance with engineering, geological and 

environmental standards in the production activities of enterprises under their 
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control. The subjects of public control are defined as public organizations and 

other associations, as well as individual citizens who have the right to such 

activities. Public control is carried out in order to realize the right of everyone to a 

favorable environment and to prevent violations of legislation in the field of nature 

management and environmental protection. 

Improvement of administrative and legal support should take place in  the 

following areas: identification and consolidation of the basic principles of public 

policy in the field of waste management; determination of the basic conditions, 

requirements and rules for environmentally safe waste management, as well as a 

system of measures related to organizational and economic incentives for resource 

conservation; providing minimizing the generation of waste, expanding their use in 

economic activities, preventing the harmful effects of waste on  the environment 

and human health. 

Key words: administrative and legal regulation, industrial waste 

management, ecological safety, state ecological policy, control and supervision 

activity in the field of industrial waste management, ecological control, ecological 

supervision 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Регулювання відносин у сфері поводження з 

відходами відіграє надзвичайну роль у забезпеченні екологічної безпеки 

держави, і від вдалої організації даного процесу шляхом застосування 

владно-розпорядчого впливу держави залежить стан навколишнього 

природного середовища. Однак, нині на теренах нашої держави 

прослідковується збільшення частки відходів, зокрема небезпечних, та їх 

накопичення на стихійних звалищах, невпинне забруднення 

інфраструктурних об’єктів комунального і сільського господарства, річок 

тощо відходами вуглевидобувної, хімічної, металургійної та іншої 

промисловості. Вказані негативні явища виступають індикатором широкого 

кола проблем у сфері адміністративно-правового регулювання поводження з 

промисловими відходами, з огляду на що виникає необхідність їх 

дослідження. 

Соціальний запит на вдосконалення системи публічного управління в 

Україні спонукає до наукового узагальнення досвіду державної, політичної 

та управлінської діяльності в різних галузях соціального та економічного 

життя. Практика реалізації стратегічних завдань розвитку українського 

суспільства в умовах внутрішньо системних, міжсистемних і глибинних 

трансформацій глобалізованого світу зумовлює необхідність постійного 

переосмислення теоретичних і практичних аспектів формування та 

здійснення публічного управління України в контексті сучасних соціально-

економічних і політичних реалій. 

Розв’язання пріоритетних проблем щодо здійснення в Україні 

трансформаційних процесів, спрямованих на досягнення об’єктивно 

необхідного посилення дієздатності держави, безпосередньо залежить від 

упровадження наукових засад формування ефективної системи публічного 

управління.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
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Дослідження виконано в межах науково-дослідних робіт Національного 

університету біоресурсів і природокористування України «Інформаційно-

правове забезпечення екологічної складової національної безпеки України»,  

«Розробка концепції правового забезпечення екологічної безпеки України 

органами публічної влади та місцевого самоврядування в контексті 

євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0120U003857) та 

«Організаційно-правові засади сталого розвитку об’єднаних територіальних 

громад в Україні» на 2019–2021 рр. (номер державної реєстрації 

0119U003454). Дослідження спрямоване на виконання основних напрямів 

Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом 

Президента України від 22.07.1998 № 810/98. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – 

провести комплексний науковий аналіз теоретичних та практичних проблем 

адміністративно-правового регулювання відносин поводження з 

промисловими відходами та розробити пропозиції щодо їх вдосконалення. 

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання: 

– проаналізувати теоретико-правову природу категорії «промислові 

відходи»; 

– дослідити правову природу суспільних відносин у сфері поводження 

з промисловими відходами та їх роль в забезпечення екологічної безпеки 

держави; 

– розкрити сутнісний зміст адміністративно-правового регулювання 

поводження з промисловими відходами та визначити його особливості; 

– дослідити особливості категорії «промислові відходи» як предмета 

адміністративно-правового регулювання; 

– визначити принципи адміністративно-правового регулювання 

поводження з промисловими відходами та розкрити їх особливості; 

– проаналізувати сучасний стан адміністративно-правового 

регулювання поводження з промисловими відходами в Україні; 

– дослідити методи адміністративно-правового регулювання 



 

 

18 

поводження з промисловими відходами; 

– охарактеризувати суб'єктів та інших учасників адміністративно-

правового регулювання поводження з промисловими відходами; 

– здійснити співвідношення категорій «екологічний контроль» та 

«екологічний нагляд»; 

– дослідити зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання 

поводження з промисловими відходами сфері адміністративно-правового 

регулювання поводження з промисловими відходами; 

– запропонувати напрямки вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання поводження з промисловими відходами. 

Об’єктом дослідження виступають врегульовані нормами права 

суспільні відносини, що виникають з приводу використання, зберігання та 

утилізації промислових відходів. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

поводження з промисловими відходами. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання, що дає 

можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту і 

юридичної форми, об’єктивно оцінювати ефективність адміністративно-

правового регулювання поводження з промисловими відходами. 

За допомогою логіко-семантичного методу, який було використано  

під час дослідження точок зору окремих вчених, здійснено дослідження 

аналітичних матеріалів, визначення понятійного апарату (підрозділи 1.1, 1.2, 

2.1). Формально-юридичний використовувався для аналізу і розкриття 

основних юридичних понять у сфері правового регулювання 

адміністративно-деліктних відносин (1.1, 1.3, 2.2, 2.3). За допомогою 

системно-структурного методу та порівняльно-правового здійснено аналіз 

нормативних актів, що складають зміст адміністративно-правового 

регулювання, досліджено проблемні питання розмежування компетенції 

різних суб’єктів, задіяних у адміністративно-деліктних відносинах 
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(підрозділи 3.1, 3.3). Статистичний метод дозволив узагальнити практику 

вчинення адміністративних правопорушень у сфері використання та охорони 

природних ресурсів (підрозділи 1.1 та 2.1).  

Теоретико-методологічною основою дослідження є праці таких 

вчених як: Г. Балюк, А. Бобков, Г. Виговська, В. Гаращук, О. Гафурова, А. 

Гетьман, Л. Головко, О. Гулак, М. Дейнега,  В. Єрмоленко, С. Кідалов, З. 

Кісіль, Ю. Краснова,  В. Курило, І. Курило, В. Ладиченко, Н. Максіменцева, 

Н. Малишева, О. Піддубний, Б. Розовський, К. Рябець, О. Світличний, Л. 

Здоровко, В. Костицький, Н. Малишева, І. Мачуська, В. Міщенко, А. 

Оскірко, І. Пілявська, О. Улютіна, Ю. Шемшученко, М. Шульга, Є. Шульга, 

О. Юрескул, О. Яра, К. Яремчук, та інші. Доробки зазначених учених 

використані автором при формулюванні теоретико-правових засад 

адміністративно-правового регулювання відносин у сфері поводження з 

промисловими відходами. 

Нормативною базою дослідження є Конституція України, міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента 

України і Кабінету Міністрів України, нормативні акти органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, акти законодавства держав – 

членів ЄС.  

Емпіричною основою дослідження є, зокрема, звіти державних 

органів та посадових осіб, офіційні статистичні дані, що стосуються різних 

аспектів досліджуваної проблематики.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших комплексних наукових правових досліджень 

адміністративно-правового регулювання відносин у сфері поводження з 

промисловими відходами, у якому запропоновано нові, сучасні підходи до 

правового регулювання відносин у сфері поводження з промисловими 

відходами. В результаті проведеного дослідження сформульовано низку 

нових концептуальних положень в науці адміністративного права та 
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висновків, запропонованих особисто здобувачем. Найважливішими з них є 

такі: 

уперше: 

– визначено категорію «адміністративно-правове регулювання 

поводження з промисловими відходами» як взаємопов'язану систему 

способів та засобів, за допомогою яких здійснюється вплив норм 

адміністративного права на суспільні відносини у сфері поводження з 

промисловими відходами, а саме: відносини щодо належного збирання, 

перевезення, сортування, використання, зберігання, обробки (переробки), 

утилізації будь-яких речовин, матеріалів, предметів, які утворюються в 

процесі виробництва продукції (товарів), в промисловості, сільському 

господарстві, виконання робіт або надання послуг, що не має можливості 

подальшого використання в технологічних процесах суб’єкта 

господарювання-утворювача відходів, не передаються як товар або сировина 

іншим особам і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен 

позбутися шляхом утилізації чи видалення, які застосовують уповноважені 

посадові особи державних органів влади та місцевого самоврядування у 

процесі владно-розпорядчої діяльності з метою задоволення інтересів 

суспільства та територіальної громади; 

– доведено необхідність зміни правового режиму промислових 

відходів, що передбачає надання можливості суб’єкту господарювання-

виробнику самостійно відносити окремі види промислових відходів до 

категорії товарів, якщо вони можуть бути використані в інших циклах 

виробництва, або реалізовані підприємствам для такого використання.  

Пропонується автоматично вважати відходами лише ті предмети, матеріали, 

речовини, які не можуть в подальшому знайти застосування в будь-якому 

циклі робіт, окрім переробки, або утилізації; 

удосконалено: 

– поняття «промислові відходи», яке запропоновано (в т.ч. на 

законодавчому рівні шляхом внесення змін до відповідного нормативно-
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правововго акту) розуміти як будь-які речовини, матеріали, предмети, які 

утворюються в процесі виробництва продукції (товарів) в промисловості, 

сільському господарстві, виконання робіт або надання послуг, непридатні 

для подальшого використання в технологічних процесах суб’єкта 

господарювання, внаслідок діяльності якого вони утворились, не 

передаються як товар, або сировина іншим особам, і від яких їх власник 

позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи 

видалення; 

– визначено категорію «відносини поводження з промисловими 

відходами» як діяльність, пов’язану з належним використанням, зберіганням 

та утилізацією будь-яких речовин, матеріалів, предметів, які утворюються в 

процесі виробництва продукції (товарів) в промисловості, сільському 

господарстві, виконання робіт або надання послуг, що непридатні до 

подальшого використання в технологічних процесах суб’єкта 

господарювання, внаслідок діяльності якого вони утворились, не 

передаються як товар або сировина іншим особам, і від яких їх власник 

позбувається, має намір або зобов’язаний позбутися шляхом утилізації чи 

видалення;  

– категорію «методи адміністративно-правового регулювання відносин 

поводження з промисловими відходами», які пропонується розуміти як 

сукупність правових засобів, прийомів та способів впливу суб’єктів владних 

повноважень у сфері поводження з промисловими відходами для 

забезпечення регулюючого впливу норм адміністративного права з метою 

організації відносин та забезпечення дотримання порядку поводження з 

промисловими відходами; 

–  розуміння принципів адміністративно-правового регулювання у 

сфері поводження з промисловими відходами в ЄС, до яких відносимо: 1) 

забезпечення екологічної безпеки згідно екологічних вимог впродовж 

повного життєвого циклу промислових відходів; 2) послаблення державного 

регулювання поводження з промисловими відходами в частині віднесення 
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окремих видів промислових відходів до категорії «товари»; 3) принцип 

розширеної відповідальності устворювачів промислових відходів «виробник 

платить»; 4) суб’єкти утилізації відходів (домогосподарства та організації) 

повністю оплачують найбільш екологічно безпечні способи переробки, або 

захоронення. 

–  запропоновано класифікацію суб’єктів та інших учасників 

адміністративно-правового регулювання поводження з промисловими 

відходами, до яких віднсимо: 

 1) органи державної влади, серед яких виокремлюються: а) регулятори 

у сфері поводження з промисловими відходами (Міністерство захисту 

довкілля та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я 

України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, 

Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна служба геології та надр 

України тощо);  б) контролери (Державна екологічна інспекція України, 

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів тощо);  

2) органи місцевого самоврядування, що здійснюють контроль за 

діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з 

відходами та визначають території для розміщення відходів (сільські, 

селищні та міські ради, їх виконавчі органи, об’єдання територіальних 

громад);  

3) суб’єкти господарювання, які поділяються на: а) основні, а саме, 

виробники промислових відходів (підприємства, заводи, організації); б) 

похідні, а саме, суб’єкти господарювання, що здійснюють захоронення та 

переробку промислових відходів (переробні підприємства, полігони тощо) , а 

також ми виокремлюємо в) допоміжну групу суб’єктів, діяльність якої 

спрямована на організацію взаємодії органів державної влади та суб’єктів  

господарювання, розробку документів, проєктів та договорів у сфері 

поводження з промисловими відходами тощо;  
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4) громадські інспектори з охорони довкілля, громадські організації, 

громадські об’єднані, що здійснюють громадський нагляд за дотриманням 

норм та правил екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища 

суб’єктами господарювання; 

- дістали подальшого розвитку: 

– особливості відносин поводження з промисловими відходами як 

об'єкта адміністративно-правового регулювання, якими є екологічний та 

економічний характер. Екологічний характер проявляється у ризику, що несе 

на собі порушення порядку зберігання, розміщення, утилізації та видалення 

промислових відходів. Економічний характер полягає у недоотриманих 

підприємствами та державою коштів, що можна акумулювати за рахунок 

переробки (рециклінгу), або передачі для подальшого використання 

промислових відходів іншими виробництвами; 

– розуміння публічної політики в сфері поводження з промисловими 

відходами, що становить собою комплекс законодавчо визначених цілей, 

завдань та напрямків діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування направлених на охорону елементів навколишнього 

природнього середовища від негативного впливу відходів, розробка 

можливих програм використання відходів як вторинної сировини, здійснення 

державної підтримки приватних суб’єктів, що здійснюють спеціальні 

операції (у сфері поводження з промисловими відходами), здійснення 

проектувальної діяльності стосовно створення відходо-переробних 

підприємств та визначення можливостей реалізації програм державно-

приватного партнерства в досліджуваній сфері;  

– функції органів державної влади та місцевого самоврядування щодо 

забезпечення порядку поводження з промисловими відходами, якими є: 1) 

контроль за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері 

поводження з відходами; 2) визначення території для розміщення відходів; 3) 

запобігання спричиненню шкоди довкіллю від негативних факторів, у тому 

числі під час ведення робіт, пов'язаних із використанням її об'єктів; 4) 
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ліквідація наслідків шкоди спричиненої довкіллю; 5) створення і ведення 

єдиного державного реєстру джерел скидів та викидів, виробників відходів та 

місць захоронення відходів, суб'єктів господарської діяльності, які мають 

ліцензію на збирання і заготівлю відходів; 6) забезпечення виконання з боку 

юридичних та фізичних осіб встановлених законом вимог у галузі захисту 

довкілля; 7) забезпечення рекультивації земель, відновлення лісів, очищення 

та знезараження вод тощо; 

– напрямки подальшого розвитку адміністративно-правового 

регулювання поводження з промисловими відходами, серед яких 

виокремлюємо: 1) зменшення обсягів утворення відходів; збільшення обсягу 

переробки та повторного використання відходів; 2) перехід до економіки 

замкненого циклу/циркулярної економіки; 3) розширення відповідальності 

виробника за прийняття відходів та повернутої продукції; 4) створення 

можливостей для збору відходів електричного та електронного обладнання; 

5) контроль за видаленням небезпечних відходів тощо; 6) перманентний 

екологічний моніторинг в межах контрольно-наглядових функцій органів 

державної екологічної інспекції України, експертів з оцінки впливу на 

довкілля, громадських організацій тощо. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації положення та висновки можуть бути використані: 

– у правозастосовній діяльності – для удосконалення діяльності 

службових осіб системи органів Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України, Державної екологічної інспекції у питаннях забезпечення 

адміністративно-правового регулювання відносин поводження з природними 

ресурсами, зокрема здійснення контрольно-наглядової діяльності; 

– у правотворчій діяльності – у процесі розроблення законодавчих і 

підзаконних актів України, спрямованих на вдосконалення й оптимізацію 

механізмів адміністративно-правового регулювання у сфері поводження з 

промисловими відходами; 

– у науково-дослідній роботі – для подальшого наукового опрацювання 
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проблем правового регулювання відносин у сфері поводження з 

промисловими відходами; 

– в освітньому процесі – під час підготовки відповідних розділів 

підручників і навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів з 

адміністративного права України, при викладанні навчальної дисципліни 

«Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Екологічне право» у 

науково-дослідній роботі студентів та слухачів Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження в межах дисертації 

проведено здобувачем самостійно. На всі наукові роботи, які 

використовувалися здобувачем для формулювання власних висновків, 

зроблені необхідні посилання з дотриманням правил академічної 

доброчесності.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження обговорювалися на засіданні кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і 

природо-користування України. Основні теоретичні й практичні результати 

дисертаційної роботи оприлюднено в наукових доповідях, повідомленнях на 

конференціях, круглих столах, семінарах різного рівня, зокрема, на 

Міжнародній науково-практичній конференції «Правова держава: історія, 

сучасність та перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми наук 

про життя та природокористування» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні проблеми розвитку державності та напрями 

їх вирішення через призму правотворчої діяльності» (м. Харків, 2019 р.);  

Міжнародна науково-практична конференція «Сутність та значення впливу 

законодавства на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 2021 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

юридичної науки та практики у XXI столітті» (м. Рівне, 2021 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Правова система України: сучасні тенденції 
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та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 2021 р.). 

Публікації. Основні результати наукового дослідження опубліковано у 

14 наукових працях, з яких 5 статей у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 3 статті в наукових 

виданнях інших держав та 6 тез наукових доповідей. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що об’єднують дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 240 сторінок. 

Список використаних джерел налічує 210 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО КАТЕГОРІЇ 

«ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ» ЯК ПРЕДМЕТУ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

  

1.1. Теоретико-правова природа поняття «промислові відходи» 

Охорона екосистеми є актуальним завданням світової спільноти ХХІ 

століття. Для України питання охорони навколишнього природного 

середовища є нагальною проблемою, з огляду на підписання низки 

міжнародних договорів з питань захисту навколишнього природного 

середовища. Екологічна політика держави спрямована на збереження 

безпечної для існування природної екосистеми, навколишнього середовища, 

захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого 

його забрудненням. За останнє десятиліття спостерігається тенденція 

негативних змін стану екологічної ситуації в країні, що супроводжується 

виснаженням природоресурсного потенціалу та погіршенням якості 

природних ресурсів, що не може не впливати на загальний стан 

навколишнього природного середовища, якісні характеристики як 

тваринного та рослинного світу, так суспільства в цілому. Соціально-

економічний дисбаланс, в поєднанні з негативними змінами у 

навколишньому середовищі вимагають наукового обґрунтування пріоритетів 

подальшого розвитку, передусім в екологічній сфері [1]. Окрім того 

спостерігається відсутність належного рівня регулювання збереження 

екосистеми, що підтверджується рядом факторів, зокрема: відсутністю 

ефективної екологічної політики держави; існуванням широкого ряду 

декларативних норм в системі нормативно-правового регулювання; 

нецільовим використанням бюджетних коштів з фонду охорони 

навколишнього природного середовища; відсутністю активної позиції 

громадян щодо стану навколишнього природного середовища та відповідно 

екологічної обізнаності; незаконним поводженням з відходами, що 

спричиняють забруднення навколишнього природного середовища; низьким 



 

 

28 

рівнем рециклінгу відходів тощо [1]. Останні два фактори вказують на 

проблему поводження з відходами, яка наразі є актуальною в Україні. З 

огляду на це серед першочергових завдань слід напрацювати новітніх, 

ефективних концептуальних підходів спрямованих на забезпечення 

оптимізованого використання вторинних ресурсів задля зменшення 

негативного вприву на природні ресурси та навколишнє середовище. З 

огляду на це проблеми, що виникають у сфері поводження з відходами 

становлять значний інтерес для сучасної науки, через необхідність 

збалансування екологічної сфери та раціонального природокористування.  

За даними національного державного статистичного спостереження у 

2019 році в Україні загальний обсяг відходів, утворених від економічної 

діяльності (включаючи різні сфери промисловості: сільське господарство, 

добувну промисловість, будівництво, енергетичну сферу та ін.) тобто 

промислових відходів склав 441,5 млн.т. [2], що становить 98,4% від 

загального обсягу утворення відходів в Україні. Слід зауважити, що 

утворювачами небезпечних, зокрема токсичних відходів за обсягом 

беззаперечно є суб’єкти виробництва товарів та надання послуг 

(промисловість). Промислові відходи є тією категорією відходів, 

впорядкування відносин, щодо поводження з якими, а саме напрацювання 

ефективних заходів адміністративно-правового забезпечення на сьогоднішній 

день є вкрай необхідним. Схожа думка закріплена в Національній стратегії 

управління відходами в Україні до 2030 року, затвердженій розпорядженням 

Кабінету міністрів України від 08.11.2017 № 820-р. [1]. Нині одним з 

критичних викликів нашої держави в екологічній сфері залишається 

проблема поводження з відходами, що обумовлює здійсення ряду 

невідкладних заходів задля уникнення екологічної катастрофи. 

Сміттєзвалища в Україні є переповненими, а їх загальна площа становить 

понад 160 тис. га, загальна маса таких відходів перевищує 36 млрд. т. 

 
1 Національна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Україні: розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р, м.Київ URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80 (дата звернення: 17.12.2020) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80
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Тенденція до накопичення відходів шириться в геометричній прогресії, і з 

кожним роком демонструє зріст. Більшу частину відходів складають 

розкривні супутні породи, шлами збагачення корисних копалин, шлаки 

металургійні, золошлакові відходи теплових електростанцій, відходи 

вуглевидобутку та вуглезбагачення тощо [2]. З огляду на те, що екологічну 

політику має проводити держава, забезпечуючи її адміністративно-

правовими заходами, на сьогоднішній день необхідним є напрацювання 

дієвих заходів адміністративно-правового регулювання поводження з 

відходами. 

Складно сперечатися з тим, що в сучасній правовій системі 

адміністративно-правове регулювання є найбільш ефективним механізмом 

забезпечення максимально безпечного рівня поводження з промисловими 

відходами. Незважаючи на це власне визначення категорії «промислові 

відходи» залишається здебільшого поза увагою як вчених-адміністративістів, 

так і законодавця. А рівень адміністративно-правового забезпечення 

поводження з відходами, зважаючи на статистику кількості їх утворення 

також далекий від ідеалу.  

Аналізуючи норми національного законодавства у сфері охорони 

навколишнього середовища та екології, поняття «промислові відходи» у 

чіткому та зрозумілому вигляді у вітчизняному правовому полі майже 

відсутні. Однак, при цьому поняття «промислові відходи» часто і досить 

активно використовується як в національних нормативно-правових актах, так 

і в міжнародній правозастосовчій практиці. Наявні також випадки 

використання термінів «відходи виробництва», «виробничі відходи» та 

«відходи промисловості», що переважно вживаються в аналогічному 

контексті. Так, поняття «промислові відходи» використовується у 

Базельській конвенції про контроль за транскордонним перевезенням 

небезпечних відходів та їх видаленням. При цьому у зазначеній Конвенції 

 
2 Бакуліна Г.Ю. Сміття – загроза екології чи багатство країни? Світовий досвід і перспективи 

України щодо виробництва біогазу. Випуск # 9. 2017 ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО с.  803.  С.  
803-808 
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ширше застосування знаходить поняття «відходи виробництва...» з 

подальшим зв’язком з певною сферою виробництва, наприклад, виробництва 

фармацевтичної продукції тощо [3]. В Заключному акті Наради з безпеки та 

співробітництва в Європі використовується поняття «виробничі відходи» 

саме в контексті прив’язки до технологічних процесів [4]. Однак очевидним 

видається факт звуження терміну за такого підходу. В законодавстві інших 

країн поширеним є закріплення категорій «промислові відходи», або 

«виробничі відходи» з наданням визначення їх дефініцій. Так, подібні 

визначення знайшли власне відображення в законодавчих актах 

Азербайджану та Казахстану [5]. В даному випадку слід звернути увагу на те, 

що вжиті терміни ототожнюються законодавцями даних країн. 

 У законодавстві України нормотворець також часто вживає термін 

«промислові відходи», інколи ототожнюючи їх з категорією «виробничі 

відходи» за аналогією.  Так, у чинному Законі України «Про відходи» 

використовуються як поняття «промислові відходи» (стаття 42 Закону 

України, якою встановлюється відповідальність за порушення встановленого 

порядку поводження з відходами), так і «виробничі відходи» (статті 20 та 21 

Закону України, які встановлюють повноваження органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування щодо контролю за додержанням вимог у сфері 

поводження з відходами) [6]. 

 
3 Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх 

видаленням: Міжнародна конвенція, 01.07.1999 (дата приєднання). URL: https://zakon.rada.gov.ua/  

laws/show/995_022#Text. (дата звернення 05.03.2020) 
4 Василенко Л. П. Правові проблеми діяльності органів виконавчої влади з питань екології: 

монографія. Л. П. Василенко. Житомир: Житомирський національний агроекологічний 

університет. 2014. 102 с. 
5 Вернудіна І.В. Особливості публічного управління в Україні: цивілізаційний поступ та сучасні 

виклики. Публічне управління: шляхи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю 

(Київ, 26 листопада 2014 р.) : у 2 т. за наук. ред. Ковбасюка Ю.В., Романюка С.А., Оболенського 
О.Ю..К. : НАДУ. 2014. Т. 1. С. 30-32. 
6 Виговська Г. П., Міщенко В. С. Поводження з відходами в Україні : підсумки і перспективи. 5-а 

Міжнародна конференція «Співробітництво для вирішення проблеми відходів», 2-3 квітня 2008 р., 

м. Харків. URL: http://waste.ua/cooperation/2008/theses/vygovska.html. (дата звернення 19.07.2020) 

 

http://waste.ua/cooperation/2008/theses/vygovska.html
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 За критерієм джерела походження чинний Закон України «Про 

відходи» виділяє побутові відходи як відходи, що утворюються в процесі 

життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, 

великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою 

діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх  накопичення. 

 Отже, чинний основний національний законодавчий документ у сфері 

поводження з відходами відокремлює побутові відходи від відходів, 

пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств. І хоча власне поняття 

«промислові відходи» чітко законодавцем в ЗУ «Про відходи» не окреслене, 

однак віддалений натяк на зв’язок з технологічними процесами виробництва 

і чітке відмежування від побутових відходів уже присутні. 

 Поняття «промислові відходи», «виробничі відходи» чи «відходи 

виробництва» зустрічаються і в інших законодавчих актах (Кримінальний 

кодекс України, Земельний кодекс України, Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, Закон України «Про альтернативні 

джерела енергії», ЗУ «Про альтернативні види палива» і т.д.). 

 Продовжуючи аналіз вітчизняного законодавства на предмет 

закріплення дефініції категорії «промислові відходи» слід звернутися до 

Державного класифікатору відходів (ДК 005-96), основного документу щодо 

інформаційного забезпечення та управління відходами [7]. Класифікатор 

забезпечує розмежування відходів за критерієм системи обліку із 

дотриманням відповідності міжнародним нормативним документам та 

екологічним стандартам, збереження ресурсів та вторинного використання 

сировини [8]. Однак навіть у цьому акті, попри активне використання 

категорій «промислові відходи», або «відходи певної промисловості» слід 

відмітити відсутність дефініції вказаної категорії. 

 
7 Воронов О.І. Прийняття управлінських рішень в умовах цивілізаційного розвитку. О.І. Воронов. 

Публічне управління: шляхи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 

26.11.2014): у 2 т.за наук. ред. Ковбасюка Ю.В., Романюка С.А., О.Ю. Оболенського. К.  : НАДУ. 

2014. Т. 1. С. 22-24. 
8 Гавкалова Н.Л. Публічне управління: методологічний аспект. Публічне управління: шляхи 

розвитку : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26.11.2014): у 2 т.  за наук. ред.  
Ковбасюка Ю.В., Романюка С.А., Оболенського О.Ю.. К. : НАДУ. 2014. Т. 1. С. 16-18. 
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 Науково-правова доктрина передбачає положення, відповідно до яких 

люди мають змогу планувати власні дії з можливістю врахування 

потенційних правових наслідків. Для цього вимагається, зокрема, щоб 

правові акти заздалегідь оприлюднювалися, були ясними, простими, 

точними, чіткими і несуперечливими. Вказані вимоги входять до принципу 

правової визначеності як елементу верховенства права [9]. 

 Відсутність визначення поняття «промислові відходи» може 

призводити до ускладнення процедури притягнення до відповідальності осіб 

винних в екологічних правопорушеннях, або навпаки – до неправомірного 

притягнення до відповідальності невинуватих осіб, що в свою чергу 

порушує: з одного боку принцип невідворотності покарання та право людини 

на безпечне для життя і здоров'я довкілля; з іншого порушує хрестоматійну 

заборону щодо застосування неконтрольованого та свавільного примусу 

держави. 

 Розглянемо ще один потенційний ризик ігнорування невизначеності 

поняття «промислові відходи» законодавцем. Розроблений Міністерством 

екології та природних ресурсів України 08.11.2018 р. проект Закону України 

«Про управління відходами» на виконання вимог розпорядження Кабінету 

міністрів України від 08 листопада 2018 року № 820–р «Про схвалення 

Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року», пункту 

191 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2018, який має прийти 

на зміну чинному Закону України «Про відходи» та наблизити законодавство 

України у сфері поводження з відходами до європейських стандартів [10]. 

Вказаний проект закону не містить визначення поняття «промислові 

відходи», хоча дана категорія використовується в аналогічному до норм 

 
9 Гетьман А.П. Організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного 

середовища. А. П. Гетьман. Проблеми законності : зб. наук. праць. Харків. 2014.  Вип. 125.  С. 119-

128. 
10 Проект Закону України «Про управління відходами» на виконання вимог розпорядження 

Кабінету міністрів України від 08.11.2018 № 820–р «Про схвалення Національної стратегії 

управління відходами в Україні до 2030 року» URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/ webproc4 _ 
1?pf3511=69033 (дата звернення 19.07.2020) 
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чинного ЗУ «Про відходи» контексті. Дефініція категорії «виробничі 

відходи» не знайшла відображення у вещезазначеному проекті закону. Отже,  

категорії «промислових відходів» або «виробничих відходів» як окремого 

виду відходів зазначеної групи, що характеризується за ознакою джерела 

походження відходів, знову залишається поза увагою нормотворців.  

Слід зазначити, що проект змінює загальне поняття «відходи», 

порушуючи зв’язок з характером людської діяльності, через яку вони 

утворюються, відсутністю споживчих якостей та неможливості подальшого 

використання за місцем їх утворення або виявлення. Розробники 

законопроекту залишають лише дії, намір чи обов’язок власника щодо таких 

речовин чи предметів. Очевидно, що запропоноване визначення 

використовує підхід Директиви Європейського парламенту та Ради 

2008/98/ЄС про відходи, яка розглядає останні як будь-яку речовину чи 

предмет, яких власник позбувається, має намір чи зобов’язаний позбутися 

[11]. Однак зазначимо, що вказаний проект закону містить суттєву колізію, що 

лежить в площині нелогічності віднесення «відходів з інших джерел» до 

категорії «побутових відходів», у разі подібності даних відходів за своїм 

змістом до відходів з домогосподарств. 

 Відповідно до законопроекту до побутових відходів відносяться дві 

категорії відходів: домогосподарчі відходи, а саме: папір, картон, скло, 

метали, пластик, біовідходи, деревину, текстиль, упаковку, відходи 

електричного та електронного обладнання, відпрацьовані батарейки, батареї 

та акумулятори, а також великогабаритні відходи; відходи з інших джерел, 

якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів з домогосподарств [10]. 

Пропоноване проектом закону визначення дефініції «побутових 

відходів» всупереч наявному в ст. 1 терміну «відходи» містить відсилку 

виключно на морфологічний склад, що не відповідає загальній логіці 

розуміння концепції управління відходами з боку даного законопроекту так і 

 
11 Директива Європейського парламенту та Ради 2008/98/ЄС про відходи URL: https://mepr.gov. ua/ 

news/31288.html (дата звернення 22.07.2020) 
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з боку міжнародних організацій. Зважаючи на те, що переважна більшість 

відходів промислового виробництва включають в себе паперові, скляні, 

металеві, пластикові відходи, відходи біологічного типу, деревини або 

текстилю, а відходи діяльності суб'єктів господарювання часто складаються з 

декількох речовин, можна припустити, що під поняттям «побутові відходи», 

держава пропонує розуміти будь-які відходи, що утворюються на території 

нашої держави.  

Ст. 13 зазначеного проекту закону передбачає, що суб’єкти 

господарювання, установи та організації усіх форм власності, діяльність яких 

призводить до утворення відходів, та суб’єкти господарювання у сфері 

управління відходами зобов’язуються вести облік відходів, що утворилися в 

результаті їх діяльності або були отримані від інших суб’єктів 

господарювання, здійснення операцій управління відходами та надавати 

звітну інформацію [10]. При цьому ст. 32 даного проекту звільняє утворювачів 

побутових відходів від обов’язку надання звітності до інформаційної системи 

управління відходами утворювачів та власників відходів  [10].  В даному 

випадку держава несе ризики утворення, на перший погляд, прогресивної 

системи управління відходами, однак ризикує лишитись у інформаційному 

вакуумі стосовно наявності переважної більшості відходів на території 

назвичайно великої країни. Окрім того, проект закону містить зобов'язання 

утворювачів побутових відходів щодо фіксування обсягів та інших 

характеристик даних відходів та звітування про них та передачі іншим 

суб’єктам системи управління відходами. При цьому сама назва статті 

«Обов’язки утворювачів побутових відходів» говорить про розповсюдження 

її лише на утворювачів побутових відходів, тобто на всіх без виключення 

осіб мешканців країни та підприємств. 

 Однак, в даному випадку, наявність у суб’єкта господарювання окрім 

побутових хоча б одного виду інших відходів може звільнити його від 

обов'язку передавати дані стосовно «побутових відходів» уповноваженим 

суб’єктам з управління відходами, а суб’єкти державного та громадського 
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регулювання та контролю не отримуватимуть інформації щодо їх утворення.  

Це може призвести до неконтрольованості утворення та знаходження 

відходів в нашій державі. 

Огляд проекту закону показав відсутність дефініції «промислові 

відходи» попри непоодиноке її використання в тексті. На нашу думку, це 

потенційно може призвести до свавільного тлумачення вказаної категорії  з 

боку зацікавлених осіб. Не додає оптимізму те, що при розробці нових 

законодавчих актів ситуація не змінюється. Отже, на нашу думку слід 

зосередити увагу наукової спільноти та законодавчого органу на 

необхідності напрацювання та обов’язкового нормативно-правового 

закріплення визначення категорії «промислові відходи». Зараз, можна 

припустити, що під поняттям «промислові відходи» слід розуміти речовини, 

матеріали та предмети, що утворюються внаслідок виробництва продукції 

(товарів), виконання робіт, надання послуг тощо, не мають властивостей для 

подальшого використання в технологічних процесах суб’єкта 

господарювання, в результаті діяльності якого вони утворились, не 

передаються у якості товару або сировини іншим особам, або підприємствам, 

від яких власник таких відходів позбувається, має намір або повинен 

позбутися в результаті утилізації чи видалення. 

Беручи до уваги аналіз чинного національного законодавства у сфері 

охорони навколишнього середовища та екології, слід зазначити, що поняття 

«промислові відходи» у чіткому розумінні відсутнє. Наявні різні класифікації 

твердих промислових відходів (за галузями промисловості: відходи паливної, 

металургійної, хімічної та інших галузей; за конкретними виробництвами: 

відходи сірко кислотного, содового, фосфорокислотного та інших 

виробництв; за агрегатним станом: тверді, рідкі, газоподібні; за горінням: 

горючі та негорючі; за методами переробки; за рівнем небезпеки промислові 

відходи поділяються на чотири класи небезпеки: I — надзвичайно 

небезпечні, II — високо небезпечні, III— помірно небезпечні, IV— мало 

небезпечні), на законодавчому рівні закріплено загальне поняття «відходів», 
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але щодо визначення «промислових відходів» є певні складнощі [12]. Це в 

свою чергу не вносить ясності і створює ситуацію невизначеності та 

свавільності трактувань вказаної категорії. 

Звертаючи увагу на термінологічні аспекти Закону України «Про 

відходи», впадає в око те, що закріплені дефініції у сфері рулювання відходів 

суто узагальнено характеризують види відходів та методи їх утилізації. 

Відповідно Закону до відходів належать будь-які речовини, матеріали і 

предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також 

товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі 

властивості та не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи 

виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен 

позбутися шляхом утилізації чи видалення [13]. 

Слід звернути увагу на опублікований звіт ООН «Results of the United 

Nations Economic Commission for Europe survey on legal instruments and 

information exchange in the area of waste statistics in  the countries of Eastern 

Europe, Caucasus and Central Asia» від 23.05.2012, де вказано, що 

Азербайджанській республіці та Киргизькій республіці дефініції 

промислових відходів є законодавчо закріпленими [14].  Це свідчить про те, 

що на пострадянському просторі вже існують приклади врегулювання 

вказаної проблематики. 

Так, законодавці Республіки Азербайджан визначають промислові 

відходи як речовини, предмети і матеріали, які утворюються в процесі 

виробництва, в сільському господарстві, у сфері обслуговування і непридатні 

до використання на місці утворення, а також повністю або частково втратили 

первинні споживчі властивості [14]. Тобто в даному випадку до промислових 

 
12 Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96. URL: http://plast. vn.ua / 

DK005-96.html (дата звернення 25.07.2020) 
13 Про відходи : Закон України URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187/98- %D0%B2%D1%80 

(дата звернення 25.07.2020)  
14 «Results of the United Nations Economic Commission for Europe survey on legal instruments and 

information exchange in the area of waste statistics in the countries of Eastern Europe, Caucasus and 

Central Asia» від 23.05.2012. URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/ documents/  ece/ ces/ 
ge.33/2012/mtg2/ECE.CEP- CES.GE.1.2012.7.pdf. (дата звернення 27.07.2020) 
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відходів відносяться відходи, що не придатні до використання на місці 

утворення, однак, нічого не зазначається щодо можливого їх використання на 

інших підприємствах, що є дуже вдалою конструкцією. 

Дещо схоже визначення закріплено і в законодавстві Киргистану, де ,  

під «відходами виробництва» законодавці вважають залишки матеріалів, 

сировини, напівфабрикатів, що утворилися в процесі виробництва продукції , 

або виконання робіт і втратили в цілому або частково свої споживчі 

властивості, а також супутні речовини, що утворюються в процесі 

виробництва і не знаходять застосування в цьому виробництві [14]. Отже слід 

зробити висновок, що законодавці даних країн передусім визначають поняття 

промислові відходи як залишки матеріалів, сировини тощо, що є 

непридатними для виробництва або споживання.  

Нормативна база України у сфері регулювання поводження з відходами 

охоплює досить великий спектр відносин суб’єктів господарювання, органів 

державної влади, та, зокрема, здійснення контролю та нагляду за 

дотриманням законодавства першими. Однак навіть серед вітчизняних 

науковців немає одностайності щодо визначення сутності понять 

«промислові відходи», «відходи виробництва» тощо. Безумовно, це 

ускладнює їх розуміння, чітке розмежування і призводить до розбіжностей у 

правильному застосуванні та дотриманні норм законодавства щодо відходів в 

цілому. 

Основним документом у сфері інформаційного забезпечення та 

управління відходами в Україні є Державний класифікатор відходів, що 

класифікує відходи на основі системи обліку із дотриманням гармонізації з 

міжнародними нормативними документами, стандартами у сфері екології, 

ресурсозбереження та повторного використання сировини [15]. 

У цілому можна сказати, що відходи поділяються на дві основні групи: 

відходи виробництва (промислові відходи) та відходи споживання (відходи 

 
15 Довідково-методична настанова щодо застосування ДК 005-96 «Класифікатор відходів» від 

27.03.2007. URL: http://uazakon.com/big/ text999/pg1.htm. (дата звернення 28.07.2020) 
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вжитку). До відходів виробництва слід віднести матеріали, речовини, або 

вироби, що утворилися у процесі виробництва продукції, виконання робіт чи 

надання послуг, а також не знаходять вжитку на певному підприємстві 

(організації), або ті, які повністю чи частково втратили свої споживчі 

властивості. На дану категорію припадає близько 90% загальної маси 

відходів, накопичених в Україні. Споживчі відходи складають вироби, 

матеріали, речовини, що повністю або частково втратили власні споживчі 

властивості в процесі масового або особистого споживання [16]. 

На нашу думку, в даному випадку на часі було б включення у норми 

законодавства категорії «промислові відходи». Це значно полегшило б їх 

розмежування та відокремлення від інших видів, надало б можливість 

підвищення ефективності реалізації норм законодавства в даній сфері.  

При розробці дефініції «промислові відходи», на нашу думку слід 

враховувати ознаки загальної категорії «відходи», однак зосереджувати увагу 

на окремих його специфічних рисах, а саме промисловому характері 

походження. 

Відсутність ощадливого та великомасштабного використання 

природних ресурсів у поєднанні з високим рівнем відходності в минулі роки 

призвели до накопичення відходів, що в сучасних умовах можна було б 

віднести до категорії ресурсно-цінних [17]. 

Промисловість в Україні та світі невпинно розвивається, що обумовлює 

появу нових, раніше невідомих види відходів нових видів промисловості . В 

майбутньому існує потенційна можливість появи виробництв , які, те, що 

наразі визначається як «промислові відходи» зможуть використовувати у 

якості ідеальної сировини, без необхідності попередньої обробки (як це не 

зовсім нещодавно відбулося з перетворенням органічних відходів у 

енергетичну сировину). Зважаючи на це визначення категорії  «промислові 

 
16 Трофімов І.Л. Оцінка впливу відходів побутового походження на екологічний стан України. 

Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2014. Т. 2. №10 (68). С. 25-39.  
17 Размєтаєв С.В. Правові питання визначення техногенних родовищ корисних копалин. Актуаль -  

ні питання кодифікації екологічного законодавства України: зб. тез наук. доп.  учасн. «круглого 
столу», 09.11.2012. Х., 2012. С. 70–73.  
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відходи» має містити найбільш універсальні характеристики та елементи, 

однак необхідним є наповнення його не лише теоретичним, однак і з 

врахуванням практичних основ. 

Наявність такого критерію як втрата споживчої цінності для наділення 

речовині, матеріалові, або предметові статусу промислових відходів не може 

набувати основного значення з огляду на те, що вказані речовина, матеріал 

чи предмет потенційно можуть не мати ніякого застосування у 

технологічному процесі на місці власного утворення, становлячи при цьому 

значну цінність та попит у якості сировини для інших виробництв, іноді в 

тому самому секторі промисловості [18]. 

Присвоєння речовині, матеріалові, або предмету статусу промислових 

відходів автоматично, за неможливості, або відсутності волі виробника 

відходів щодо їх використання у власних технологічних процесах може 

значно притиснути свободу бізнесу, є причиною необґрунтованих 

додаткових обтяжень з боку держави. Все це не суперечить сучасним 

вимогам та можливостям промислового виробництва, не відображає існуючу 

ситуацію та не враховує сучасні виклики, що потребують належного рівня 

адміністративно-правового забезпечення. Для прикладу, алмазна крихта 

може бути відходом для конкретного ювелірного підприємства, що 

утворилася після обробки алмазів, однак, для представляє інтерес для 

виробництва дисків для шліфування, для яких вона є сировиною для 

виробництва. Можна відносити за таких умов дану алмазну крихту до 

категорії "відходи" ювелірної промисловості, а процес виробництва 

шліфувальних дисків – утилізацією крихти? Напевно ні. Чи правильно буде 

вважати алмазну крихту товаром, адже виробник шліфувальних дисків має 

змогу отримання прибутку від їх реалізації? Так. В даному випадку 

виробнику алмазної крихти буде раціональніше обміняти, подарувати вказані 

«відходи», для кого вони будуть мати користь замість, їх накопичення та 

 
18 Карнаух О.  Промислові відходи як предмет адміністративно-правового регулювання: 

вітчизняний та зарубіжний досвід. Підприємництво, господарство і право. 6/2018 р.  С. 168- 172 
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подальшої утилізації. Однак у разі, якщо ювелір не знайде підприємство, або 

особу що потребує алмазну крихту він несе обов’язок визначення її 

подальшої долі як відходу. Однак постає ще одне цікаве питання: у разі 

розширення видів діяльності утворювачів алмазної крихти та виробництва 

дисків для шліфування,  чи можна говорити про відсутність відходів взагалі, 

адже вказані крихти будуть задіяні у виробництві інших товарів? Однак, слід 

вказати, що змушувати обирати види діяльності неможна.  

Отже, наразі слід констатувати як відсутність нормативно-правового 

закріплення дефініції «промислові відходи», так і законодавчого розуміння 

вказаної категорії. З огляду на це під поняттям «промислові відходи» можна 

розуміти будь-які речовини, матеріали, предмети, що утворюються в процесі 

виробництва продукції (товарів), в сільському господарстві, виконання робіт 

або надання послуг, не підлягають подальшому використанню (вжитку) у 

виробництві господарюючого суб’єкта, через яку їх було отримано, не 

підлягають передачі у якості товару чи сировиної основи іншим суб`єктам 

виробничої діяльності.  

Як вже зазначалося раніше, наразі актуалізується питання визначення 

категорії «промислові відходи» з огляду на надто широке його трактування. 

На нашу думку, до категорії промислові відходи слід відносити лише ті види 

відходів, які не можуть в подальшому циклі виробництва знайти 

застосування в будь-якому циклі робіт, окрім переробки, або утилізації. 

Сфера поводження з відходами є надзвичайно актуальною, а наявність 

прогалин у її адміністративно-правовому забезпеченні може становити 

небезпеку для екологічної та економічної сфери держави. Тому, на нашу 

думку існує нагальна потреба в оптимізації державного регулювання 

процесів поводження з промисловими відходами, що передусім полягає в 

розробці дієвих заходів адміністративно-правового забезпечення. 

З огляду на низку нормативно-правових актів, основним напрямком 

контрольно-наглядової діяльності у сфері адміністрування відносин 

поводження з відходами є адміністративно-управлінський, що має стати 
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домінуючим у нормативно-правовому полі. Законодавство має 

забезпечуватися механізмами реалізації, тобто містити безпосередні 

зобов’язання, щодо неухильного дотримання та контролю за їх 

незастосування, зокрема і притягнення до юридичної відповідальності . Міра 

юридичної відповідності може варіюватися в відповідно до організаційно-

правових засад діяльності того чи іншого суб’єкта, що здійснює контрольно-

наглядову діяльність, а також від нормативно-правового закріплення.  У разі 

наявності обмеженого кола повноважень та низької мотивованості суб’єктів 

до дотримання вимог законодавства вказаний підхід ризикує не бути 

ефективним, зокрема щодо питань у сфері екології [19]. 

У разі аналізу категорії «промислові відходи» з позиції «усе, що не має 

подальшого застосування в процесі виробництва, внаслідок якого вони 

утворені», можемо отримати декілька суперечностей: в природному 

середовищі формально буде відображатися менша кількість відходів, у 

порівнянні з сумою декларованих відходів усіх виробництв; органи 

державної влади вимагатимуть забезпечувати утилізаційні процеси, або 

видалення у випадках, де в цьому не буде потреби; підприємцям, залежно від 

можливості постійної реалізації речовин, матеріалів або інших сполук 

доведеться вносити зміни до їх статусу в документації технологічного 

процесу та бухгалтерського обліку щодо відходів та товарів,  і навпаки, що 

ризикує спричинити труднощі з податковими та іншими органами, що 

здійснюють контрольно-наглядову діяльність. 

У науковій спільноті все частіше лунають думки щодо необхідності 

реформування підходу до визначення статусу промислових відходів та, 

відповідно підходів до адміністративно-правового регулювання поводження 

з ними. Так, О.В. Гладій пропонує замінити правовий режим відходів 

гірничодобувної промисловості з відходів техногенних родовищ корисних 

 
19 Антонова Т.Л. Поводження з відходами як фактор порушення екологічної безпеки України. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. №43.  С.  166 -

170. 
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копалин на техногенні мінеральні утворення з наданням податкових пільг та 

знижок на користування об’єктами їх утворення та розміщення, а також 

широким впровадженням їх використання в тому числі у будівельній 

промисловості [20, с. 62]. Необхідність вирішення критичної ситуації 

підтверджується також наявним Проектом Національної стратегії 

поводження з відходами для подальшого громадського обговорення [21].  

Розпорядженням КМУ було затверджено Національну стратегію 

управління відходами в Україні до 2030 року, сутність якої полягає у 

необхідності вирішення критичної ситуації, яка склалася у сфері утворення ,  

накопичення, зберігання, переробки, утилізації та захоронення відходів, і 

характеризується подальшим розвитком екологічних загроз [22]. 

Слід вказати, що законодавче визначення дефініції «поводження з 

відходами» закріплено в ст. 1 Закону України «Про відходи», який тлумачить 

даний термін як «дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх 

збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, 

утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за 

цими операціями та нагляд за місцями видалення» [23]. 

Розробка та прийняття нових нормативно-правових актів, у сфері 

адміністративно-правового забезпечення поводження з промисловими 

відходами є процесом повільним, що пояснюється рядом факторів, а саме: 

відсутність інформації, невизначеність механізму екологічних процедур та їх 

незворотність, державні поступки (дії уряду, що спрямовуються на захист 

навколишнього середовища мають конкурувати з іншими соціальними і 

 
20 Гладій О. В. Сутність проблеми накопи- чення техногенних відходів, техногенних родовищ в 

Україні. Науковий вісник Міжнародного гума- нітарного університету. Серія «Юриспруденція».  

2017. Вип. 25. С. 61-64. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nvmgu_jur_2017_25_17. (дата звернення 

29.07.2020) 
21 Міністерство екології та природних ресурсів України. URL: https://menr.gov.ua/ (дата звернення 
29.07.2020) 
22 Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року. URL: http://zakon2.rada. 

gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80. (дата звернення 29.07.2020) 
23 Про відходи : Закон України від 05.03.1998 №187/98-ВР. (із змін., редакція від 18.12.2017 р.)  

URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/187/98-ВР. (дата звернення 30.07.2020) 
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економічними цілями за обмежені адміністративні та фінансові ресурси). Все 

це суттєво впливає на ступінь погіршення якості навколишнього середовища. 

Однак, стимулювання дотримання порядку раціонального 

використання  природними ресурсами здійснюється органами державної 

влади, або іншими органами (організаціями) через надання рекомендацій та 

інформації про об’єкти накопичення шкідливих та небезпечних промислових 

відходів. Дана інформація покликана: 

– допомогти суб'єктам, що накопичують відходи, зрозуміти законні 

вимоги щодо управління промисловими відходами; 

– допомогти зрозуміти переваги запобігання накопиченню надмірної 

кількості відходів та їх мінімізації, інформацію про які будуть поширювати, 

наприклад, центри екологічно чистого виробництва; 

– підвищити рівень їх обізнаності щодо належних практик управління 

промисловими відходами [24]. 

Очевидно, що адміністративно-правове регулювання поводження з 

промисловими відходами є безпосередньо залежним від чіткості та 

універсальності категорії «промислові відходи», практичності його вжитку.  

 В результаті дослідження чинного законодавства України, 

розроблених проектів законів у сфері поводження з відходами та положень 

правової доктрини можна зробити висновок що проблема адміністративно-

правового регулювання поводження з відходами є хоч і недостатньо 

вивченою, однак актуальною проблемою суспільства (держави), що 

підсилюється неналежним правовим забезпеченням, особливо в світлі взятих 

Україною міжнародних природоохоронних зобов’язань. Слід також вказати 

на значний недолік щодо відсутності дефініції категорії «промислові 

відходи» попри широке її вжиття в законодавстві України. На нашу думку це 

дозволяє довільно трактувати вказану категорію, породжує плутанину при 

 
24 Адміністративне право України: Підручник. Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.  В.  та ін . ; 

За ред. Битяка Ю.П.. К.: Юрінком Інтер, 2005. 544 с. 
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здійсненні контрольно-наглядової діяльності з боку уповноважених органів 

та надає широке поле для уникнення відповідальності. 

Під поняттям «промислові відходи» пропонуємо розуміти будь-які 

речовини, матеріали, предмети, які утворюються в процесі виробництва 

продукції (товарів) в промисловості, сільському господарстві, виконання 

робіт або надання послуг, що не є придатним для подальшого використання в 

технологічних процесах суб’єкта господарювання, в результаті діяльності 

якого вони були утворені, не підлягають передачі у якості товару або 

сировини іншим суб’єктам, і від яких їх власник зобов’язаний позбутися 

шляхом утилізації чи видалення. Дане поняття, на нашу думку,  має знайти 

законодавче відображення (закріплення). 

Поводження з промисловими відходами є діяльністю, що спрямована 

на належне використання, зберігання та утилізацію будь-яких речовин, 

матеріалів, предметів, які утворюються в процесі виробництва продукції 

(товарів), в сільському господарстві, виконання робіт або надання послуг, що 

не має можливості подальшого використання в технологічних процесах 

господарюючого суб’єкта, в результаті діяльності якого вони були утворені, 

не підлягають передачі у якості товару або сировини іншим суб’єктам, і від 

яких їх власник зобов’язаний позбутися шляхом утилізації чи видалення. 

В результаті дослідження законопроектів у сфері поводження з 

відходами до слабких рис проекту Закону України «Про управління 

відходами» від 08.11.2018 р. слід віднести звільнення утворювачів побутових 

відходів від обов’язку надання звітності до інформаційної системи 

управління відходами утворювачів та власників відходів. З огляду на 

положення проекту, звільняються від обов'язку надавати інфоромацію до 

єдиної системи суб'єки, які увторюють лише побутові відходи. При цьому від 

визначення побутових відходів, які виділяють переважно за морфологічним 

складом, можуть портапити і промислові відходи. Отже, створивши відносно 

нову систему управління відходами, Україна при цьому ризикує залишитись 

без жодної інформації про утворення майже всіх відходів на території 
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найбільшої країни Європи. Окрім того, ст. 14 законопроекту передбачає 

обов’язок утворювача побутових відходів їх передачі суб’єктам системи 

управління відходів, які будуть фіксувати та звітувати про обсяги та інші 

характеристики таких відходів, покладається на утворювачів лише побутових 

відходів, що очевидно буде поширюватися і на суб’єктів господарювання.  

 

1.2. Сутність та значення промислових відходів як предмету 

адміністративно-правового регулювання 

 

Екологічна сихтуація в Україні є кризовою, а в окремих областях 

загрожує мати катастрофічні наслідки (Львівська та Закарпатська області). 

Передусім такий стан речей спричинений значним масивом нагромадження 

різноманітних типів та різновидів відходів. Все це несе реальну екологічну 

загрозу не лише для населення даних областей, однак і для всього населення 

України. Наразі, слід проаналізувати відносини поводження з відходами 

через призму можливого порушення екологічної безпеки як складової 

національної безпеки. Підсилює дане завдання слабкість та низька 

ефективність правових та економічних заходів, що регулюють відносини 

використання та охорони природних ресурсів, низький рівень екологічної 

свідомості у громадян, що наслідково спричиняє деградацію навколишнього 

середовища, засмічення та забруднення усіх його компонентів, 

нагромадження значної кількості шкідливих, передусім токсичних та 

хімічних виробничих відходів, що нагромаджуються на численних за 

кількістю нелегальних сміттєзвалищах. 

В той же час слід зазначити, що систему нормативно-правового 

регулювання публічно-управлінської діяльності відносин щодо поводження з 

промисловими відходами,  становлять нормативно-правові акти різної 

галузевої належності. Дані акти  можна класифікувати на: – 

природоохоронні, – законодавчі, що регулюють управлінські відносини; – 
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акти, що закріплюють санкції за порушення порядку поводження з 

відходами. 

Відносини у сфері поводження з промисловими відходами є 

різноманітними, та передбачають широкий спект напрямків. Про це свідчать 

такі дослідження як: «Правове забезпечення поводження з небезпечними 

відходами» Н. О. Максіменцевої [25]; «Правове регулювання поводження з 

побутовими відходами в Україні» В. О. Юрескул [26]; «Адміністративна 

відповідальність за порушення у сфері поводження з відходами» А. О. 

Оскірко [27]; «Правове регулювання поводження з відходами в рамках 

Європейського Союзу» М. В. Федунь [28]. Однак дані дослідження стоються 

окремих елементів правового забезпечення поводження з відходами та не 

охоплювали комплексного висвітлення адміністративно-правового 

забезпечення поводження з промисловими відходами. З огляду на це питання 

особливостей промислових відходів як предмету адміністративно-правового 

регулювання потребує першочергової уваги. Це вказує на те, що пробема 

поводженя з промисловими відходами виходить далеко за межі лише 

адміністративного права. Однак, на нашу думку саме адміністративно-

правове регулювання поводження з промисловими відходами може 

напрацювати правильний механізм управлінських відносин у сфері 

поводження з відходами. 

Серед значної кількості галузей права, нормами яких регулюються 

суспільні відносини у сфері поводження з промисловими відходами, важливу 

роль відіграє сучасне адміністративне право, з огляду на його управлінський 

 
25 Максіменцева Н.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами: автореф. дис.  

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.06. Київський національний університеті імені 

Тараса Шевченка. К., 2006. 19 с. 
26 Юрескул В.О. Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні: автореф. 

дис… канд. юрид. наук: 12.00.06. Київський національний університеті імені Тараса Шевченка. К., 

2008. 18 с. 
27 Оскірко А.О. Адміністративна відповідальність за порушення у сфері поводження з відходами: 

автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.07. Київський національний 
університет біоресурсів і природокористування України. К., 2015. 19 с. 
28 Федунь М.В. Правове регулювання поводження з відходами в рамках Європейського Союзу: 

12.00.11. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К., 2016. 18 с.  
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характер. Держава несе обов’язок регулювання та охорони навколишнього 

природного середовища та екологічної сфери, складовою якої є сфера 

поводження з відходами. Адміністративне право виступає в даному випадку 

свого роду посередником, тобто механізмом управлінського впливу держави 

на відносини з поводження з відходами. Про важливу роль адміністративного 

права в регулюванні суспільних відносин говорить професор В. К. Колпаков, 

який зазначає, що спостерігається «проникнення» адміністративного права в 

сфери інших галузей права. В основі таких процесів лежить фактична 

наявність управлінських відносин у предметі переважної кількості галузей  

права. Адміністративне право, з урахуванням специфічних особливостей 

державно-управлінської діяльності як правової форми реалізації виконавчої 

влади, своїм регулятивним впливом охоплює надзвичайно широке коло 

суспільних відносин управлінського типу [29]. Попри те, що у сфері 

поводження з промисловими відходами основну роль відіграє екологічне 

право, однак будучи комплексною галуззю права, норми екологічного права 

не в змозі врегулювати значне коло суспільних відносин, що виходять далеко 

за межі однієї галузі. Передусім, це стосується діяльності органів державної 

влади, що здійснюють управління, відносин адміністративної 

відповідальності та інших видів публічних відносин у сфері поводження з 

промисловими відходами, де ключову роль відіграють адміністративно-

правові норми. Наразі складно знайти суспільні відносини, які б не були 

врегульовані адміністративно-правовими нормами. 

Розвиваючи думку Т. О. Коломоєць зазначає, що адміністративно-

правова норма, конкретизує управлінську волю держави, перетворює її на 

обов’язкове правило поведінки для людей [30]. 

До особливостей адміністративно-правових норм можна зарахувати 

наступні особливості: 

 
29 Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. 3-є вид., стер. К. : Юрінком Інтер,  

2001. 752 с. 
30 Коломоєць Т.О. Методичний посібник з курсу «Адміністративне право України» для студ. 

юрид. факультету. Запоріжжя : ЗДУ, 2001. – 207 с 
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– в них закріплюються відносини щодо управління, державного 

контролю, нагляду, внутрішньо-організаційної діяльності; 

– метод впливу норм на суспільні відносини має імперативний, 

державно-владний характер; 

– виконання приписів норм гарантується державою за допомогою 

системи засобів організаційно-роз’яснювального та суспільно-примусового 

характеру; 

– системність норм адміністративного права [31]. 

Наведені специфічні риси адміністративно-правових норм є яскравим 

свідченням ролі адміністративного права в регулюванні суспільних відносин, 

його соціального значення. 

Через зв’язок держави і людини розкривається соціальне призначення 

адміністративного права, вказуючи на наявність публічного інтересу 

соціальної спільності, що визнаний і задоволений державою шляхом його 

правового (юридичного) забезпечення (відображення у нормах і встановленні 

механізму реалізації) [32]. 

На думку Якуби О. М. адміністративно-правові відносини є 

суспільними відносинами, що регулюються адміністративно-правовими 

нормами, в яких одна із сторін наділена правом вимагати від іншої у процесі 

виконавчої та розпорядчої діяльності дотримання поведінки, прямо вказаної 

в адміністративно-правовій нормі, дане відношення охороняється державним 

примусом [33].  

Наведене дає підстави констатувати важливість ролі адміністративного 

права в регулюванні суспільних відносин у сфері поводження з 

промисловими відходами. Ми погоджуємося з думкою, яка переважає в 

юридичній літературі, відповідно до якої об’єкт адміністративно-правового 

 
31 Алфьоров С.М., Ващенко С.В., Долгополова М.М., Купін А.П. Адміністративне право. Загальна 

частина. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. 216 с. 
32 Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. К.: Юрінком Iнтер,  

2003. 544 с. 
33 Якуба О. М. Административная ответственность. – М.: Юрид. лит., 1972. – 152 с 
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регулювання суспільних відносин слід ототожнювати з об’єктом 

правовідносин. 

Об’єкт завжди є тим, стосовно чого виникають відносини врегульовані 

правом. Об’єктом адміністративно-правових відносин є поведінка учасників 

управлінських відносин (дія або утримання від дії). Дії учасників 

управлінських відносин можуть здійснюватися заради різноманітних 

правових інтересів. Під діями розуміють факти, які виникають за волею 

суб'єктів. Вони можуть бути як правомірними, так і неправомірними [24]. 

Під об’єктом адміністративно-правових відносин розуміють те, на що 

спрямовані інтереси суб’єктів, з приводу чого останні вступають в 

адміністративно-правові відносини, оскільки між даними елементами існує 

нерозривний зв’язок. Об’єктами адміністративно-правових відносин можуть 

слугувати різноманітні матеріальні та нематеріальні блага, що становлять 

публічну цінність, і діяння суб’єктів та об’єктів публічного управління, 

безпосередньо пов’язані з вказаними благами [34]. 

На думку Шкарупи В. К. об’єктом адміністративно-правових відносин 

слід вважати суспільні відносини, уособлюючі характер діяльності окремих 

суб’єктів права, юридичні наслідки їх дій, правові інтереси, передусім, 

майнового чи немайнового характеру, тощо. Правник звертав також увагу на 

додатковий елемент – предмет правовідносин, що представляється окремими 

речами, предметами, майном тощо [35]. 

Таким чином, адміністративно-правові відносини мають важливе 

значення як для галузі адміністративного права загалом, так і для 

адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері 

поводження з промисловими відходами.  

Правові відносини постійно виникають, змінюються (доповнюються) 

чи припиняються, і регулюються (охороняються) нормативно-правовими 

 
34 Адміністративне право України: Підручник. Коломоєць Т.О., Армаш Н.О. та та ін.; За за гл. ред. 

Коломоєць Т.О.. К.: Істина, 2010. 362 с. 
35 Адміністративне право України: посібник. Забарний Г.Г, Калюжний Р.А., Терещук В.О., 

Шкарупа В.К.. К.: Вид Поливода А. В., 2001. 194 с. 
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актами. Під правовідносинами розуміють врегульовані нормами права 

суспільні відносини, учасники яких виступають як носії взаємних 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, що забезпечується державою [ 36].  

В даному випадку з одного боку основними суб’єктами правовідносин у 

сфері поводження з промисловими відходами є держава та органи місцевого 

самоврядування, а саме: спеціально уповноважені органи державної влади 

(профільне міністерство, місцеві державні адміністрації, екологічні інспекції 

тощо), що здійснюють владно-управлінський (імперативний) вплив, 

державне регулювання відносин у сфері поводження з промисловими 

відходами, контрольно-наглядову діяльність та притягнення до юридичної 

відповідальності; сільські, селищні та міські ради. З іншого боку суб’єкти 

господарської діяльності (підприємства), що здійснюють виробництво 

товарів та послуг, внаслідок діяльності яких утворюються промислові 

відходи. 

До основних ознак правовідносин слід віднести наступні: виникнення 

на основі правових норм або укладених угод; характеризуються наявністю 

сторін, які мають взаємні суб’єктивні права та юридичні обов’язки; є видом 

суспільних відносин фізичних чи юридичних осіб, організацій і спільностей;  

здійснення суб’єктивних прав чи додержання юридичних обов’язків у 

правовідносинах контролюється і забезпечується державою [36]. 

Отже, під загальнотеоретичним поняттям «правовідносини» 

пропонується розуміти врегульовані нормами права вольові суспільні 

відносини, що знаходять власний вираз у стійкому взаємозв’язку між 

уповаженими та зобов’язальними суб’єктами, що є носіями суб’єктивних 

юридичних прав, юридичних обов’язків, повноважень тавідповідальності, 

забезпечуються примусом держави [37]. 

Містячи в собі всі вищеперераховані ознаки, правовідносини, що 

виникають у сфері поводження з промисловими відходами регулюються 

 
36 Правознавство: Підручник. За заг. ред. Копейчикова В.В., Колодія А.М.. К.: Юрінком Інтер, 

2005. 752 с. 
37 Теория государства и права: учебник. Скакун О.Ф.. Харьков: Консул; Ун-т внут. дел, 2000. 704 с 
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рядом нормативно-правових актів, серед яких основне місце посідає Закон 

України «Про відходи» та «Про охорону навколишнього середовища», що 

визначають правові, організаційні та економічні основи діяльності з 

запобігання або мінімізації обсягів утворення відходів, відносин щодо їх 

збору, транспортування, зберігання, сортування, обробки, утилізації, або 

видалення, знешкодження та захоронення, а також з усунення небезпечного 

впливу відходів на навколишнє середовище та здоров’я населення.  

Надзвичайно важливим міжнародним нормативно-правовим актом у 

сфері управління з промисловими відходами була Рамкова Директива ЄС про 

відходи 2006/12/ЄС від 5 квітня 2006р. Директива встановлювала правову 

основу для поводження з відходами на території Європейського 

Співтовариства, визначає такі ключові поняття, як «відходи», «відновлення 

та утилізація», а також висуває ряд вимог щодо поводження з відходами. 

Документом встановлюються основні принципи щодо обов’язкової обробки 

відходів задля зменшення негативного впливу на навколишнє природне 

середовище або здоров’я людини; включає положення принципу 

«забруднювач платить», відповідно до якого витрати, пов’язані з утилізацією 

відходів, мають покриватися власником відходів, попередніми власниками 

або виробниками продукту, в результаті створення якого вони отримані [с. 

119 38].  

Надзвичайно важливими для адміністративно-правове регулювання 

поводження з відходами є проведення огляду підзаконних нормативно-

правових актів, до яких належать: 

Постанова КМУ від 03.08.1998 р. № 1216 «Про затвердження Порядку 

ведення реєстру місць видалення відходів», що визначає правила ведення 

реєстру місць видалення відходів. Реєстр місць видалення відходів — це 

система даних, одержаних у результаті обліку та опису всіх об’єктів і 

 
38 Кулакова В.Д. Правові проблеми утилізації відходів. Науковий журнал «Young Scientist» • №11 

(63) • November, 2018 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1216-98-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1216-98-%D0%BF
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спеціально відведених місць, де здійснюються операції з видалення відходів 

[39]; 

Постанова КМУ від 31.08.1998 р. № 1360 «Про затвердження Порядку 

ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» , що 

визначає правила ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів Реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації 

відходів — це комплексна система збирання, оброблення, збереження та 

аналізу інформації про об’єкти утворення, оброблення та утилізації відходів 

[40]; 

Постанова КМУ від 01.11.1999 р. № 2034 «Про затвердження Порядку 

ведення державного обліку та паспортизації відходів», яка встановлює єдині 

правила ведення державного обліку та паспортизації відходів, дія яких 

поширюється на підприємства, установи, організації всіх форм власності, 

громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов’язана 

з утворенням відходів та здійсненням операцій поводження з ними [41]. 

Постанова КМУ від 13.07.2000р. № 1120 «Про затвердження 

Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних 

відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків 

відходів». Визначає порядок здійснення державного контролю за 

транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх 

утилізацією/видаленням під час їх експорту з України, імпорту в Україну чи 

транзиту через територію України [42]. 

 
39 Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 03.08.1998 N 1216, Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1216-98-

%D0%BF#Text. (дата звернення 30.07.2020) 

 
40 Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації 

відходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 N 1360, Київ. URL: https://zakon 

.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-п#Text ( дата звернення 30.07.2020) 
41 Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 01.11.1999 N 2034, Київ. URL:  https:// 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2034-99-п#Text (дата звернення 30.07.2020) 
42 Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних 

відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів Постанова 

Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120, Київ. 
 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1120-2000-п (дата звернення 30.07.2020) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2034-99-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2034-99-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1120-2000-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1120-2000-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1120-2000-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1120-2000-%D0%BF
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Постанова КМУ від 18.02.2016 р. № 118 «Про затвердження Порядку 

подання декларації про відходи та її форми». Встановлює механізм подання 

декларації про відходи суб’єктами господарювання у сфері поводження з 

відходами, діяльність яких відповідає досягненню значень показника 

загального утворення відходів від 50 до 1000 умовних одиниць [43]. 

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та 

ядерної безпеки від 14.01.1999 р. № 12 «Про затвердження Інструкції про 

зміст і складання паспорта місць видалення відходів» затверджує інструкцію 

щодо спеціального паспорта місця видалення відходів, що складається 

власником місця видалення відходів. Наказ передбачає, що дані паспорта 

МВВ, після його затвердження і присвоєння реєстраційного номера, 

вносяться до реєстру місць видалення відходів відповідно до Порядку 

ведення реєстру місць видалення відходів [44]. 

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та 

ядерної безпеки від 17.02.1999 р. № 41 «Про затвердження форми реєстрової 

карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції 

щодо її складання». Встановлює форми реєстрової карти об’єктів утворення, 

оброблення та утилізації відходів. А саме: форма 1 — реєстрова карта об’єкта 

утворення відходів (ОУВ); форма 2 — реєстрова карта об’єкта оброблення та 

утилізації відходів (ООУВ). Наказом закріплюється обов’язок складання 

реєстрових карт власникам ОУВ та ООУВ, після затвердження їх і 

присвоєння реєстраційного номера дані реєстрових карт, вносяться до 

реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів [45]. 

 
43 Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми: Постанова Кабінету 

Міністрів України від від 18.02.2016 № 118, Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-

2016-п#Text (дата звернення 30.07.2020) 
44 Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів: Наказ  

Міністерства Охорони Навколишнього Середовища та Ядерної безпеки від 14.01.99 № 12,  Київ.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0060-99#Text (дата звернення 30.07.2020) 
45 Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів 

та Інструкції щодо її складання: Наказ Міністерства Охорони Навколишнього Середовища та 

Ядерної безпеки України від 17.02.1999  № 41, Київ. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show 
/z0169-99#Text (дата звернення 30.07.2020) 
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Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

від 07.07.2008 р. № 342 «Про затвердження типової форми первинної 

облікової документації N 1-ВТ Облік відходів та пакувальних матеріалів і 

тари та Інструкції щодо її заповнення». Інструкція встановлює порядок 

ведення первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари за 

типовою формою N 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» 

(типова форма N 1-ВТ), яку заповнюють підприємства, установи, організації 

усіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових 

форм господарювання і фізичні особи-підприємці, у процесі діяльності яких 

утворюються відходи, у тому числі відходи пакувальних матеріалів і тари[46]. 

Однак з зазначеного огляду очевидною є відсутність: порядку 

отримання та надання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з 

відходами; відомчого порядку поводження з відходами, що регулює 

особливості зберігання, розміщення, утилізації та видалення відходів; 

відомчого порядку визначення класів небезпеки відходів, а також визначення 

ступеню їх небезпечності для навколишнього середовища. Окрім того 

об’єктивно необхідним є вдосконалення Методики визначення розмірів 

шкоди, що спричинені забрудненням і засміченням земельних та водних 

ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.  

Правовідносини у сфері поводження з промисловими відходами як 

об'єкт адміністративно-правове регулювання характеризується екологічним 

та економічним характером. Екологічний характер проявляється у ризику, що 

несе на собі відсутність нормативно-правового закріплення порядку 

зберігання, розміщення, утилізації та видалення відходів. Зважаючи на те, що 

ми говоримо про промислові відходи, які є значно небезпечніші від 

побутових, а їх об’єм є неспіввимірним з останніми. В даному випадку 

 
46 Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ «Облік відходів та 

пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо її заповнення: Наказ Міністерства Охорони 
навколишнього природного середовища України від 07.07.2008  N 342, Київ. URL: https://zakon.  

rada.gov.ua/laws/show/z0824-08#Text (дата звернення 30.07.2020) 
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відсутність вказаного порядку  становить потенційну небезпеку для 

навколишнього середовища. 

Економічний характер полягає у збитках, понесених підприємствами та 

державою за відсутності рециклінгу (переробки) промислових відходів. 

Утилізація має відбуватися з врахуванням можливості переробки відходів, 

або з використанням їх як енергоресурсів. На сьогоднішній день в межах 

реалізації міжнародних договорів, передусім Паризької Угоди про зміну 

клімату є потенційні можливості використання промислових відходів у 

якості енергетичної сировини (твердого палива) для вітчизняних ТЕС та 

ТЕЦ, передусім в теплоенергетиці, що в свою чергу може підвищити рівень 

енергетичної незалежності України, забезпечення її енергетичної безпеки.  

Звертаючись до характеристики видів адміністративно-правових 

відносин слід звертаємо увагу на їх класифікацію В. К. Колпакова, в основу 

якої покладені такі критерії: за виконуваними функціями – регулятивні та 

правоохоронні; за складом учасників – двосторонні або багатосторонні; за 

сферою виконання: 

а) відносини у сфері виконавчої влади; 

б) відносини у сфері функціонування державних утворень, що 

знаходяться за межами виконавчої влади; 

в) відносини у сфері непублічного управління (у місцевому 

самоврядуванні, у діяльності громадських організацій); за станом взаємної 

підпорядкованості суб’єктів, що беруть участь у правовідносинах; 

вертикальні та горизонтальні адміністративні правовідносини; внутрішні та 

зовнішні; майнові і немайнові; такі, що захищають в адміністративному 

порядку та у судовому порядку; субординації і координації тощо; залежно від 

галузевої залежності – матеріальні адміністративні правовідносини та 

процесуальні адміністративні правовідносини [47]. Дана класифікація, на 

нашу думку, найбільш повно характеризує адміністративно-правові 

 
47 Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: у двох томах.Т.1. Загальна частина. 

Ред. колегія: Авер’янов В.Б. (голова). К.: Вид-во «Юридична думка», 2007. 592 с. 
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відносини, які є притаманними і відносинам у сфері поводження з 

промисловими відходами. 

Авер’янов В. Б. та Діхтієвський П. В. визначають категорію 

«адміністративно-правове регулювання» через призму різновиду впливу 

норм права на суспільні відносини в межах виконавчої влади. З огляду на те, 

що адміністративно-правове регулювання суспільних відносин здійснюється 

за допомогою різних адміністративно-правових засобів, диференційованими  

суб’єктами, на різних рівнях та масштабах, останнє спроможне набувати 

різних форм, характеризуватися тими або іншими різновидами [48]. В даному 

випадку адміністративно-правове регулювання відносин у сфері поводження 

з промисловими відходами є різновидом правового впливу уповноважени х 

органів державної влади на суспільні відносини з приводу забезпечення 

належного використання, зберігання та утилізації будь-яких речовин, 

матеріалів, предметів, які утворюються в процесі виробництва продукції 

(товарів), в сільському господарстві, виконання робіт або надання послуг, що 

є придатним для подальшого використання в технологічних процесах 

виробництва господарюючого суб’єкта, в результаті діяльності якого вони 

були утворені, не можуть передаватися як товар або сировина іншим особам 

та підприємствам, і від яких власних зобов’язаний позбутися в передбачений 

законом спосіб.  

Таким чином, можна стверджувати, що правовідносини у сфері 

поводження з промисловими відходами охоплюють непорушний, стійкий 

суб’єктно-об’єктний зв’язок, що в сукупності становлять зміст даних 

правовідносин.  

Правовідносини в даній сфері не можуть виникати без наявності їх 

суб’єктів, тому питання щодо суб’єктів адміністративного права є одним з 

важливих, оскільки мова йде про безпосередніх учасників адміністративно-

 
48 Діхтієвський П.В. Основні риси адміністративно-правового регулювання у сфері виконавчої 

влади. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації 

та захисту. За заг. ред. Авер’янова В.Б. К.: НВП «Видавництво «Наукова думка»НАН України»,  
2007. 586 с. 
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правових відносин, які вирішують завдання і здійснюють функції виконавчої 

влади, координують розпорядчі та контрольно-наглядові повноваження в 

галузі публічного управління і місцевого самоврядування, розглядають 

справи про адміністративні правопорушення, що вчиняються фізичними і 

юридичними особами в господарській, фінансовій, митній сферах, а також 

про порушення громадського порядку [49]. До суб’єктів вказаних 

правовідносин слід віднести Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів та органи, що входять до його системи, Державна екологічна 

інспекція, місцеві державні адміністрації тощо. Додатково до суб’єктів 

можна віднести органи місцевого самоврядування. Вказані органи наділені 

владно-управлінськими повноваженнями, що можуть здійснювати 

контрольно-наглядову діяльність у сфері поводження з промисловими 

відходами за допомогою заходів адміністративно-правового регулювання. До 

інших учасників відносин у сфері поводження з промисловими відходами 

можна віднести, наприклад, громадських інспекторів з благоустрою 

населених пунктів, громадських інспекторів з охорони довкілля та суб’єктів 

господарської діяльності. 

Відносини, виступаючи складовою механізму адміністративно-

правового регулювання можуть регулюватися широким рядом 

адміністративно-правових заходів, тобто реалізуючи імперативний вплив  

задля протидії негативним процесам у сфері поводження з промисловими 

відходами, забезпечується та контролюється уповноваженими суб’єктами 

публічного адміністрування. В даному випадку адміністративно-правові 

відносини виступають різновидом суспільних відносин у сфері публічного 

управління, що регулюються адміністративно-правовими нормами, а 

суб’єкти яких володіють чітко визначиними правами та  обов'язками. 

Базовим правовим актом у сфері регулювання відносин у сфері 

поводження з промисловими відходами є Закон України «Про відходи», який 

 
49 Старилов Ю.Н. Курс административного права: в 3 т.. Ю.Н. Старилов. М., 2002. Т.1 : История.  

Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. 728 с. 
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визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності зі запобігання 

або зменшення обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, 

зберіганням, сортуванням, обробкою, утилізації та видалення, знешкодження 

та захоронення, а також з відвернення негативного впливу відходів на 

навколишнє природне середовище та здоров’я людини на території України 

[13]. До сильних сторін закону слід віднести законодавче закріплення 

контрольно-наглядових повноважень за профільними міністерствами, 

місцевими державними адміністраціями, органами місцевого 

самоврядування, громадськими інспекторами з благоустрою населених 

пунктів, громадськими інспекторами з охорони довкілля. Так, первинний 

виробничий контроль в аналізованій сфері здійснюють виробники відходів, в  

межах власної компетенції. Окрім того закон, серед іншого, визначає 

компетенцію органів виконавчої влади та місцевого самоврядування  у сфері 

поводження з відходами. Зокрема, ст. 20 Закону до повноважень місцевих 

державних адміністрацій у цій сфері віднесено здійснення контролю за: 

використанням відходів; діяльністю об’єктів поводження з відходами 

(місцями чи об’єктами, що використовуються для збирання, зберігання, 

сортування, обробки, переробки, утилізації, видалення, знешкодження та 

захоронення відходів). Місцеві державні адміністрації  організовують 

збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів 

дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також 

здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих 

відходів,  сприяють роз’ясненню законодавства про відходи серед населення, 

створюють необхідні умови для стимулювання залучення населення до 

збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини [13]. 

Питання, пов’язані із промисловими відходами неможливо розглядати 

поза забезпеченням збору, обробки, збереження та аналізу інформації про 

стан навколишнього середовища, забезпечення прогнозування його змін, а 

також розробки теоретико-методологічних рекомендацій з метою 

застосування оптимальних публічно-правових рішень. З цією метою в 



 

 

59 

Україні діє система державного моніторингу навколишнього природного 

середовища. Спостереження за станом навколишнього природного 

середовища, рівнем його забруднення здійснюється центральним органом 

виконавчої влади (Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів  

України), що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, іншими спеціально уповноваженими державними 

органами, а також підприємствами, установами та організаціями, діяльність 

яких призводить, або може призвести до погіршення стану навколишнього 

природного середовища [50]. 

Поряд з цим, стан екології та визначення шкідливого впливу 

забруднення довкілля на здоров’я громадян неможливий без проведення 

оцінки його впливу на довкілля діяльності суб'єктів господарювання. 

Основним нормативно-правовим актом, який регулює діяльність експертних 

служб, є Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. ,  

який прийшлов на заміну Закону України «Про екологічну експертизу» в ід 

09.02.1995 р. Цей Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки 

впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, 

забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального 

використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень 

про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на 

довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 

Вказаний законодавчий нормативно-правовий акт визначає вплив на довкілля 

(далі - вплив) як будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому 

числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, 

флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, 

природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних 

об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів 

 
50 Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991. Відомості 

Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546. 
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культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом 

зміни цих факторів [51].  

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про оцінку впилву на довкілля» 

процедура проведення оцінки впливу на передбачає п'ять стадій: 1) 

підготовка суб'єком госпдарювання звіту з оцінки впливу на довкілля, 2) 

проведення громадське обгроворення, 3) аналіз уповнловаженим державним 

органом інформації, наданої у звіті, результатів громадського обговорення та 

іншої інформації 4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку 

з оцінки впливу на довкілля та 5) врахування такого висновку у рішенні про 

провадження планової діяльності суб'єкта господарювання. [51]. 

При цьому, для порівняння, державна екологічна експертиза, яка 

здійснювалась до початку проведення оцінки впливу на довкілля, мала три 

стадії: підготовча стадія, основна стадія та заключна стадія. [52]. 

Водночас, говорячи про важливість здійснення оцінки впливу на 

довкілля, слід звернути увагу, що така оцінка здійснюється не щодо всіх 

видів діяльності й становить обмежене коло об’єктів, визнаене Законом 

України «Про оцінку впилву на довкілля». В контексті адміністративно -

правового регулювання поводження з промисловими відходами слід 

зазначити, що згідно із нормами Закону України «Про оцінку впилву на 

довкілля», оцінці впливу на довкілля полягає як безпосередньо діяльність з 

поводження з небезпечними відходами і поводження з побутовими та 

іншими відходами обсягом 100 тонн на добу або більше. Крім того більшість 

видів промислової діяльності з утворенням промислових відходів також 

підпадають під обов'язове проведення оцінки впливу на довкілля [51]. 

Раніше ж державна екологічна експертиза була обов'язковою для 

об'єктів, що становили підвищену екологічну небезпеку [52]. 

 
51 Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017. Офіційний вісник України.  2017. 

№ 50. Ст. 5. 
52 Про екологічну експертизу: Закон України від 09.02.1995. Відомості Верховної Ради України. 

1995. № 8. Ст. 54. 
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Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену 

екологічну небезпеку, встановлювався Кабінетом Міністрів України, тобто 

органом виконавчої влади. З введеням оцінки впливу на довкілля види 

діяльності, що підлягають оцінці, визначені безпосереднььто у 

законодавчому акті. 

На нашу думку, нинішня ситуація більше відповідає принципу 

розподілу функцій між гілками влади та сприяє ефективнішому релугюванню 

питання оцінки впливу діяльності суб'єктів господарювання на довкілля. 

Серед широкого загалу об’єктів, що були в переліку об'єктів, що 

становлять підвищену екологічну небезпеку і, які підлягали державній 

екологічній експертизі, відповідно до Переліку видів діяльності та об’єктів, 

що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженому Постановою 

КМУ від 28.08.2013 р. № 808, було включено й поводження з відходами 

зокрема, з небезпечними та побутовими [53].  

Наразі ж законодавець дещо конкретизував вказані види діяльності, 

що, на нашу думку, є наслідком грунтовного вивчення результатів впливу 

процедури та наслідків проведення державної екологічної експертизи на 

діяльність суб'єктів господарювання в комплексі з можливим впливом такої 

діяльності на навколишнє природне середовище. 

З огляду на це можна зробити висновок про особливе місце процедури 

оцінки впливу на довкілля в системі адміністративно-правового регулювання 

поводження з промисловими відходами. 

Адміністративно-правове регулювання поводження з промисловими 

відходами здійснюється за різними критеріями, які виокремлюються за 

ознакою спорідненості регулювання суспільних відносин. 

На необхідності впорядкування відносин у сфері поводження з 

відходами нормами адміністративного права наголошувала А.О. Оскірко у 

власному дисертаційному дослідженні «Адміністративна відповідальність за 

 
53 Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну 

небезпеку: Постанова Кабінету Міністрів 206 України № 808 від 28.08.2013. URI: http://zakon. 
rada.gov.ua/laws/808-2013-п (дата звернення 03.08.2020) 
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порушення у сфері поводження з відходами». Так, вчена зазначає, що органи 

виконавчої влади можуть вживати широке коло різноманітних 

адміністративно-правових засобів державного впливу, а саме: 

– надання дозволів на використання спеціальних природних ресурсів; 

– надання дозволів на розміщення відходів; 

– надання висновків екологічної експертизи; 

– здійснення державного контролю; 

– обмеження або припинення діяльності господарюючих суб’єктів; 

– застосування адміністративної відповідальності [54]. Загалом слід 

погодитися з позицією автора, однак в світлі останніх подій доречно вказати 

на такий важливий державний орган як РНБО, що є органом, наділеним 

адміністративними повноваженнями у разі порушення дотримання 

національної безпеки, якщо така загроза буде спричиною порушенням 

порядку поводження з промисловими відходами. 

Слід вказати і на предмет адміністративно-правових режимів, під яким 

слід розуміти нормативно визначену діяльність суб’єктів публічної 

адміністрування та ряду інших суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), задля 

відвернення, або зменшення негативних наслідків під час збирання; 

видалення; розміщення; зберігання; переробки; утилізації; захоронення; 

вивезення промислових відходів. 

У сучасних умовах розвитку інституційного середовища важливу роль 

відіграє нормативно-правовий механізм, який створюється державою в 

контексті переходу до концепції сталого розвитку з метою стимулювання 

природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання. Це відповідає 

Стратегії сталого розвитку «Україна до 2030», у якій за вектором безпеки 

передбачено забезпечення безпеки держави, безпека життя та здоров'я 

людини, безпечного стану довкілля і доступу до якісної питної води й 

 
54 Оскірко А.О. Адміністративна відповідальність за порушення у сфері поводження з відходами: 

дис. … на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.07. Київський нац. університет 
біоресурсів і природокористування України. К., 2015. 217 с. 
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санітарії, безпечних і якісних харчових продуктів та промислових товарів 

[55]. 

На сьогоднішній день основною проблемою практичної реалізації 

стратегії сталого розвитку в Україні є неправильне розуміння наявних 

механізмів забезпечення сталості розвитку. Вивчення методологічних засад 

сталого розвитку систем, що грунтуються на інтеграції тактичного та 

стратегічного ціннісно-орієнтованого адміністрування, має спонукати до 

розробки детальних програм впровадження сталого розвитку в усіх сферах 

економіки України. При цьому успіх цілеспрямованих програм соціально-

економічного розвитку має вимірюватися не лише економічною складовою, 

але і цінностями, що впливають на сталий розвиток країни [56, c.91].  

Сьогодні неналежний рівень правового забезпечення системи 

управління промисловими відходами є однією з основних проблем у  сфері 

охорони навколишнього природного середовища визнано. Основні кроки на 

шляху до вирішення вказаної проблеми закріплено в документі ООН 

«Глобальні цілі сталого розвитку 2030». В документі вказано на доцільність 

впровадження системи заходів з управління переробкою відходів, а також 

попередження, зменшення, переробки та повторного їх використання [57]. 

Однак, очевидно, що її реалізація видається неможливою без прийняття ряду 

систематизованих законодавчих актів, що концептуально та комплексно 

міститимуть чітко визначений механізм реалізації Глобальних цілей сталого 

розвитку (далі ГЦСР) на загальнодержавному та регіональному рівнях. 

Більше того, в чинному законодавстві, зокрема і в Указах Президента 

України, не йдеться про місцевий (локальний) рівень забезпечення сталого 

розвитку, який в сучасних умовах децентралізації відігравав би велику роль .  

Передбачаються виключно загальнодержавні завдання в контексті реалізації 

 
55 Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року: Проект Закону України від 07.08.2018 № 

9015. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A?an=332 (дата звернення 03.08.2020) 
56 Молоканова В.М. Моніторинг практичної реалізації стратегії сталого розвитку в Україні. 

Аспекти публічного правління Том 6 №11-12 2018. DOI: 10.15421/151877 с. 85-92 
57 Глобальні цілі сталого розвитку 2030. Офіційний сайт ООН в Україні. URL: http://www.un. org. 
ua/images/documents/3615/цілі_web.pdf (дата звернення 05.08.2020) 

https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A?an=332
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ГЦСР. На нашу дукмку необхідною є розробка ряду систематизованих 

нормативно-правових актів, що конкретизують механізм реалізації ГЦСР на 

місцевому (локальному) рівні, територіальних громад, забезпечить 

прискорення прогресу держави в їх реалізації. 

Відповідно до Цілей сталого розвитку 2016-2030 рр. забезпечення 

відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, а також 

переходу до раціональних моделей споживання і виробництва можна досягти 

у результаті суттєвого зменшення обсягу відходів шляхом вживання заходів з 

запобігання їх утворення, скорочення, переробки та повторного 

використання [58]. Тобто, сьогодні критично необхідним є прийняття ряду 

адміністративно-правових заходів, спрямованих на запобігання утворення, 

скорочення, переробки промислових відходів тощо. Вказані акти мають 

передбачати здійснення постійного екологічного моніторингу в межах 

контрольно-наглядових функцій органів екоінспекції, безпосередньо 

екологічних експертів, залучення громадських організацій для здійснення 

моніторингу тощо. 

Чинне законодавство України містить ряд базових вимог щодо 

поводження з відходами, які відповідають окремим нормам європейського 

законодавства. Так, Закон України «Про відходи» в цілому враховує вимоги 

Європейського законодавства в частині закріплення основних принципів 

публічної політики щодо відходів, правові, організаційні та економічні 

засади діяльності, пов'язаної із запобіганням утворенню відходів та їх 

негативному впливу на навколишнє природнє середовище, перевезенням, 

утилізацією та захороненням [59].  Одним із важливих напрямів 

співробітництва з питань охорони навколишнього середовища, сталого 

 
58 Цілі сталого розвитку 2016-2030 рр. Офіційний сайт ООН в Україні. URL: http://www.un.org.ua/ 

ua/oon-v-ukraine (дата звернення 05.08.2020) 
59 Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо поводження з відходами» від від 12.05.2020 3390-1.  
URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/98720 (дата звернення 07.08.2020) 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/98720
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розвитку та зеленої економіки (за Угодою про Асоціацію між Україною та 

ЄС), як зазначається, визнано управління відходами та ресурсами [60]. 

Отже, прийняття Закону України «Про відходи» та «Національної 

стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» започаткувало якісно 

новий етап формування та розвитку системи управління відходами, в тому 

числі з промисловими відходами з урахуванням передових зарубіжних 

стандартів. Однак, в той же час окреслили нові горизонти для вдосконалення 

екологічної сфери, щодо перспективи планування ровитку регіональної 

системи управління відходами, збалансованості системи управління 

відходами тощо. 

Однак процес оптимізації нормативно-правової бази відбувається 

неоднозначно. Вітчизняне законодавство щодо поводження з промисловими 

відходами містить переважним чином фрагментарний характе ,  є неповним 

або відмінним від аналогічного законодавства ЄС. Існують такі недоліки, як 

невизначеність пріоритетних цілей і наявний низький рівень інтеграції 

положень законодавства щодо охорони навколишнього природного 

середовища. Аналіз прогалин та слабких позицій нормативно-правоих актів 

демонструє, що ряд питань пов'язаних з охороною навколишнього 

середовища, зокрема з управління відходами, передусім промисловими в 

Україні залишаються поза законодавчим врегулюванням, а ряд аспектів 

потребують подальших процесів вдосконалення. 

Ключовим питанням, пов’язаним зі збереженням природної екосистеми 

та навколишнього середовища є необхідність усунення негативних 

антропогенних чинників, що мають найбільш руйнівний характер та 

полягають переважно у засміченні та забрудненні природи. Важливим, в 

даному випадку буде аналіз складових та ознак навколишнього середовища, 

як основного об’єкту, який піддається негативному антропогенному впливу. 

 
60 Навколишнє середовище. Економічне та галузеве співробітництво: розділ 5. Економічний 

компонент Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС . URL: http: //www.ier. com.ua/ua/ Ukraine_ 
EU_project/ materials/ AA_title_5/industry_ entrepreneurship (дата звернення 05.08.2020) 
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Якість навколишнього природного середовища впливає на стан не 

лише елементів природної екосистеми, але і на стан здоров’я  суспільства в 

цілому. З огляду на це важливим видається значний масив проблемних 

моментів, пов’язаних з необхідністю реалізації заходів з попередження 

негативного впливу шкідливих, або небезпечних промислових відходів 

(радіоактивними і отруйними хімічними речовинами, шкідливими 

наслідками використання хімічних добрив, пестицидів, інсектицидів,  

гербіцидів тощо)  на атмосферне повітря, водні ресурси та інші елементи 

навколишнього середовища.  

Найбільшу небезпеку для навколишнього середовища ставновлять 

відходи техногенного виробництва і побуту, кількість яких невпинно зростає  

з розвитком промисловості і зростанням потреб населення. При цьому, 

вказаній проблемі присвячується, нажаль, недостатньо уваги як з боку 

звичайного громадянина, так і з боку компетентних органів [61]. Все це 

надзвичайно впливає на стан екологічної безпеки держави як виду 

національної безпеки. 

Оперуючи категорією «екологічна безпека» в контексті поводження з 

відходами як фактор порушення екологічної безпеки, слід зазначити, що під 

поняттям «екологічна безпека» Д.В. Зеркалов пропонує розуміти сукупність 

дій, станів і процесів, які прямо чи побічно призводять до життєво важливих 

збитків (або загрозам таких збитків), що наносяться природному середовищу, 

окремим людям і людству [62]. 

В Законі України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» під екологічною безпекою нормотворець пропонує розуміти 

такий стан навколишнього природного середовища, за якого забезпечується 

попередження погіршення екологічної ситуації та виникнення небезпеки для 

здоров’я людей [50]. 

 
61 Антонова Т.Л. Вплив відходів на якість водних природних ресурсів. Проблеми вдосконалення 

правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали міжнар. наук.-
практ. конф. (Запоріжжя, 24-25.06.2016 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація 

«Істина», 2016. С. 77-79. 
62 Зеркалов Д.В. Экологическая безопасность. Хрестоматия. Киев : Основа. 2009. 513 с.  
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Мягченко О.П. термін «екологічна безпека» розглядає як стан, при 

якому не порушується екологічний комфорт та умови життя, забезпечується 

можливість до протистояння загрозам життю, здоров’ю всіх живих істот, 

передусім людини, включаючи її благополуччя, право на безпечне 

середовище існування, включаючи джерела життєзабезпечення та природні 

ресурси [63]. 

Окремі вчені визначають категорію «екологічна безпека» як складову 

національної безпеки, процес управління системою національної безпеки, за 

якого державними та недержавними інституціями забезпечується екологічна 

рівновага та гарантується захист середовища проживання населення країни 

атмосфери, гідросфери, літосфери, космосфери, видового складу тваринного 

і рослинного світу і біосфери в цілому, природних ресурсів, збереження 

здоров’я і життєдіяльності людей, враховуються віддалені наслідки даного 

впливу для теперішнього і майбутніх поколінь [64]. 

Інші вчені пропонують розуміти екологічну безпеку як сукупність 

правових, організаційних, економічних, технічних та інших заходів, що 

реалізуються суб’єктами – органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, державними і недержавними організаціями, спрямовані на 

забезпечення як загальносвітового екологічного балансу, так і регіонального 

на рівні, який забезпечить комфортне функціонування людини, об’єктів 

тваринного та рослинного світу [19]. 

На нашу думку екологічна безпека це стан захищеності фізичних осіб,  

об’єктів тваринного, рослинного світу, біосфери, атмосфери, гідросфери та  

всіх живих організмів, які є життєзалежними від стану елементів 

навколишнього природного середовища (повітря, вода, ліси, надра та ін.)  з 

боку органів державної влади, місцевого самоврядування та неурядових 

організацій. 

 
63 Мягченко О.П. Основи екології. Підручник. Київ : Центр учбової літератури. 2010. 312 с. 
64 Ліпкан В.А. Національна безпека України : навч. посіб. Київ : КНБ. 2009. 574 с. 
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Екологічній безпеці держави притаманні окремі риси, що дозволяють 

відрізнити дану категорію від інших видів національної безпеки. Так, вчені 

виділяються наступні: 

– закріплення в локальних, регіональних і глобальних масштабах як 

екологічні лиха, кризи і катастрофи; 

– розумне задоволення екологічних потреб кожного індивіда та 

суспільства вцілому у всіх сферах життєдіяльності, гарантію проживання в 

екологічно чистому та сприятливому для життя середовищі; 

– розв’язання переважної більшості проблем екологічної безпеки 

можливе тільки в комплексі з іншими аспектами національної безпеки; 

– не може бути реалізована виключно в інтересах окремого суб’єкта 

екосистеми (суспільства) на шкоду об’єкту (навколишньому середовищу);  

–неможливість формування шляхом нехтування екологічними правами  

інших груп населення як всередині екосистеми, так і поза її межами; 

– має містити за основу базові екологічні, соціальні та біосферні 

закономірності, що характеризуються комплексним характером та тісно 

пов’язані з різними сферами суспільного життя. Концепція екологічної 

безпеки має органічно включати гуманістичні ідеали, дедалі ширше 

впроваджувати еко-гуманістичних принципів [65]. 

Складовими елементами екологічної безпеки, на думку Писаренко В.Н 

є: 

1) екологічно чиста продукція, тобто матеріали або продукти 

(харчового, технічного та іншого призначення), без будь-яких небезпечних 

домішок, шкідливих для природної екосистеми. Унеможливлення 

потрапляння небезпечних речовин у природнє середовище; 

2) екологічно чистий стан ґрунтів, за яких відсутні, або знижено 

вживання шкідливих домішок у кількостях, що загрожують здоров’ю 

населення; 

 
65 Петрук В.Г., Клименко М.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Підручник для студентів напряму 

підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування». Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. 203 с. 
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3) екологічно чисте виробництво, тобто досягнення такого рівня 

організації виробництва, за якого забезпечується відповідність екологічним 

вимогам, нормам і нормативам; 

4) екологічна експертиза – здійснення комплексного аналізу 

технологій, матеріалів, устаткування, техніки, проєктів, планів, прогнозів та 

іншої документації за участі висококваліфікованих спеціалістів та експертів з 

метою визначення відповідності поданих матеріалів чинному законодавству, 

екологічним нормам тощо [66]. 

В той же час, основними пріоритетами охорони навколишнього 

середовища і раціонального використання природних ресурсів В.Н. 

Писаренко бачить: 

1) необхідності забезпечення екологічної безпеки на ядерних об’єктах 

та забезпечення радіаційного захисту населення та навколишнього 

природнього середовища; 

2) мінімізація небезпечного впливу наслідків Чорнобильської 

катастрофи; 

3) покращення екологічного стану Дніпра та підвищення якості питної 

води; 

4) покращення екологічного стану у містах та промислових центрах у 

всіх регіонах; 

5) відновлення екологічного стану річок і боліт Поліського регіону; 

6) запобігання забрудненню Чорного і Азовського морів; 

7) екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, 

сільському господарстві, на транспорті і в житлово-комунальному 

господарстві; 

8) формування раціональної системи природокористування й адекватна 

структурна перебудова виробничого потенціалу економіки [66] . 

 
66 Писаренко В.Н. Агроэкология. Писаренко В.Н., Писаренко П.В., Писаренко В.В. – Полтава 

2008. URL: http://www.agromage.com/book.php?id=12 (дата звернення 08.08.2020) 
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Водночас, якщо проаналізувати вплив вищезазначених елементів на 

екологічну безпеку і вплив на ці елементи відходів, то можна з упевненістю 

сказати, що на кожен з зазначених елементів впливає кількість та результати 

поводження з відходами. Так би мовити наявність відходів (в даному випадку 

маємо на увазі неконтрольовану їх кількість) апріорі виключає можливість 

екологічної стабільності в державі. Статистика пказує, що близько 57% 

небезпечних забруднюючих речовин припадає на шкідливі викиди в 

атмосферу, 40% – у поверхневі водойми, 3% – на небезпечні відходи, якими 

забруднюються земельні ресурси [67]. 

Також серйозною проблемою поводження з відходами як фактору 

екологічної безпеки є наявність великої кількості стихійних сміттєзвалищ, які 

розташовані не на спеціально відведених сміттєзвалищах і полігонах, а на 

територіях населених пунктів, в тому числі в водоохоронних зонах [68]. 

Серед вчених Національного інституту стратегічних досліджень 

популярною є думка, відповідно до якої на ряду з виснаженням запасів 

невідновлюваних сировинних та енергетичних ресурсів зростає рівень 

забруднення довкілля відходами (здебільшого промисловими), особливо 

водних ресурсів та атмосферного повітря, зменшуються площі лісів і 

родючих земель, зникають окремі види рослин, тварин тощо. Наслідково все 

це значним чином несе негативний вплив на природно-ресурсний потенціал 

розвитку держави, негативно впливає на добробут та здоров’я населення, а 

також генерує загрози національній безпеці держави [69]. 

 
67 Про затвердження Методичних рекомендацій з підготовки, поводження та затвердження 

Місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища: затв. Наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів України від 05.12.2012 року №618. URL: http:// 

www.zakon.rada.gov.ua/(дата звернення 08.08.2020) 
68 Віта Струтинська. Тонемо!.. Проблема побутових відходів та сміттєзвалищ в Україні. 

УкрНДІЦЗ.2017. URL: https://ns-plus.com.ua/2017/08/15/tonemo-problema-pobutovyh-vidhodiv-ta-
smittyezvalyshh-v-ukrayini-2/ ( дата звернення 08.08.2020). 
69 Стан водних ресурсів країни - під пильною увагою громадян. Урядовий контактний центр. 2017. 

URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2240911-stan- 27 vodnih-resursiv-kraini-pid-pilnou-

uvagou-gromadan-uradovij-kontaktnijcentr.html ( дата звернення 08.08.2020). 
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В розвинених державах світу вирішення екологічних та техногенних 

проблем, що є результатами порушення порядку поводження з відходами  є 

пріоритетом публічної політики. Свідченням цього виступає постійна 

розробка законодавчих норм, що забезпечує захист елементів навколишнього 

природного середовища, існуючі комплексні природоохоронні програми, 

діяльність політичних партій, громадських організацій, у сфері боротьби за 

охорону довкілля на міжнародному та місцевому рівнях. Вирішення проблем 

в даній сфері перманентно знаходиться в полі зору урядових та неурядових  

міжнародних організацій. 

Серед основних загроз екологічній безпеці України є суттєве 

антропогенне порушення систем життєзабезпечення, техногенна 

перевантаженість території України, зростання ризиків еколого-техногенного 

характеру, нераціональне використання природних ресурсів, що призводить 

до виснаження та погіршення їх якості, відсутність сучасної та ефективної 

системи утилізації екологічно небезпечних відходів. Крім того, науковцями 

зазначається, що в останні роки посилюється вплив глобальних змін клімату, 

які активізують небезпечні гідрометеорологічні, геологічні та інші негативні 

процеси (аномальні зливи, підтоплення земель, зсувоутворення, зміна 

сейсмічності тощо). Саме тому державою та світовою спільнотою має 

звертатися увага на необхідність розробки та правового закріплення системи 

моніторингу відповідних індикаторів, що всебічно характеризують динаміку 

процесів в екологічній сфері. Хоча окремі зрушення в даній сфері все ж 

спостерігаються, а саме, Комісією OOН зі сталого розвитку визначається 

механізм визначення рівня розвитку країн та виконання програм сталого 

розвитку, що вираховується на основі 96 показників, 19 з яких 

характеризують стан навколишнього середовища [70]. 

 
70 Добровідбний національний огляд щодо цілей сталого розвитку в Україні. Департамент 

стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. 2020. URL: https://mof. gov.ua/ 

storage/files/Цілі%20Сталого%20розвитку%20%20Добровільний%20національний%20огляд.pdf  
(дата звернення 09.08.2020). 
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Фахівці Єльського університету (США) розробили індекс якості 

довкілля (Environmental Performance Index), що дозволяє визначити 

ефективність публічної політики щодо збереження екосистем, зокрема 

завдяки впровадженню заходів адміністративно-правового регулювання 

поводження з промисловими відходами. Цей показник розраховується з 

використанням 22 індикаторів, розподілених за десятьма категоріями, що 

характеризують як якість навколишнього середовища, так і життєздатність 

екосистем. За значенням цього показника Україна нещодавно займала 102 

позицію серед 132 країн світу, чим підтверджується низький рівень дієвості 

публічної політики в екологічній сфері [71]. 

Сучасний стан навколишнього середовища України та його здатність 

до відтворення природних ресурсів (водних, земельних, повітряних, 

біорізноманіття) значною мірою залежить від лісистості території. Так, наразі 

загальна площа лісового фонду України складає 10,6 млн. гектарів, лісистість 

території становить близько 16 %, що не відповідає науково обґрунтованим 

нормативам (22-24 %). Ліси зазнають значної шкоди через їхню інтенсивну 

експлуатацію, страждають через значні промислові викиди, внаслідок 

недбалого відведення земель під вирубки, для різноманітного будівництва 

[72]. 

Окремою проблемою для забезпечення екологічної безпеки в Україні в 

умовах глобалізації є низький рівень відповідності екологічного 

законодавства України положенням Acquis communautaire (правової системи 

ЄС, яка включає акти законодавства, прийняті в рамках Європейського 

співтовариства, спільної зовнішньої політики та політики безпеки), в першу 

чергу, необхідно здійснити контроль за поводженням з відходами, а саме: 

 
71 Матвійчук Н., Ліщук С. Проблеми оцінки екологічної безпеки України. URL: https: //evnuir.vnu. 

edu.ua/bitstream/123456789/14157/1/Matviichuk_Lishchuk.pdf (дата звернення 09.08.2020). 
72 Яценко Л.Д., Іванюта С.П., Мартюшева О.О. Індикатори стану екологічної безпеки держави. 

Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень Відділ екологічної та 
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використані хімічні джерела струму, відпрацьовані оливи, електронне 

обладнання, не придатні до використання транспортні засоби тощо [73] 

Подальше реформування національного законодавства у сфері 

поводження з відходами має відбуватися з врахуванням наступних  завдань: 

визначення основних принципів публічної політики у сфері поводження з 

відходами; правове регулювання відносин щодо діяльності у сфері 

поводження з відходами; визначення основних умов, вимог і правил щодо 

екологічно безпечного поводження з відходами, а також системи заходів, 

пов’язаних з організаційно-економічним стимулюванням ресурсозбереження; 

забезпечення мінімального утворення відходів, розширення їх використання 

у господарській діяльності, запобігання шкідливому впливу відходів на 

навколишнє природне середовище та здоров’я людини[24]. 

В чинному законодавстві України, як правило, до функцій управління 

віднесено контроль й облік. При цьому виявлено, що у Законі України «Про 

відходи» використано і контроль, і нагляд. Так, у ньому вказано про контроль 

за операціями поводження з відходами та нагляд за місцями видалення [24]. 

Процеси утворення великих обсягів промислових відходів 

спричинений неефективністю політики щодо їх вторинного використання, 

переробки та утилізації, і є ключовими проблемами, що становлять загрози 

національній безпеці держави. В Україні щорічно утворюється близько 400 

млн. т. промислових та побутових відходів, які забруднюють об’єкти 

природного середовища. Наразі переважаючими методом переробки відходів 

є їх переміщення до місця видалення відходів. Так понад 60 % відходів від 

загального обсягу утворених видаляються у місця видалення відходів, більше 

34 % – утилізуються, 0,2 % – спалюються, 0,1 % – видаляються у місця 

неорганізованого зберігання, а решта (3,5 %) – передається юридичним та 

фізичним особам у якості кормів для годівлі худоби, добрив, продано як 

сировина для виробництва. Результатом такого поводження з відходами є той 
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факт, що на початку не так давно у спеціально відведених місцях чи об’єктах 

та на територіях підприємств країни було накопичено 14,4 млрд. т відходів, з 

яких 19,5 млн. т відходи І-ІІІ класів небезпеки, що створюють значні ризики 

для здоров’я населення і стану навколишнього середовища. Слід пам’ятати , 

що звалища побутових відходів, здебільшого нелегальні, а отже становлять 

загрозу критичного екологічного забруднення для поверхневих водних 

об’єктів, приземного повітря та ґрунтів прилеглих територій [74]. 

До причин, що спричиняють кризовий екологічний стан країни  можна 

віднести відсутність науково-обґрунтованих критеріїв оцінки екологічних 

загроз національній безпеці, а також недостатній рівень пріоритету 

державної екологічної політики за відсутності дієвого екологічного 

моніторингу [75]. 

 Отже, порушення порядку поводження з промисловими відходами є 

негативним фактором, що впливає на всі без виключення елементи 

навколишнього природного середовища, поводження з якими має бути чітко 

регламентовано. Наразі, їх керованість, а саме можливість своєчасного та 

ефективного поводження з ними є гострою проблема сьогодення.  З кожним 

роком підвищується їх кількість, а шкода від несвоєчасного освоєння 

призводить до негативних наслідків для навколишнього природного 

середовища загалом, як для суспільства, що в кінцевому результаті може 

становити загрозу екологічній безпеці України. 

Узагальнюючи наукові підходи щодо визначення поняття 

«адміністративно-правове регулювання», як взаємопов'язану систему 

способів та засобів, за допомогою яких здійснюється вплив норм 
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адміністративного права на суспільні відносини у сфері поводження з 

промисловими відходами, які застосовують уповноважені посадові особи 

державних органів влади та місцевого самоврядування у процесі виконавчо-

розпорядчої діяльності з метою задоволення інтересів суспільства.  

Встановлено роль адміністративно-правових норм у сфері поводження 

з відходами. Попри домінуючу роль екологічного права у сфері відносин 

поводження з промисловими відходами, будучи комплексною галуззю права, 

лише екологічних норм не достатньо для врегулювання численної низки 

суспільних відносин, що виходять за межі однієї галузі права. Передусім тут 

мова йде про особливості управлінської діяльності публічних органів, 

владно-розпорядчих відносин, контрольно-наглядової діяльності, інших 

публічних відносин у сфері поводження з промисловими відходами, основне 

місце серед яких займають норми адміністративного права. На відміну від 

екологічного права норми адміністративного мають управлінських (владно-

розпорядчий) характер, і дозволяє здійснювати його для регулювання 

відносин у сфері поводження з промисловими відходами. 

В результаті дослідження категорії «промислові відходи» як предмету 

адміністративно-правового регулювання слід зробити наступні висновки. 

Процеси формування нормативно-правової бази поводження з промисловими 

відходами в Україні характеризуються ознаками фрагментарності та 

відсутності системи. Вітчизняне законодавство переважним чином є 

неповним, подекуди суперечливим до положень Європейських Директив  про 

відходи. Існують недоліки щодо невизначеності пріоритетних цілей і 

недостатність рівня інтеграції питань охорони навколишнього природного 

середовища у галузевій стратегії. Дослідження недосконалих моментів у 

нормативно-правовому полі викриває низку питань стосовно управління 

відходами, в тому числі промислових відходів в Україні залишаються 

неврегульованими, а окремі аспекти потребують подальшого реформування.  

Однією з головних проблем збереження природної екосистеми є її захист від 
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зовнішніх чинників, що здебільшого проявляються у захисті від негативного 

антропогенного впливу, передусім засмічення та зарбудення відходами.  

На даний час основною проблемою адміністративно-правового 

регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища 

визнано неналежний рівень правової регламентації системи управління 

промисловими відходами. Основні кроки з вирішення даної проблеми 

прописано в документі ООН «Глобальні цілі сталого розвитку 2030», в якому 

зазначено про доцільність впровадження заходів з управління переробкою 

відходів, а також попередження, зменшення, переробки та повторного їх 

використання. Однак, знову ж таки слід зазначити, що її реалізації видається 

неможливою без єдиного законодавчого акта, що містив би концептуально та 

комплексно чіткий механізм реалізації Глобальних цілей сталого  розвитку. 

Окрім того у чинних нормативно-правових актах, зокрема і в Указах 

Президента України, не йдеться про місцевий (локальний) вимір сталого 

розвитку. Містяться лише загальнодержавні завдання в контексті ГЦСР. За 

нашим переконанням конкретизація ГЦСР на місцевому (локальному) рівні, 

територіальних громад, спрятиме пришвидшенню прогресу держави в їх 

реалізації. 

Відповідно до Цілей сталого розвитку 2016-2030 рр. забезпечення 

відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, а також 

переходу до раціональних моделей споживання і виробництва можна досягти 

у результаті суттєвого зменшення обсягу відходів шляхом вживання заходів 

щодо запобігання їх утворенню, скорочення, переробки та повторного 

використання. Тобто, сьогодні критично необхідним є прийняття ряду 

адміністративно-правових актів, спрямованих на запобігання утворення, 

скорочення, переробки промислових відходів тощо. Окрім того, на нашу 

думку має здійснюватися постійний екологічний моніторинг в межах 

контрольно-наглядових функцій органів екоінспекції, експертів з оцінки 

впливу на довкілля тощо. Також необхідним є залучення громадських 

організацій для здійснення моніторингу. 
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Вдосконалення адміністративно-правового забезпечення має 

відбуватися за такими напрямкими: виокремлення та закріплення основних 

принципів публічної політики у сфері поводження з відходами; закріплення 

першочергових вимог стосовно сталого, екологічно сприятливого 

поводження з відходами, а також системи заходів, пов’язаних з 

організаційно-економічним стимулюванням ресурсозбереження; мінімізації 

утворення відходів, диверсифікації та впровадження їх господарську 

діяльність, відвернення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне 

середовище та здоров’я людини, тощо. 

 

1.3. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання 

поводження з промисловими відходами 

 

Регулювання відносин у сфері поводження з відходами відіграє 

надзвичайну роль у забезпеченні екологічної безпеки держави, і від вдалої 

організації даного процесу шляхом застосування владно-розпорядчого 

впливу держави залежить стан навколишнього природного середовища. 

Однак, на сьогоднішній день в Україні відбувається зростання обсягів 

утворення відходів, у тому числі хімічно небезпечних, значно поширюються 

площі несанкціонованих звалищ. Крім того, тривають процеси забруднення 

річкової мережі відходами вуглевидобувної, хімічної та металургійної 

промисловості, об'єктів інфраструктури комунального і сільського 

господарства [76]. Все це може виступати свідченням наявності ряду проблем 

адміністративно-правового регулювання поводження з промисловими 

відходами, з огляду на що виникає необхідність їх дослідження. 

Окремі аспекти адміністративно-правового регулювання екологічної 

безпеки, та зокрема поводження з відходами виступали об’єктом 

 
76 Вергун О.М., Іванюта С.П.  Проблеми державного регулювання у сфері поводження з відходами 

та шляхи їх вирішення". Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень 

URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/1386/ (дата звернення 13.08.2020) 
 

http://old2.niss.gov.ua/articles/1386/


 

 

78 

дослідження таких вчених як: В. І. Андрейцев, Г. І. Балюк, Г. П. Виговська, 

А. Л. Гетьман, Л. М. Здоровко, В. В. Костицький, Н.Р.Малишева, І. Б. 

Мачуська, В. С. Міщенко, А. О. Оскірко, І. П. Пілявська, Ю.С. Шемшученко, 

М.В. Шульга, К. О. Яремчук тощо. Однак сучасним проблемам 

адміністративно-правового регулювання поводження з промисловими 

відходами достатньої уваги приділено не було, хоча на нашу думку саме 

виокремлення вказаних проблем дозволить якісно підвищити рівень 

екологічної безпеки в Україні з огляду на їх масштабний характер.  

Важливою причиною постійно зростаючого інтересу з боку науковців 

до проблем владно-розпорядчої діяльності органів державної влади та її 

зовнішнього вирзу є перманентна зміна організаційно-правових засад 

діяльності у сфері використання та охорони природних ресурсів  загалом та 

адміністративно-правового регулювання відносин поводження з 

промисловими відходами, що наслідково викликає зміни їх організаційно-

правового статусу та перешкоджає забезпеченню зрозумілого, прозорого та 

ефективного механізму реалізації контрольно-наглядових повноважень. 

Соціальний запит на вдосконалення системи публічного управління в 

Україні спонукає до наукового узагальнення досвіду державної, політичної 

та управлінської діяльності в різних галузях соціального та економічного 

життя. Практика реалізації стратегічних завдань розвитку українського 

суспільства в умовах внутрішньо системних, міжсистемних і глибинних 

трансформацій глобалізованого світу зумовлює необхідність постійного 

переосмислення теоретичних і практичних аспектів формування та 

здійснення публічного управління України в контексті сучасних соціально-

економічних і політичних реалій. 

Розв’язання пріоритетних проблем щодо здійснення в Україні 

трансформаційних процесів, спрямованих на досягнення об’єктивно 

необхідного посилення дієздатності держави, безпосередньо залежить від 

упровадження наукових засад формування ефективної системи публічного 
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управління [77]. Саме наука адміністративного права сьогодні може 

виступити координатором та креатором змін у сфері публічного управління, 

в тому числі щодо регулювання відносин природоохоронного характеру.  

Формування сучасної демократичної правової держави потребує 

ефективної взаємодії органів структур влади всіх рівнів та інститутів 

громадського суспільства. Суспільні процеси демократизації повинні 

базуватися на доречній ініціативі громадян при узгодженні з владою рішення 

та призводити до делегування кола владних повноважень інститутам 

громадянського суспільства. Нагальною потребою для України стає 

формування правоздатної системи управління на основі всебічного 

дослідження владно-суспільних взаємовідносин з метою забезпечення 

стабільності у суспільстві, що базується на означенні засад демократичного 

регулювання взаємодії органів публічної влади та інститутів громадського 

суспільства на рівні держави, що створює підстави для формування гіпотези 

щодо забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства шляхом 

побудови публічного управління, властивого розвиненому суспільству [78].  

В контексті вищенаведеного важко сперечатися, що в умовах 

сьогодення, з часу незалежності, в Україні триває процес оптимізації органів 

державної виконавчої влади, продовжується пошук ефективної системи 

публічного управління та побудови її організаційної структури [79]. Особливо 

актуальним процес реформування органів державної влади в екологічній 

сфері постає після підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, відповідно 

до якої уряд взяв на себе ряд зобов’язань щодо приведення законодавства, що 

регламентує їх організаційно-правовий статус. 

 
77 Публічне адміністрування: основи теорії, історія і практика: навч. посіб. Бакуменко В.Д., 

Надолішній П.І., Іжа М.М., Арабаджи Г.І.; за заг. ред. Надолішнього П.І., Бакуменка В.Д.. Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2009. 394 с. 
78 Гавкалова Н.Л. Публічне управління: методологічний аспект. Публічне управління: шляхи 

розвитку : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26.11.2014 р.): у 2 т. за наук. ред.  

Ковбасюка Ю.В., Романюка С.А., Оболенського О.Ю.. К. : НАДУ, 2014. Т. 1. С. 16-18. 
79 Світличний О.П. Адміністративні правовідносини у сфері земельних ресурсів України: 

проблеми теорії та практики правозастосування: Монографія. Донецьк: Державне видавництво 
«Донбас», 2011. 410 с 
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Вищевикладене свідчать, що «нинішній надскладний етап 

державотворення в Україні потребує оновлення публічного управління як 

діяльності, що має забезпечувати ефективне функціонування системи органів 

державної влади (регіонального й місцевого самоврядування, громадських 

неурядових організацій, фізичних осіб та інших суб’єктів громадянського 

суспільства) з метою реалізації публічної політики в найрізноманітніших 

сферах суспільного життя» [80.]. 

В повній мірі це стосується і діяльності органів публічного управління 

у сфері поводження з промисловими відходами. На думку О. І. Воронова 

публічне управління, перш за все є управлінням людьми. Звертаючись до 

людей, органи публічної влади впливають на них індивідуально і через різні 

колективи, утворені природним шляхом або за бажанням людей. Багато дій 

органів публічної влади звернені й до всеосяжного колективу – суспільства в 

цілому. Специфічним елементом системи публічного управління є населення 

країни, як визначальна складова серед її суб’єктів. До її функцій належить 

участь у формуванні цілей суб’єктів громадянського суспільства, 

обговорення та прийняття рішень з їх реалізації. Управління соціальними 

системами, як правило, здійснюється шляхом прийняття рішень. Саме через 

них проявляється цілеспрямованість публічного управління» [81]. 

На сьогоднішній день адміністративно-правове забезпечення відносин 

поводження з промисловими відходами здійснюється шляхом винесення 

ряду підзаконних нормативно-правових актів, які приймаються на реалізацію 

екологічного законодавства. Однак, зважаючи на неповну відповідність 

спеціального закону про відходи окремим положенням Угоди про Асоціацію 

можна припустити, що і акти, що видані на його виконання також є 

 
80 Вернудіна І.В. Особливості публічного управління в Україні: цивілізаційний поступ та сучасні 

виклики. Публічне управління: шляхи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар.  участю 

(Київ, 26.11.2014 р.) : у 2 т. за наук. ред Ковбасюка Ю.В., Романюка С.А., Оболенського О.Ю.].К. : 

НАДУ, 2014. Т. 1. С. 30-32 
81 Воронов О.І. Прийняття управлінських рішень в умовах цивілізаційного розвитку. О.І. Воронов. 

Публічне управління: шляхи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 

26.11.2014 р.): у 2 т. за наук. ред. Ковбасюка Ю.В., Романюка С.А., Оболенського О.Ю.. К. : 
НАДУ, 2014. Т. 1. С. 22-24 
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недієвими. На нашу думку це не зовсім так. Справді Угода про асоціацію 

внесла свої корективи в напрямок загального розвитку законодавства, а 

ситуація з промисловими відходами, наразі дійсно є надзвичайно складною. 

Попри прийняття Урядом України Національної стратегії управління 

відходами в Україні до 2030 року та Національного плану управління 

відходами до 2030 року ситуація в галузі залишається нестабільною. 

Відповідно до даних профільної неурядової організації «Громадська 

Синергія» щороку в Україні утворюється понад 27 тис. несанкціонованих 

сміттєзвалищ, і це стосується не лише побутових, але і промислових відходів. 

Окрім того, за даними організації наразі в нашій державі існує близько 300 

накопичувачів небезпечних відходів, що побудовані без належного 

технічного захисту і стали джерелом екологічної небезпеки регіонального 

масштабу [82]. Зазначене виступає свідченням не високої ефективності 

застосовуваних заходів адміністративно-правового регулювання відносин у 

сфері поводження з промисловими відходами. З огляду на це необхідно 

зосередити увагу на проблемних аспектах адміністративно-правового 

регулювання поводження з промисловими відходами в Україні. 

До основних проблем адміністративно-правового регулювання 

поводження з відходами у межах охорони навколишнього середовища 

Виговська Г. П., Міщенко В. С. відносять: 

1) значні обсяги утворення відходів через сировинну орієнтацію 

економіки й переважання застарілих технологій основних виробництв; 

2) прогресуючий характер накопичення відходів і посилення їх 

негативного впливу на довкілля і здоров’я людей; 

3) нерозвиненість чи практична відсутність інфраструктури 

знешкодження та захоронення небезпечних відходів; 

 
82 Що дає асоціація з ЄС: управління відходами та ресурсами. Громадська синергія. 2019. URL: 

https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/SHHo-daye-asotsiatsiya-zYES_Upravli 

nnya-vidhodamy-ta-resursamy.pdf (дата звернення 15.08.2020). 
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4) проблематичність виділення земель під розміщення побутових 

відходів; 

5) недостатньо налагоджений облік відходів та моніторинг їх потоків, 

невизначеність щодо їх ідентифікування і класифікування; 

6) повільне впровадження сучасних методів переробляння та 

утилізування відходів; 

7) недосконалість законодавчої та нормативно-методичної бази щодо 

поводження з відходами; 

8) відсутність механізму акумуляції коштів як на центральному, так і 

регіональному рівні для фінансування інфраструктури поводження з 

відходами; 

9) недостатність дієвих економічних важелів залучення відходів у 

господарський обіг та відповідної державної підтримки; 

10) відсутність мотивації щодо залучення у цю сферу приватного 

капіталу [83].  

На думку Т.Л. Антонової проблем адміністративно-правового 

регулювання поводження з відходами виникають через: 

1) відсутність належних умов для знешкодження та утилізації 

небезпечних відходів відбувається їх нагромадження на промислових 

територіях, що створює реальну загрозу здоров’ю населення та довкіллю 

України і негативно впливає на потенціал збалансованого розвитку держави; 

2) відсутність рішучої політичної волі та недостатній рівень 

фінансового забезпечення діяльності пов’язаної з поводженнями з відходами; 

4) орієнтованість вирішення проблеми поводження з відходами на 

європейські стандарти, що не відповідає потребам сучасного стану 

поводження з відходами саме в Україні; 

 
83 Виговська Г. П., Міщенко В. С. Поводження з відходами в Україні : п ідсумки і перспективи.  

URL: http://waste.ua/cooperation/2008/theses/vygovska.html (дата звернення 15.08.2020) 
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5) не впровадженість в Україні технологій з утилізації більшості 

небезпечних відходів у відповідності до міжнародних стандартів, у зв’язку з 

відсутністю необхідної інфраструктури; 

6) відсутність сміттєспалювальних заводів та утилізація побутових та 

інших відходів на них; 

7) відсутність ефективної системи поводження зі зношеними шинами, 

резинотехнічними виробами та відходами резинотехнічного виробництва, 

відпрацьованими мастилами, елементами електричного та електронного 

обладнання, а також медичними відходами та відходами лікарських засобів, 

що не забезпечує захист населення і навколишнього середовища від їх 

шкідливого впливу; 

8) відсутність системи роздільного збирання твердих побутових 

відходів і недосконалість економічних механізмів стимулювання 

використання відходів як вторинної сировини; 

9) наявність декларативних норм, якими регулюються окремі питання 

поводження з відходами; 

10) відсутність екологічної правосвідомості населення країни [84]. 

Тобто, автори нагалошують, що серед основних причин неналежного рівня 

державного реуглювання відносин з поводження з промисловими відходами 

є чинники економічного, правового, організаційного та орієнтаційного 

характеру. Справді, навіть підписання Угоди про асоціацію з ЄС наразі не 

спонукало органи державної влади до реорганізації процесу публічного 

управління природоохоронною сферою, передусім у частині поводження з 

промисловими відходами. 

Імплементація Угоди про асоціацію у сфері «Навколишнє природне 

середовище та цивільний захист» покликана сприяти досягненню Цілей 

сталого розвитку 6 «Чиста вода та належні санітарні умови», 7 «Доступна та 

чиста енергія», 11 «Сталий розвиток міст і громад», 12 «Відповідальне 

 
84 Антонова Т.Л. Сучасний стан поводження з відходами в Україні. Сучасні наукові дослідження 

представників юридичної науки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 15-
16.01.2017 р.). Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2016. С. 78-81. 
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споживання та виробництво», 13 «Пом’якшення наслідків зміни клімату», 14 

«Збереження морських ресурсів» та 15 «Захист та відновлення екосистем 

суші». Зокрема, виконання Угоди про асоціацію за 2019 рік сприяло 

виконанню національних завдань 11.5 «Зменшити негативний вплив 

забруднюючих речовин у т. ч. на довкілля міст, зокрема шляхом ви- 

користання інноваційних технологій», 12.4 «Зменшити обсяг утворення 

відходів і збільшити обсяг їх переробки та повторного використання на 

основі інноваційних технологій та виробництв», 13.1 «Обмежити викиди 

парникових газів в економіці» та 15.1. «Забезпечити збереження, відновлення 

та стале використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем» [85]. 

Наразі вимушені констатувати низький рівень реалізації Національної 

стратегії управління відходами в Україні до 2030 р. Варто зазначити, що 

відповідно до стратегії термін управління (регулювання) відходами 

передбачає здійснення низки заходів з багаторазового використання 

природних ресурсів, переробки та утилізації відходів. В даній галузі 

діяльності органів виконавчої влади всіх рівнів ситуація характеризується як 

критична, де протягом тривалого часу відсутнє адекватне реагування на її 

виклики, що призвело до поглиблення екологічної кризи і загострило 

соціально-економічну ситуацію в суспільстві та обумовлює необхідність 

реформування і розвитку з урахуванням вітчизняного та світового досвіду 

управління відходами [86]. Видається за необхідне посилення спеціальних 

 
85 Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2019 рік. Результати та плани. 

Урядовий офіс коорд. Європ. та євроатлант. інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України за 

сприяння проекту ЄС «Аssociation4U». URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI /  

ar-aa-implementation-2019-4.pdf (дата звернення 17.08.2020). 

 

86 Стручок В., Мудра Д. Аналіз національної стратегії управління відходами в україні до 2030 року 
щодо проведення інфраструктурних заходів з перероблення твердих побутових відходів. 

Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми 

сучасних технологій», Тернопіль, 2018. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/161835121.pdf (дата 

звернення 17.08.2020). 
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заходів у сфері поводження з промисловими відходами, що також визначені 

стратегією, а саме організаційні, структурно-економічні, нормативні тощо.  

Державний контроль у сфері поводження з промисловими відходами 

має бути збалансованим і передбачати свободи утворювачам відходів щодо 

визначення їх подальшої долі предметів, що утворилися внаслідок діяльності 

підприємства. 

Відсутність економічних стимулів для створення новітніх підприємств 

з переробки відходів є основною причиною виникнення незаконних звалищ, 

однак не меншою причиною виступає слабкий державний екологічний 

контроль. Тому, наразі контрольно-наглядові заходи мають бути зблансовані, 

створено реєстри промислових відходів тощо, адже ситуація, що наразі 

склалася загрожує екологічній безпеці держави, а отже вказані заходи 

необхідно кореспондувати з економіко-екологічними інструментами. 

Збалансування контролю має відбуватися за наступними напрямками: 

оптимізація загального контролю, спеціального, виробничого та 

громадського.  

Оптимізація загального контролю має відбуватися в напрямку вжиття 

заходів, щодо моніторингу дотримання Національної стратегії управління 

відходами в Україні (про що говорилося раніше), створення 

загальнонаціональних реєстрів промислових відходів, техногенних об’єктів, 

потенційно небезпечних виробництв тощо.   

Ведучи мову про суб’єктів загального екологічного контролю у сфері 

охорони навколишнього природного середовища слід зазначити, що їх 

перелік надава О.В. Головкін у науковій праці «Поняття та зміст державного 

контролю у сфері охорони довкілля в Україні». А саме, до суб’єктів вчений 

відносить наступні: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, 

місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, 

міських рад; спеціальний – Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство 

аграрної політики та продовольства України, Міністерство надзвичайних 
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ситуацій України, Державна служба геології та надр України, Державна 

служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державна 

регулюторна служба України, Державна служба України з питань итань 

геодезії, картографії та кадастру, Державне агентство водних ресурсів 

України, Державне агентство лісових ресурсів України, Державне агентство 

меліотації та рибного господарства України, Державне агентство України з 

управління зоною відчуження, Державне агентство України з туризму та 

курортів, Державна екологічна інспекція України, Державна Азовського 

морьська екологічна інспекція, Державна екологічна інспекція з охорони 

довкілля Північно-Західного округу, Державна інспекція ядерного 

регулювання України. Безперечно, центральне місце в системі органів 

державного екологічного контролю спеціальної компетенції належить 

Державній екологічній інспекції України, що утворюється для забезпечення 

реалізації державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання, відтворення та охорони природних ресурсів87. На нашу думку 

дана теза є хибною, з огляду на те, що загальний екологічний контроль 

здійснюється вищинми органами виконавчої влади, передусім Кабінетом 

Міністрів України та Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів 

України до суб’єктів загального екологічного контролю, на нашу думку 

можна віднести вищі органи державної влади та Міністерство захисту 

довкілля та природних ресурсів України, Міністерством аграрної політики та 

продовольства України, Державна екологічна інспекція України тощо. 

Загальний екологічний контролю передбачає оцінку загального стану, 

виконанню управлінських рішень, їх законності та доцільності тощо.  

До відомчого контролю слід віднести посадових осіб управлінь інших 

підрозділів охорони природи різних галузевих міністерств та відомств, а саме 

 
87 Головкін О.В. Поняття та зміст державного контролю у сфері охорони довкілля. Науковий 

вісник національної академії внутрішніх справ, №6, 2011 с. 70-77 
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Державний комітет України по нафті і газу Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, та ряд департаментів Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України тощо. 

До суб’єктів виробничого екологічного контролю є лабораторії 

промислових підприємств, їх відділи та посадові особи, в функціональні 

обов’язки яких входить контроль за дотриманням інженерно-геологічних і 

екологічних нормативів у виробничій діяльності підконтрольних їм 

підприємств. 

Суб’єктами громадського контролю є громадські організації та інші 

об’єднання, а також окремі громадяни, що мають право на таку діяльність. 

Громадський контроль здійснюється з метою реалізації права кожного на 

сприятливе навколишнє середовище і запобігання порушенню законодавства 

в галузі природокористування і охорони навколишнього середовища. 

Громадяни, що виявили бажання надавати органам державного нагляду 

сприяння в природоохоронній діяльності на добровільній і безоплатній 

основі, можуть здійснювати громадський контроль як громадські інспекторів 

з охорони навколишнього середовища. 

До пробленого аспекту у сфері регулювання поводження з 

промисловими відходами можна віднести низька оплата праці інспекторів 

Держекоінспекції України, яка є однією із складових корупційних діянь у 

сфері екології. 

Правовий статус посади інспектора відносить до функціональних 

обов’язків прямий контакт із суб’єктом господарювання, що перевіряється, в 

той час як його заробітна плата ще нижча і становить близько 7 тисяч 

гривень. Розмір посадового окладу керівника у 12 тисяч  складає близько 18 

тисяч, має мінімальний шанс відмови керівнику суб’єкта господарювання у 

видачі «потрібного» рішення за результатами перевірки, викривленні 

результатів перевірки, планування перевірки у час мінімального 

навантаження потужностей суб’єкта господарювання, нереагування або 
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затягування реагування на звернення громадськості щодо порушення таким 

суб’єктом господарювання екологічного законодавства [88]. 

 Низькі рівень заробітної плати є черговим фактором, стимулюючи 

службову особу до пошуку фінансових надходжень із зовні, зокрема і 

використовуючи набір власних повноважень. 

Ще однією вагомою проблемою адміністративно-правового 

забезпечення поводження з промисловими відходами виступає організація та 

здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог 

ліцензійних умов провадження діяльності з поводження з небезпечними 

відходами та виробництва особливо небезпечних хімічних речовин. В 

результаті проведення 2018 року Мінприродою України 170 планових та 

позапланових заходів державного нагляду (контролю) з провадження 

господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та з 

виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, було видано 50 

розпоряджень про усунення порушень вимог ліцензійних умов [89]. 

Відповідно до наказів, оприлюднених на офіційному сайті 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, протягом 2018 року 65 

суб’єктам господарювання було анульовано ліцензії на право провадження 

вищезазначених видів діяльності, при чому переважно – за порушення 

відповідних ліцензійних умов. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності», за провадження виду 

господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії чи 

здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов 

ліцензування посадові особи суб’єктів господарювання несуть 

адміністративну відповідальність, передбачену Кодексом України про 

адміністративні правопорушення [89].  
 

88 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників 

державних органів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF#Text (дата 

звернення 19.08.2020) 
89 Офіційний портал: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https:// 

mepr.gov.ua/documents/ (дата звернення 19.08.2020). 
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В свою чергу, параметри відповідальності та розміри штрафів у таких 

випадках визначені ст. 164 КУпАП «Порушення порядку провадження 

господарської діяльності», а уповноваженим на складання відповідних 

протоколів про адміністративні порушення в частині порушення порядку 

провадження  господарської діяльності, пов’язаної з поводженням з 

відходами, згідно ст. 255 КУпАП визначено центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення і охорони природних 

ресурсів.  Відповідно до Положення, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 19.04.2017 р. №275, цим органом є Державна 

екологічна інспекція України. 

 Проте, із засобів масової інформації зазначено, що практика складання 

протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 164 КУпАП щодо 

порушників ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

поводження з небезпечними відходами та виробництва особливо 

небезпечних хімічних речовин цією Інспекцією не застосовується у зв’язку з 

відсутністю відповідних повноважень, а також приналежністю цих питань до 

компетенції Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Слід зазначити, що окремі департаменти Міністерства захисту довкілля 

та природних ресурсів України [90] також зазначають відсутність власних 

повноважень в частині складання адміністративних протоколів та накладання 

штрафів на суб’єктів, що провадять господарську діяльність на підставі 

ліцензій Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а 

також приналежність цих питань до компетенції Державної екологічної 

інспекції. 

 
90 Невігластво або корупція. Що страшніше…«Екологія промислового краю». 2019.URL: http:// 
ecoindustry.pro/specproekty/neviglastvo-abo-korupciya-shcho-strashnishe (дата звернення 

21.08.2020). 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10
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Таким чином, складаєтья ситуація, у якій за наявності двох 

центральних органів виконавчої влади, відповідальних за державну політику 

у сфері охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки, численні 

суб’єкти, що є порушниками ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з поводження з небезпечними відходами та виробництва особливо 

небезпечних хімічних речовин, не несуть адміністративної відповідальності, 

передбаченої чинним законодавством. 

Відповідно до Звіту про виконання Плану здійснення заходів щодо 

запобігання корупції (станом на 06.03.2019) Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 07.11.2018 № 825-р схвалено Концепцію створення 

Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля» [91]. 

Схвалена Концепція є першим у природоохоронній сфері діяльності 

України стратегічним документом з модернізації управлінської 

природоохоронної діяльності на основі впровадження централізованої 

електронної системи управління екологічною інформацією, передусім про 

наявність та обсяги промислових відходів відповідно до європейських 

стандартів і вимог для забезпечення дотримання екологічних прав громадян і 

забезпечення надання вільного доступу до екологічної інформації в 

електронному вигляді про стан довкілля, екологічні ризики/загрози для 

безпечної життєдіяльності, екологічну перспективу [92]. 

Для реалізації першого етапу створення загальнодержавної 

автоматизованої системи «Відкрите довкілля» у частині її центрального 

компонента на виконання доручення Мінприроди від 01.08.2018 № 45/4-д 

структурні підрозділи Мінприроди, Держгеонадра, ДЕІ, Держводагентства, 

ДАЗВ опрацювали та надали пропозиції до проекту інформаційного 

 
91Про схвалення Концепції створення загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите 

довкілля»: Розпорядження КМУ від 07.11.2018 № 825-р. URL: https:// zakon.rada.gov. ua/laws/ 
show/825-2018-%D1%80 (дата звернення 21.08.2020).  
92 Звіт про виконання плану здійснення заходів щодо запобігання корупції станом на 06.06.2019 р. 

Офіційний портал: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 2019. URL: 

https://mepr.gov.ua/news/33448.html (дата звернення 21.08.2020). 
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наповнення Системи. Здійснено аналіз наданих пропозиції та їх узагальнення 

[92]. 

Таким чином, з моменту проголошення незалежності нашої держави 

було прийнято численний ряд нормативно-правових актів, покликаних 

регулювати весь спектр екологічних відносин. Однак дані процеси не завжди 

корелювалися з міжнародними договорами та іншими актами у сфері 

правового регулювання відносин у сфері охорони та захисту екології та 

навколишнього середовища.  

Одним з факторів, що безпосередньо впливає на розвиток 

законодавства України, і, зокрема, в сфері охорони навколишнього 

середовища, є політика Європейського Союзу (ЄС). Сучасне екологічне 

законодавство України в багатьох аспектах має декларативний характер, 

водночас, підписання «Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом» передбачає, в тому числі, адаптацію українського законодавства в 

галузі охорони навколишнього природного середовища до законодавства ЄС, 

в якому визначені кількісні і якісні показники, яких має досягнути держава 

впродовж визначеного проміжку часу [93].  

Отже, основними засадами (стратегією) державної екологічної 

політики України на період до 2030 р., які були затверджені Законом України 

від 28.02.2019 р. № 2697-VIII, визначається як стратегічна ціль адаптація 

законодавства України у сфері збереження навколишнього природного 

середовища відповідно до вимог директив Європейського Союзу [94]. 

На виконання цієї норми закону національним планом дій з охорони 

навколишнього природного середовища передбачено: проведення аналізу та 

складення переліку джерел досягнень співтовариства; проведення засідання 

 
93Дем’янюк Д.О.; Герасимчук О.Л. Сучасні проблеми кодифікації екологічного права на шляху до 

ЄС. Тези ХІII Всеукр. Наук. on-line конфер. Студ., магістр. та аспірантів з міжн. участю «Сучасні 

проблеми екології». 2019. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/49.pdf (дата 

звернення 21.08.2020) 
94 Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: 

Закон України від 28.02.2019 № 16, ст.70. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-
19#Text (дата звернення 22.08.2020) 

 

https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/49.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text
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за круглим столом, семінарів та консультацій з громадськістю; на підставі 

огляду, проведення аналізу та складення переліку джерел для підготовки 

базового плану адаптації українського природоохоронного законодавства до 

законодавства Європейського Союзу [93]. 

Базовий план адаптації екологічного законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу передбачав поступове наближення 

українського законодавства до права та політики ЄС у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. Згідно підписаної угоди про 

асоціацію Україна має адаптувати своє законодавство до 26 директив та 3 

регламентів ЄС у таких секторах як: управління довкіллям та інтеграція 

екологічної політики у інші галузеві політики, якість атмосферного повітря, 

управління відходами та ресурсами, якість води та управління водними 

ресурсами, включаючи морське середовище, охорона природи, промислове 

забруднення та техногенні загрози, зміна клімату та захист озонового шару, 

генетично модифіковані організми [95].  

На сьогоднішній день, в Україні гостро стоїть не вирішена проблема 

адміністративно-правового регулювання відносин поводження з 

промисловими відходами, що в масштабному розмірі сприяє забрудненню 

всього навколишнього природнього середовища. В даному випадку 

неефективна владно-розпорядча та контрольно-наглядова діяльність щодо 

поводження з промисловими відходами спричиняє порушення екологічної 

безпеки країни в цілому [96]. 

До основних проблем адміністративно-правового регулювання 

відносин поводження з промисловими відходами слід віднести: 

– відсутність урядових ініціатив щодо організації та забезпечення 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, спрямованих на 

 
95 Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 30.11.2015, підстава -

 v2980321-15 // Додаток ХХХ. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu/dodatky-

rozdil-v/navkolyshnie-pryrodne-seredovyshche (дата звернення 22.08.2020). 
96 Антонова Т.Л. Адміністративно-правове регулювання поводження з відходами. Дисертація. – 

Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2017. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/ bitstream/ 12345 

6789/1932/3/%D0%B4%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%B0_24.07.pdf (дата звернення 24.08.2020). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2980321-15
https://eu-ua.kmu.gov.ua/tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu/dodatky-rozdil-v/navkolyshnie-pryrodne-seredovyshche
https://eu-ua.kmu.gov.ua/tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu/dodatky-rozdil-v/navkolyshnie-pryrodne-seredovyshche
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створення перспективних ресурсозберігаючих і маловідходних технологій, 

ефективних засобів і методів переробки та знешкодження більшості 

небезпечних відходів у відповідності до міжнародних стандартів, у зв’язку з 

відсутністю необхідної інфраструктури[97]; 

– відсутність оптимальної системи управління поводженням з 

промисловими відходами, побудованої на основі організаційно-

управлінських, правових, нормативних, економічних, інформаційних і 

контрольних регуляторів. Відсутність загальнодержавного та регіональних 

реєстрів джерел скидів та викидів, виробників відходів та місць захоронення 

відходів, суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на збирання і 

заготівлю відходів; забезпечення виконання з боку юридичних та фізичних 

осіб встановлених законом вимог у галузі захисту довкілля; очищення та 

знезараження вод тощо [97]; 

– слабкий рівень організаційно-правових засад та механізму реалізації 

загального, відомчого, виробничого та громадського екологічного контролю  

[97]; 

– низький рівень екологічної правосвідомості населення країни, що 

проявляється у низькому рівні громадського контролю за утворенням 

промислових відходів [97]; 

– відсутність належних умов для знешкодження та утилізації 

небезпечних відходів відбувається їх нагромадження на промислових 

територіях, що створює реальну загрозу здоров’ю населення та довкіллю 

України і негативно впливає на потенціал збалансованого розвитку держави 

[97]; 

– низький рівень фінансування організаційних, інструктивно-

методологічних та управлінсько-структурних заходів. Відсутність 

економических стимулів для створення сучасних підприємств з переробки 

відходів є важливою причиною виникнення незаконних звалищ, однак 

 
97 Рибалова О. В. Курс лекцій. Укладач: Рибалова О.В. –Х: НУЦЗУ, 2016. -530 с. URL: http:// 

repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/5280/1/ПОВОДЖЕННЯ%20З%20ВІДХОДАМИ.pdf  
(дата звернення 25.08.2020). 

http://repositsc.nuczu.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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слабкий державний екологічний контроль є не меншою. Наразі контрольно -

наглядові заходи мають бути посилені, створено реєстри тощо, адже 

ситуація, що наразі склалася загрожує екологічній безпеці держави,  а отже 

вказані заходи необхідно кореспондувати з економіко-екологічними 

інструментами та добровільними угодами [97]. 

Попри рекомендації Директив ЄС та імлементації їх положень у 

національне законодавство, а саме важливості переходу від командно-

адміністративного підходу до екологічного оцінювання господарюючих 

суб’єктів до системи економічних та екологічних інструментів міжнародних 

актів, тому вважаємо, що говорити про послаблення державного контролю в 

даній сфері. 

До вищеперерахованих проблем також слід віднести низький рівень 

реалізації пілотних проектів щодо переробки та знешкодження окремих видів 

відходів, необхідних для подальшого їх розповсюдження як початковий етап 

великомасштабного вирішення проблеми накопичених в країні відходів і 

технічної перебудови виробництва на основі ресурсозберігаючих і 

маловідходних технологій. 

Пропонуються положення, відповідно до яких системний підхід до 

вирішення проблеми з адміністративно-правового регулювання відносин з 

поводження з промисловими відходами має розвиватися за такими 

загальними напрямками:  

– запровадження адміністративних-правових заходів щодо зменшення 

обсягів утворення відходів; 

– сприяння збільшенню обсягу переробки та повторного використання 

відходів; 

– сприяння переходу до економіки замкненого циклу/циркулярної 

економіки; 

– збільшення пунктів прийому вторсировини; 

– створення умов для збору відходів електричного та електронного 

обладнання; 
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– контроль за видаленням небезпечних відходів тощо. 

 

 

Висновки по розділу 1 

 

Під поняттям «промислові відходи» пропонується розуміти будь-які 

речовини, матеріали, предмети, які утворюються в процесі виробництва 

продукції (товарів) у промисловості, в сільському господарстві, виконання 

робіт або надання послуг, що не мають можливості подальшого 

використання в технологічних процесах суб’єкта господарювання, внаслідок 

діяльності якого вони утворились, не передаються як товар або сировина 

іншим особам, і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен 

позбутися шляхом утилізації чи видалення. 

На сьогоднішній день постає проблема зміни правового режиму 

промислових відходів з огляду на широке його трактування. До категорії 

промислові відходи слід відносити лише ті види відходів, що не можуть в 

подальшому знайти застосування в будь-якому циклі робіт, окрім переробки, 

або утилізації. Виникає необхідність надання податкових пільг та знижок на 

користування об’єктами їх утворення та розміщення та широким 

впровадженням їх використання в т.ч. у будівельній промисловості. 

Під відносинами поводження з промисловими відходами пропонуємо 

розуміти діяльність, спрямовану на належне використання, зберігання та 

утилізацію будь-яких речовин, матеріалів, предметів, які утворюються в 

процесі виробництва продукції (товарів), в сільському господарстві, 

виконання робіт або надання послуг, що не має можливості подальшого 

використання в технологічних процесах суб’єкта господарювання, внаслідок 

діяльності якого вони утворились, не передаються як товар або сировина 

іншим особам і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен 

позбутися шляхом утилізації чи видалення. 
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До процесів поводження з відходами віднесено: збирання, перевезення, 

сортування, зберігання, обробка (переробка), утилізація, видалення, 

знешкодження і захоронення. 

Під поняттям «адміністративно-правове регулювання поводження з 

промисловими відходами» слід розуміти взаємопов'язану систему способів та 

засобів, за допомогою яких здійснюється вплив норм адміністративного 

права на суспільні відносини у сфері поводження з промисловими відходами, 

а саме відносини щодо належного використання, зберігання та утилізації 

будь-яких речовин, матеріалів, предметів, які утворюються в процесі 

виробництва продукції (товарів), в сільському господарстві, виконання робіт 

або надання послуг, що не має можливості подальшого використання в 

технологічних процесах суб’єкта господарювання, внаслідок діяльності якого 

вони утворились, не передаються як товар або сировина іншим особам і  від 

яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом 

утилізації чи видалення, які застосовують уповноважені посадові особи 

державних органів влади та місцевого самоврядування у процесі виконавчо-

розпорядчої діяльності з метою задоволення інтересів суспільства.  

Встановлено ключову роль адміністративно-правових норм у сфері 

поводження з відходами в порівнянні з екологічно-правовими. Норми 

адміністративного права мають управлінських (владно-розпорядчий) 

характер, є міжгалузевими, що дозволяє здійснювати управлінський вплив на 

широке коло суспільних відносин, зокрема у сфері поводження з 

промисловими відходами, неналежне регулювання яких може загрожувати 

національній безпеці України.  

Визначено особливості поводження з промисловими відходами як 

об'єкта адміністративно-правового регулювання, якими є його екологічний та 

економічний характер. Екологічний характер полягає  у ризику, що несе на 

собі неналежний порядок зберігання, розміщення, утилізації та видалення 

промислових відходів, що є значно небезпечніші та масштабніші від 

побутових.  
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Економічний характер полягає у недоотриманій вигоді підприємствами 

та державою від відсутності рециклінгу (переробки), або передачі для 

подальшого використання промислових відходів іншими виробництвами. 

Утилізація має відбуватися з врахуванням можливості переробки відходів, 

або з використанням їх як енергоресурсів.  

В результаті дослідження аналізу правового забезпечення категорії 

«промислові відходи» як предмету адміністративно-правового регулювання в 

науковій літературі встановлено, що процес розбудови нормативно-правової 

бази в Україні йде суперечливо, національне законодавство значною мірою 

носить фрагментарний характер. Правове регулювання поводження з 

промисловими відходами не врегульоване спеціальним нормативно-

правовим актом, а розпорошені в актах різної галузевої належності. 

Вдосконалення адміністративно-правового забезпечення має 

відбуватися за наступними напрямками: виокремлення та закріплення 

основних принципів публічної політики у сфері поводження з відходами; 

визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного 

поводження з відходами, а також системи заходів, пов’язаних з 

організаційно-економічним стимулюванням ресурсозбереження; 

забезпечення мінімального утворення відходів, розширення їх використання 

у господарській діяльності, запобігання шкідливому впливу відходів на 

навколишнє природне середовище та здоров’я людини. 

Встановлено відсутність порядку отримання та надання дозволу на 

здійснення операцій у сфері поводження з відходами, відсутність відомчого 

порядку поводження з відходами, що регулює особливості зберігання, 

розміщення, утилізації та видалення відходів, відомчого порядку визначення 

класів небезпеки відходів, а також визначення ступеню їх небезпечності для 

навколишнього середовища. Зауважено на необхідності вдосконалення 

Методики визначення розмірів шкоди, що спричинені забрудненням і 

засміченням земельних та водних ресурсів через порушення 

природоохоронного законодавства. 
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До основних проблем адміністративно-правового регулювання 

відносин поводження з  промисловими відходами слід віднести: 

-відсутність законодавчого акту, що містив би концептуально та 

комплексно визначено чіткий механізм реалізації заходів з управління 

переробкою відходів, а також попередження, зменшення, переробки та 

повторного їх використання для виконання положень документу ООН 

«Глобальні цілі сталого розвитку 2030»; 

- відсутність урядових ініціатив щодо організації та забезпечення 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, спрямованих на 

створення перспективних ресурсозберігаючих і маловідходних технологій, 

ефективних засобів і методів переробки та знешкодження більшості 

небезпечних відходів у відповідності до міжнародних стандартів, у зв’язку з 

відсутністю необхідної інфраструктури; 

- недостатній рівень організаційно-правових засад та механізму 

реалізації загального, відомчого, виробничого та громадського екологічного 

контролю; 

- низький рівень екологічної правосвідомості населення країни, що 

проявляється у низькому рівні громадського контролю за нагромадженням 

промислових відходів. 
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РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ПРОМИСЛОВИМИ 

ВІДХОДАМИ 

 

2.1. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання поводження 

з промисловими відходами 

Реалії сучасного світу свідчать, що одним із важливих факторів, який 

визначає процес формування розвиненої правової держави, розвиток 

сучасного суспільства є забезпечення належного стану охорони довкілля. 

Основний закон закріплює право кожного на безпечне для життя і 

здоров’я навколишнє природне середовище [98], а отже покладає на себе 

обов’язок забезпечувати дане право, застосовуючи при цьому усі наявні 

механізми забезпечення екологічної безпеки. З огляду на те, що забезпечення 

екологічних прав людини державою є одним із завдань екологічної безпеки, а 

екологічна безпека є складовою безпеки національної [99], можна 

стверджувати, що порушення екологічних прав людини становить загрозою 

національній безпеці держави. З огляду на те, що однією з основних загроз 

екології України є збільшення виробництва промислових відходів 

необхідним є оперативне реагування на екологічні виклики, а держава має 

виступати регулятором. Для цього в Україні діє ціла система органів 

державної влади, що здійснюють управлінське та адміністративно -правове 

регулювання у сфері поводження з промисловими відходами застосовуючи 

контрольно-наглядові заходи. 

Слід зазначити, що Україна регулює сферу поводження з 

промисловими відходами за допомогою заходів адміністративного впливу, 

що включає в себе ряд елементів, таких як: ліцензування; державний нагляд 

та контроль; нормування; звітність тощо. Дані заходи спрямовані на захист 

потреб суспільства і держави в екологічній безпеці та здійснюються через 

 
98Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 

141. 
99Хилько М. І. Екологічна безпека України: Навчальний посібник. М. І. Хилько. – К., 2017. – арк. 
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загальні та спеціальні органи державної влади. Завданням публічно-

правового механізму регулювання діяльності в галузі поводження з 

промисловими відходами є охорона навколишнього середовища, 

забезпечення екологічної безпеки держави, забезпечення права кожного на 

сприятливе для життя та здоров’я навколишнє середовище тощо. 

Окремі елементи публічно-правового механізму, такі як державний 

нагляд у сфері поводження з відходами, ліцензування та нормування в галузі 

поводження з відходами, тісно пов'язані між собою, взаємно доповнюють 

один одного, хоча в ряді випадків допускається дублювання в застосуванні 

зазначених інструментів державного регулювання [100, с. 74]. Тому, в процесі 

пристосування законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу, питання оптимізація наявної системи суб’єктів управління 

природозахисною сферою та підвищення їх ефективності, реформування 

органів державної влади та впровадження в їх діяльність європейських 

стандартів є надзвичайно актуальним завданням не лише держави, але і 

громадянського суспільства. Адже саме від ефективної природозахисної  

діяльності органів державної влади та громадських установ залежить 

необхідний стан захисту екологічних прав та підтримання екологічної 

рівноваги на території України [101].  

В свій час проблему юридичного забезпечення діяльності щодо 

охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки 

досліджувались у працях В.І. Андрейцева, Г.І. Балюк, А.Г. Бобкової, В. М. 

Гаращук, А.П. Гетьмана, Н.Р. Малишевої, Б.Г., Розовського, К.А. Рябець, 

 

100Пономарев М.В. Правовое регулирование охраны окружающей среды при обращении с 

отходами производства и потребления. Дис. к.ю.н. М. 2019. URL: https://izak.ru/upload/ 
iblock/5ce/Ponomarev_Dissertaciya_Othody_18.10.2019.pdf (датазвернення 27.08.2020). 
101Казанчук І.Д. Адміністративно-правова система суб’єктів охорони навколишнього природного 

середовища та забезпечення екологічної безпеки в Україні. URL: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5u_yP3NPwA

hWEGewKHUgtCcYQFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2Fpages%2Fdop%2F

138%2Ffiles%2F47b2ed55-aa1c-4b8e-bda6-

ea3e9637b4d6.pdf&usg=AOvVaw0ohLYUUGsEW7l0ZkqGUhpL (дата звернення 27.08.2020). 
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Ю.С. Шемшученко, В.М. Шульги та ряду інших вчених. Однак, у зв’язку зі 

стрімкими змінами, що відбуваються наразі в Україні, процесами 

євроінтеграції, що включають в себе, зокрема реформування 

природоохоронного законодавства, оптимізації організаційно-правових засад 

органів державної влади, особливої актуальності набуває питання правового 

статусу суб'єктів адміністративно-правового регулювання відносин 

поводження з промисловими відходами.  

Перш ніж почати дослідження правового статусу суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання відносин поводження з 

промисловими відходами звернемося до термінології основних понять. 

Проблематика щодо суб’єктів в адміністративному праві є однієї з важливих, 

оскільки стосується учасників адміністративно-правових відносин, які 

виконують завдання та функції виконавчих органів влади, та які 

координують розпорядницькі та контрольно-наглядові повноваження у галузі 

публічного управління і місцевого самоврядування, розглядають справи про 

адміністративні правопорушення у різних сферах життя суспільства [ 102],  у 

тому числі й природоохоронній сфері. 

За визначенням Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука та інших видатних 

науковців, суб’єктами в адміністративно-правовому значенні виступають 

фізичні та юридичні особи, що відповідно до адміністративно-правових норм 

володіють певним обсягом прав та обов’язків у сфері адміністративно-

правового регулювання керівницьких відносин, реалізуючи при цьому 

функції органів виконавчої влади [103].  

До основних особливостей, що характеризують суб’єктів 

адміністративно-правового регулюванні в науці адміністративного права 

відносять: адміністративно-правовий статус учасників адміністративно-

 
102Адміністративне право. Академічний курс: підручник: у 2 т.: Т.1. Загальна частина. ред. колегія: 

Авер’янов В. Б. (голова). – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.; Адміністративне право України.  

Загальна частина. Академічний курс : підруч. за заг. ред. академіка НАПрН України Бандурки 
О.М.– Х. : Золота миля, 2011. – 584 с. 
103Адміністративне право України : підручник. Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дяченко О. В.  та ін . ; 

за ред. Битяка Ю. П.. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с. 
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правових відносин,які беруть участь в організації публічного управління; 

наділення специфічною компетенцією, повноваженнями однієї зі сторін 

публічно-управлінської діяльності; довільна, або обов'язкова здатність бути 

учасниками адміністративно-правових відносин [104]. 

Дане коло суб’єктів адміністративно-правових відносин утворюють 

окрему систему, учасники якої володіють ознакою адміністративної 

правосуб’єктності, тобто здатності набувати відповідний комплекс 

юридичних прав та обов’язків, нести відповідальність за їх реалізацію [ 1 0 4].  

Дані ознаки говорять про наявність правового статусу суб’єкта 

адміністративно-правових відносин. 

Справді, суб’єктам адміністративно-правових відносин притаманна 

ознака системності, тобто у своїй сукупності вони утворюють систему 

органів державної влади. Звертаючись до юридичної енциклопедії Ю. С. 

Шемчушенко можна зрозуміти етимологічне значення категорії «система», 

яку вчений визначає як «сполучення» або «ціле», що являє собою множину 

(сукупність) взаємопов’язаних елементів (частин), які взаємодіють з 

середовищем, як єдине ціле [105]. Тобто системність як ознака управлінських 

органів показує їх цілісність, множинність, взаємопов’язаність, служіння 

одній меті (попри наявність різних завдань та механізмів їх реалізації,) їх 

взаємодію між собою та громадянами, громадськими організації, соціумом 

тощо.  

Державна екологічна політика повинна відображати баланс між 

екологічними та економічними інтересами держави та соціуму, а публічне 

адміністрування в сфері охорони навколишнього середовища, і особливо в 

галузі поводження з відходами має його забезпечувати. Доречним є вислів 

С. А. Боголюбова, відповідно до якого конкуренція екології та економіки 

відбувається з перемінним успіхом для усіх сторін, і багато в чому є 

 
104Загальна теорія держави і права за Заг. ред. Цвіка М.В., Петришина О.В.. – Харків: Право, 2009. 

– 728 с 
105Юридична енциклопедія: у 6 т. Т 5. редкол.: Шемчушенко Ю. С. (голова редкол.), Зяблюк М. П., 

Тацій В. Я. та ін.; НАН України, Ін-т держави і права ім КорецькогоВ. М.. – К.: Укр. енцикл., 2003. 
– С. 626. 
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залежним від управлінсько-розпорядчої діяльності, політичної волі 

законодавця, громадянського суспільства, домінування один над одним 

земельних, аграрних, лісових, водних та інших екологічних пріоритетів. Дане 

конкуренція, що проявляється в єдиній державній екологічній політиці, 

постійно в тій чи іншій мірі проектується на правові, управлінські, 

юрисдикційні та інші рішення [106]. 

Для комплексного дослідження правового статусу суб'єктів 

адміністративно-правового регулювання у сфері поводження з промисловими 

відходами необхідно дослідити їх класифікацію. Стосовно здійснення 

класифікації вказаних суб'єктів в юридичній науці існують різні точки зору. 

Наприклад, А.П. Гетьман поділяє суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання у сфері поводження з промисловими відходами на міжгалузеві 

та галузеві, обґрунтовуючи, що удосконалення адміністративно-правового 

статусу і компетенції суб’єктів міжгалузевого регулювання здійснюється на 

принципі, відповідно до якого реалізація урядових програм по забезпеченню 

охорони навколишнього природного середовища та природокористування 

повинна здійснюватися за умов розмежування суб’єктів галузевого і 

міжгалузевого управління [9]. Кожний суб’єкт адміністративно-правового 

регулювання має володіти адміністративно-правовим статусом, достатнім, 

щоб бути учасником єдиної державної екологічної політики, тобто мати 

змогу застосування організаційних, контрольно-наглядових, інформаційних 

та інших заходів на фізичних осіб, юридичних, а також на підлеглі органи в 

межах субординації. 

У відповідності до чинного законодавства України до суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання у сфері поводження з промисловими 

відходами відносяться органи законодавчої влади,  органи виконавчої влади, 

 
106Боголюбов С.А., Кичигин Н.В. Законодательное регулирование деятельности федеральных 

органов исполнительной власти по обеспечению экологической безопасности. М.: Норма, 2007. С. 
25–26.  
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органи місцевого самоврядування та спеціально уповноважені 

(природоохоронні) інституції [107]. 

Однак деякі вчені-адміністративісти дотримуються іншої точки зору 

стосовно такої класифікації. Так, О.Я. Лазор здійснює більш комплексну 

класифікацію суб'єктів адміністративно-правового регулювання поводження 

з промисловими відходами на:  

– органи загальної компетенції: Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування та їх 

виконавчі органи;  

– органи спеціальної компетенції, до яких вчений відніс центральні 

органи виконавчої влади, урядові органи державного регулювання із 

підпорядкованими їм територіальними підрозділами, для яких забезпечення 

реалізації екологічної політики та охорона навколишнього природного 

середовища на загальнодержавному та місцевому рівнях є головним 

призначенням [108].  

В той же час, поза увагою залишаються неурядові громадські 

організації екологічної спрямованості, число та роль яких невпинно зростає. 

Дані організації можуть здійснювати громадський нагляд за дотриманням 

екологічних норм суб’єктами господарювання. З розвитком громадянського 

суспільства в Україні громадські організації стають важливим засобом 

громадського контролю та нагляду,є ефективним, з огляду на їх чисельність 

та галузеву зацікавленість учасників та представників. З огляду на це 

вважаємо за можливе виокремлення громадських організацій в окрему 

категорію суб’єктів адміністративно-правового регулювання, які хоча і не 

мають безпосередньо примусових повноважень, однак можуть виявити 

порушення екологічних норм, заявити про них. Громадські організації, на 

 
107Панковец А.И. Система управления окружающей среды как одно из приоритетных направлений  

природоохранной деятельности. С.В. Мировский. Безпека життєдіяльності. – 2004. – №10. – C. 92-

94. 
108Лазор О.Я. Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері реалізації 

екологічної політики в Україні : Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр: 25.00.02. Нац. акад.  держ. 
упр. при Президентові України. – К., 2004. – 36 с. 
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сьогоднішній день стають поширеними та більш зацікавленими у дотриманні 

законності у відносинах з поводження з відходами в порівнянні з органами 

державної влади. 

З наукових позицій, здійсненого аналізу чинного законодавства України 

та організації системи забезпечення екологічної безпеки можна виокремити 

основні групи органів державної влади – суб'єктів адміністративно-правового 

регулювання, відповідно до форми їх правової організації, а саме: органи 

загальної компетенції, їх спеціалізовані підрозділи; органи спеціальної 

компетенції; органи єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні 

екологічні ситуації. Кожен орган державної влади здійснює регулювання 

відносин у сфері поводження з промисловими відходами в межах власної 

компетенції та за допомогою притаманним їм методам. Вищі органи 

державної влади приймають закони, постанови, нормативно-правові акти, 

що  спрямовані на забезпечення екологічної безпеки в державі. Органи 

місцевого самоврядування та місцеві органи державної влади приймають 

природоохоронні акти своєму на  рівні і забезпечують контроль за 

виконанням законодавства в даній галузі.  

На сьогоднішній день наявна проблема дублювання нормативно-

правових актів, які урегульовують відносини структур органів державної 

влади між собою і суспільством взагалі у природоохоронній сфері. 

Насамперед, це стосується органів місцевого самоврядування, які відповідно 

до Закону України від 21.05.1997 року «Про місцеве самоврядування в 

Україні» повинні координувати діяльність відповідних спеціально 

уповноважених державних органів управління у сфері реалізації екологічної 

політики на території ради [109].  

Сформована наразі система центральних органів виконавчої влади у 

сфері поводження з промисловими відходами, є досить складною та 

поділяється на такі ланки: міністерства і департаменти, кожен з них має 

 
109Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. Відомості Верховної 

Ради України. – 1997. – № 24. – ст. 170. 
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власний організаційно-правовий статус, повноваження щодо прийняття 

рішень із питань охорони природного навколишнього середовища, 

екологічної безпеки, використання природних ресурсів, поводження з 

відходами тощо. Для одних міністерств та департаментів природоохоронна 

діяльність є основною, переважною функцією. Вони відносяться до групи 

спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з 

промисловими відходами. Для інших органів виконавчої влади даний вид 

природоохоронної діяльності є лише складовою основних функцій за 

реалізації публічної політики у аналізованій сфері.  

Елементом державної системи суб’єктів природоохоронної діяльності 

(передусім у сфері поводження з промисловими відходами) є органи 

виконавчої влади галузевої компетенції – міністерства, які, виходячи із 

загальних принципів публічного управління і керівництва є підвідомчими 

органами, що здійснюють певні функції щодо охорони довкілля. 

Міністерства створюють категорію суб’єктів регулювання галузевого рівня, 

до компетенції яких віднесено  в основному довіреною їм сферою 

державного контролю, яка спрямована на забезпечення охорони природного 

середовища та природокористування, розвитку цієї галузі шляхом розробки і 

реалізації превентивних заходів, впровадження науково-технічних досягнень 

і передового досвіду в практичну діяльність підпорядкованих органів, 

юридичних осіб [110]. 

Виділяючи важливість забезпечення ефективності управлінської 

діяльності в природоохоронній сфері, Балашенко С.А. стверджує, що 

виконання екологічних заходів вимагає приведення в дію системи правових, 

економічних та інших важелів, що забезпечують ефективне управління 

природокористуванням[111]. Справді, задля проведення успішної 

 
110Лазор О.Я. Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері реалізації 

екологічної політики в Україні : Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр: 25.00.02. Нац. акад.  держ. 

упр. при Президентові України. – К., 2004. – 36 с 
111Балашенко С.А. Государственное управление в области охраны окружающей среды. Минск: 

Изд-во БГУ, 2000. С. 57. 
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природоохоронної діяльності держави, передусім у сфері поводження з 

промисловими відходами необхідні, по-перше,особливі соціально-економічні 

передумови, по-друге, забезпечення належних адміністративно-правових 

засобів задля контролю за обов'язком дотримання правил у сфері поводження 

з різними видами відходів не лише з боку громадян, але із боку суб’єктів 

владних повноважень. 

Згідно з нормами Конституції України органи державної влади, 

зобов’язані здійснювати попередження та ліквідацію впливу негативних 

факторів на людину та об'єкти довкілля. 

Спеціально уповноважені державні органи у галузі охорони природного 

середовища відповідно до законодавства України уповноважені та наділені 

компетенцією щодо видачі дозволів на поховання (складування) 

промислових, комунально-побутових і інших відходів, викиди, скиди та 

викиди отруйних речовин у довкілля; обмеження або призупинення 

діяльності підприємств, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням 

природоохоронного законодавства, з перевищенням лімітів викидів і скидів 

отруйних речовин; складання протоколів і розгляд справ про адміністративні 

правопорушення у галузі охорони довкілля. Однак, обов'язки та 

відповідальність посадових осіб цих уповноважених державних органів щодо 

запобігання забрудненню навколишнього природного середовища 

законодавством не врегульовані. 

Встановлений положеннями законодавства економічний механізм 

захисту природного навколишнього середовища допомагає, по великому 

рахунку,  лише тим, що велика кількість іноземних компаній освоюють 

територію нашої держави з метою поховання радіоактивних матеріалів і 

високотоксичних відходів, створення небезпечних виробництв, 

впровадження отруйних технологій, вивезення сміття тощо. Разом з цим, 

більшість виробничих підприємств включає витрати на природоохоронні 
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заходи в собівартість продукції, ухиляючись таким чином від реального 

захисту природного навколишнього середовища [112]. 

Компетенція та повноваження центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

середовища у сфері поводження з відходами, визначена статтею 23 Закону 

України «Про відходи», зокрема: «…здійснення державного контролю … за 

складанням і веденням реєстру об'єктів утворення відходів, встановлення 

порядку здійснення операцій у сфері поводження з відходами, видача 

дозволів на здійснення операцій, видача дозволів на зберігання та видалення 

відходів, надання письмової згоди на транскордонне перевезення 

небезпечних відходів тощо» [13]. Разом з цим, процитована стаття не містить 

будь-якого посилання на обов'язки цих органів щодо систематичної 

перевірки стану захоронення відходів, що визначені реєстром, виявлення 

місць самовільно розміщених чи видалених відходів, прийняття заходів з 

ліквідації недоліків за результатами проведених перевірок. 

З Постанови Верховної Ради України «Про стан виконання 

законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його 

вдосконалення» (2005 р.) [113]вбачається, що «наслідками незадовільного 

публічного управління, недосконалої нормативно-правової бази у сфері 

поводження з відходами, зокрема, є негативний вплив утворюваних і 

накопичених відходів на здоров'я людей і навколишнє природне 

середовище». З метою ефективного розв'язання проблем поводження з 

відходами в Україні рекомендовано Кабінету Міністрів України розробити та 

впровадити в Україні державний кадастр відходів, незважаючи на те, що має 

діяти реєстр; забезпечити проведення інвентаризації місць зберігання 

непридатних до використання пестицидів та агрохімікатів з метою 

 
112Василенко Л. П. Правові проблеми діяльності органів виконавчої влади з питань екології: 

монографія. Л. П. Василенко. – Житомир: Житомирський національний агроекологічний 

університет, 2014. 
113Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його 

вдосконалення: Постанова Верховної Ради України від 06.10.2005 р. № 2967-IV. Відомості 
Верховної Ради України. – 2005. – № 49. – Ст. 525. 
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визначення власників, незважаючи на те, що з 2001 р. діє спільний наказ 

Мінагрополітики, Мінекології та Мінохорониздоров'я «Про порядок 

проведення комплексної інвентаризації місць накопичення заборонених і 

непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів 

захисту рослин». Встановлюючи обов'язок забезпечити виконання норм 

Закону України «Про відходи» щодо заборони ввезення в державу 

небезпечних відходів з метою їх зберігання, знешкодження чи захоронення, 

одночасно встановлює квоти на ввезення в Україну відходів для утилізації 

[113]. 

Компетенція спеціально уповноваженого органу публічного управління 

передбачає: видачу дозволів на транскордонне перевезення небезпечних 

відходів; затвердження переліку небезпечних властивостей відходів; 

здійснення функцій щодо забезпечення виконання положень Базельської 

конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних 

відходів та їх видаленням [3], [114]. 

Компетенція виконавчих органів місцевих рад у галузі охорони 

довкілля стосовно надання прав у «формуванні і використанні місцевих 

фондів охорони навколишнього природного середовища у складі місцевих 

бюджетів», встановлена статтею 19 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» [50] не містить жодних відомостей 

саме про те, як формуються і як мають використовуватись ці фонди, що не 

може сприяти законності. Так само невизначеними є положення п. «е» щодо 

«організації збору, переробки, утилізації і захоронення відходів на своїй 

території» [114]. 

Апелюючи до  аудиту діяльності спеціально уповноваженого органу 

публічного управління у сфері захисту природного навколишнього 

середовища від негативних чинників, зокрема, щодо запобігання утворенню 

 
114Василенко Л. П. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері поводження з 

відходами. – Житомир: Житомир нац. Агроекол.університет, 2014. URL: http://pgp-journal.  kiev. 
ua/archive/2018/3/15.pdf (дата звернення 30.08.2020). 
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промислових відходів та їх негативного впливу на довкілля у звіті Рахункової 

палати України.  

Василенко Л. робить висновок про наявність суперечливість та 

безсистемність Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» та про низький рівень забезпеченості Міністерством захисту 

довкілля та природних ресурсів України виконання покладених на 

міністерство функцій у сфері транскордонного перевезення небезпечних 

відходів [114]. 

До головних функцій органів державної влади у сфері охорони 

природного середовища вчена відносить: запобігання спричиненню шкоди 

довкіллю від негативних факторів у тому числі й під час ведення робіт, 

пов'язаних із використанням її об'єктів; ліквідація наслідків спричиненої 

довкіллю шкоди; створення і ведення єдиного державного реєстру джерел 

скидів та викидів, виробників відходів та місць захоронення відходів, 

суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на збирання і 

заготівлю відходів; забезпечення виконання з боку юридичних та фізичних 

осіб встановлених законом вимог у галузі захисту довкілля; забезпечення, 

очищення та знезараження вод тощо [1]. 

На нашу думку організаційно правовий статус органів у сфері 

поводження з відходами має розвиватися в рамках концепції, запропонованої 

Ю.С. Шемшученко в дослідженні «Публічне адміністрування охороною 

навколишнього середовища в союзній республіці». Вчений пропонує таку 

модель системи публічного управління в галузі охорони навколишнього 

середовища, що базується на основі якісно наступних принципів публічного 

управління охороною навколишнього середовища: 

– функціонування публічного управління на виключно правовій основі 

відповідно до закону, а не на підставі та у відповідності з відомчими актами 

(інструкціями по застосуванню, наказами та ін.); 

– відповідальності не тільки громадян перед державою, а й держави 

перед громадянами; 
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– руйнування старих психологічних установок споживацького 

ставлення до природи і формування установки дбайливого ставлення до 

природи [115]. 

 На думку Ю.С. Шемшученко основним критерієм ефективності 

управлінської діяльності у сфері охорони навколишнього середовища є 

рівень зміни в потрібному для суспільства напрямку якості навколишнього 

середовища [115]. 

З огляду на вищезазначені твердження та враховуючи положення норм 

чинного законодавства України можна визначити наступний перелік груп 

суб’єктів адміністративно-правового регулювання поводження з 

промисловими відходами: 

1. Органи державної влади, які складаються з регуляторів у сфері 

поводження з промисловими  відходами (Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України, до повноважень якого відносять розробка та 

прийняття методичних рекомендацій, вказівок, планів щодо правового 

забезпечення промислових відходів; екологічні експерти, що здійснюють 

оцінку впливу на довкілля) та контролюючі органи (екологічні інспекції, що 

забезпечують проведення державного контролю у сфері поводження з 

промисловими відходами). 

2. Суб’єкти господарювання-утворювачі промислових відходів 

(підприємства). 

3. Суб’єкти господарювання-переробники/захоронювачі промислових 

відходів (захоронювачі промислових відходів, переробники, полігони тощо).  

4. Допоміжні(технічні) суб’єкти,що забезпечують взаємодію органів 

державної влади, суб’єктів господарювання-утворювачів промислових 

відходів та суб’єктів господарювання-переробників/захоронювачів 

промислових відходів. Вказана група розробляє документацію, різноманітні 

проекти, договори у сфері поводження з промисловими відходами тощо. 

 
115Шемшученко Ю.С. Государственное управление охраной окружающей средой в союзной 

республике. Киев: Наукова Думка, 1990. С 39. 
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5. Громадські інспектори з охорони довкілля, громадські організації, 

громадські об’єднані, які виконуються завдання відповідно до законодавства 

України щодо дотримання норм та правил екологічної безпеки, охорони 

навколишнього середовища суб’єктами господарювання. 

До джерел адміністративно-правового регулювання відносин у сфері 

поводження з промисловими відходами відносяться постанови Кабінету 

Міністрів України, наприклад, Постанова «Про затвердження порядку 

подання декларації про відходи та її форми» № 118 від 18.02.2016 р., 

положення про міністерства та інші органи публічного управління у сфері 

поводження з промисловими відходами та окремі внутрішні 

акти  (розпорядження) міністерств та інших органів виконавчої влади. 

Отже, можна дійти висновку про те, що правове регулювання 

суспільних відносин у сфері поводження з промисловими відходами 

здійснюється за допомогою різних норм права, серед яких одну із головних 

ролей відіграють норми адміністративного права, які регламентують 

адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади, об’єктів 

адміністративно-правового регулювання поводження з промисловими 

відходами та діяльність суб’єктів у  сфері поводження з промисловими 

відходами. 

Таким чином, адміністративно-правові засоби відіграють вирішальну 

роль в питанні щодо вирішення певного переліку проблем у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, можуть стимулювати активність 

органів публічного управління в сфері довкілля, правоохоронних органів, 

територіальних громад, громадськості щодо гарантування кожній людині 

право на безпечне навколишнє природне середовище. 

 

2.2. Особливості контрольно-наглядової діяльності у сфері 

поводження з промисловими відходами 
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Сучасні умови зростання виробництва промислових товарів 

спонукають більшість національних економік вживати безпекові заходи, 

передусім для убезпечення екологічно-промислової сфери, державного 

регулювання обігу та утилізації виробничо-промислових відходів, 

експлуатації транспортно-комунікаційних, енергетичних та інших життєво 

необхідних об’єктів [116]. З огляду на це особливої актуальності набирає 

належне застосування адміністративно-правових заходів, необхідних для 

забезпечення життєдіяльності людини та соціуму, нормального розвитку та 

функціонування економіки та правової системи України.  

Особливу роль в системі публічного управління в сфері поводження з 

відходами виробництва та споживання відіграє державний нагляд у 

зазначеній сфері. Відзначається, що в умовах, коли господарська діяльність 

нерідко здійснюється без урахування екологічних та соціальних інтересів 

суспільства, тільки державний контроль здатний забезпечити примус осіб, які 

здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами, до виконання вимог 

законодавства [117]. 

Забезпечення виконання екологічних вимог при здійсненні діяльності 

щодо поводження з відходами є однією з ключових умов дотримання 

конституційного права кожного на сприятливе навколишнє середовище і 

гарантується шляхом реалізації цілої сукупності правових заходів, 

центральне місце в якій займають контроль і нагляд у сфері поводження з 

відходами, а також заходи юридичної відповідальності за порушення 

законодавства у зазначеній сфері. Значимість його ролі в системі публічного 

управління підкреслюється багатьма вченими-юристами, в тому числі і 

досліджують проблеми екологічного права. 

 
116Васильев Ф. П., Духно Н. А. Правовое положение Ространснадзора в области обеспечения 

безопасности на современном этапе. Таврический научный обозреватель. — С. 106.  

117Проблемы правового обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами 

производства и потребления в Республике Казахстан. Монография. Под общ. рук. 
МукашевойА.А.. Астана: ЕНУ им. Гумилева Л.Н., 2015. С. 150.  
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Роль державного контролю (нагляду) в якості функції управління 

підкреслюється багатьма вченими, зокрема, зазначається, що контроль 

(нагляд) опосередковує собою зворотний зв'язок між суб'єктами та об'єктами 

управління. Через це взаємодія суб'єкти управління отримують інформацію 

про реалізацію заданих параметрів функціонування системи управління, 

виконання своїх повноважень об'єктами управління, про стан справ на 

підконтрольних об'єктах [118]. 

Як відомо, державний екологічний контроль займає одне з провідних 

місць в системі адміністративних механізмів охорони навколишнього 

середовища і забезпечення раціонального природокористування. Саме заходи 

державного екологічного контролю та діяльність контролюючих органів 

дозволяють забезпечити неухильне дотримання екологічного законодавства 

та притягнення винних у його порушенні до юридичної відповідальності. На 

думку М.І. Васильєвої, свою роль в організації правового регулювання 

екологічної безпеки та економічного розвитку, повинні зіграти інститути 

державного примусу до виконання екологічних вимог, що включають в 

першу чергу дієвий екологічний контроль і застосування заходів юридичної 

відповідальності за екологічні правопорушення [119]. 

З огляду на ряд чинників слід зазначити, що питання організації 

державного екологічного контролю в сфері поводження з відходами 

виробництва та споживання в Україні заслуговують на особливу увагу, 

особливо в частині створення теоретичних передумов вдосконалення 

контрольної діяльності системи органів та підвищення її ефективності. 

Підсилюються вказані тези тим, що на сьогоднішній день в Україні 

немає підприємства, яке використовує безвідходне виробництво, такий 

рівень розвитку промисловості поки що в далеких перспективах, а отже 

кожне виробниче підприємство, незалежно від виду діяльності та від обсягу 

 
118Правовое регулирование государственного контроля: Монография. Отв. ред. Ноздрачев.А.Ф. 

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации; Анкил, 2012. С. 150.  
119Васильева М.И. Возможности правовой гармонизации экологически безопасного развития. На 

пути к устойчивому развитию России. №26. 2004. С. 13. 
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виробленої продукції, залишають значну кількість відходів виробництва, за 

чим необхідно здійснювати нагляд та контроль з боку держави. В даному 

випадку основним завданням органів державної влади виступає заохочення 

до правильної та безпечної утилізації, грамотного завантаження та 

транспортування промислових відходів. 

Поводження з відходами виробництва є нагальною проблемою для 

України, однак роль держави в ній важко переоцінити. Так, держава 

забезпечує отримання ліцензії підприємствами (компаніями) на правомірну 

утилізацію промислових відходів, обладнання, відходів виробництва.  

Промислові відходи поділяють на рідкі, тверді та токсичні. Ступінь 

небезпеки промислових відходів варіюється від нешкідливих матеріалів 

(пісок) до дуже токсичних (діоксини) [120]. Важливо розуміти, що вони 

негативно впливають не тільки на атмосферу, а й на водні ресурси планети. 

Скидання виробничого сміття в стічні води призводить до забруднення вод 

Світового океану, що, в свою чергу, знижує біологічну продуктивність і 

негативно впливає на клімат Землі в цілому. Терміни розкладання 

будівельного сміття (залишки деревини, гіпсокартону, металу, бетону, тощо) 

досить великі. Наприклад, уламки цегли можуть пролежати в ґрунті до 100 

років [121]. 

Людина є також частиною екосистеми, а тому підлягає згубному 

впливу промислових відходів. За останні роки з'явився цілий ряд 

захворювань (алергічних, ендокринних, токсичних), які викликаються дією 

хімічних речовин в результаті промислового виробництва. Тому контрольно-

наглядова діяльність у сфері поводження з промисловими відходами 

покликана забезпечити належний рівень поводження з промисловими 

відходами та запобігти в майбутньому екологічних катастроф. 

 
120Утилізація промислових відходів виробництва на полігонах. Будівник. 2018. URL: 

http://budivnik.in.ua/utylizatsiya-promyslovyh-vidhodiv-vyrobnytstva-na-poligonah.html(дата 

звернення 02.09.2020). 

121Терміни розкладання відходів. Острів. 2018. URL: http://tsikave.ostriv.in.ua/publication/code-

6BE3BF1B54FB3/list-146B6919727 ( дата звернення 02.09.2020). 
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На думку Н.В. Кичигина, проблема ефективного функціонування 

екологічного контролю пов'язана не тільки з проблемою розмежування 

об'єктів контролю або компетенцією його органів, але і з самим поняттям 

екологічного контролю [122]. Екологічний контроль являє собою різновид 

соціального контролю, одним з проявів екологічної функції держави і 

входить в систему екологічного управління. Розуміння екологічного 

контролю в якості однієї з ключових складових екологічної функції держави 

в цілому відповідає загальноприйнятому в теорії екологічного права підходу 

до визначення його місця в системі правового регулювання екологічних 

відносин [123],[124]. 

Цікавою, на нашу думку виглядає позиція, відповідно до якої під 

екологічним контролем розуміється діяльність уповноважених суб'єктів, що 

спрямована на організацію спостереження за станом навколишнього 

середовища в цілому і (або) її окремими компонентами, раціональним 

природокористуванням і дотриманням природоохоронного законодавства 

[125]. 

Екологічний контроль також розглядають як функцію екологічного 

управління, правову форму екологічної діяльності, гарантію роботи 

економічного, організаційного і правового механізмів забезпечення 

екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального природокористування[126]. 

 

122Кичигин Н.В. Правовые проблемы публичного экологического контроля (надзора): 

Монография. М.: Триумф, 2012. С. 14. 

123Пономарев М.В. Дисертация на тему «Правов. Регул. охраны окруж. среды при обращении с 

отходами производства и потребл» канд. юр. Наук. Институт законод и правовер.  Москва.  2020. 

URL: https://izak.ru/upload/iblock/5ce/Ponomarev_Dissertaciya_Othody_18.10.2019.pdf (дата 

звернення 04.09.2020). 
124Стрельник В.В. Дисертация на тему «Правові питання здійснення екологічного контролю та 

нагляду у сфері охорони надр» канд. юр. наук,. мені Я.Мудрого. Харків. 2017 URL: 
http://nauka.nlu.edu.ua/ /d_Strelnik.pdf( дата звернення 06.09.2020).  
125Вершило Н.Д. К вопросу о государственном экологическом контроле и надзоре. Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2017. №6. С. 37. 
126Гейт Н.А. Экологический контроль и нормирование загрязнения окружающей среды как 

факторы эффективности природоохранной деятельности. Общество и право. 2011. №3. С. 159.  
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В теорії екологічного права прийнято вважати поняття «екологічний 

контроль» більш загальним поняттям, що включає в себе такі його різновиди, 

як державний екологічний нагляд, виробничий екологічний контроль и 

громадський екологічний контроль.  

Органи, покликані здійснювати державний екологічний контроль в 

межах власного правового статусу наділені рядом контрольно-наглядових 

повноважень, в теорії права їх умовно поділяють на чотири групи: 

Перша: повноваження, пов’язані з проведенням перевірок, обстежень і 

ревізій, безперешкодним відвідуванням підконтрольних суб’єктів, 

можливістю отримати від останніх необхідну документацію, статистичні 

звіти, довідки, інші матеріали, пояснення посадових осіб, які відображають 

зміст їх природоохоронної діяльності. Цьому праву кореспондують обов’язки 

підконтрольних суб’єктів створювати органам контролю необхідні для 

роботи умови. 

Друга: повноваження давати в необхідних випадках підконтрольним 

суб’єктам вказівки обов’язкового характеру щодо усунення виявлених 

порушень діючого екологічного законодавства. Даному праву кореспондує 

зобов’язання підконтрольних органів щодо усунення допущених порушень і 

їх наслідків. 

Третя: повноваження, пов’язані з можливістю притягнення посадових 

осіб підконтрольних суб’єктів, винних у порушенні приписів екологічного 

законодавства, до юридичної відповідальності, застосування до них заходів 

державного та громадського впливу. Право притягнення до адміністративної 

відповідальності надається органам Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів, Державному агентству лісових ресурсів тощо. 

Четверта: повноваження щодо участі в розробці норм і правил 

превентивного характеру. Дані повноваження реалізуються в процесі 

перевірок, виявлення і вивчення причин, конкретних прорахунків та 
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порушень, умов, що їх викликали, вироблення й проведення 

попереджувальних заходів організаційного та виховного характеру[127],[128]. 

За результатами проведених перевірок органами екологічного 

контролю схвалюються відповідні рішення, формою яких є правові акти у 

вигляді офіційних документів. Офіційне документальне закріплення 

отриманих результатів є невід’ємним компонентом однієї із стадій 

провадження екологічного контролю, що відображає її формально-

юридичний аспект. Без цього стадія перевірки фактичних обставин і їх 

аналізу є по суті незавершеною [128]. В той же час слід зазначити, що рішення, 

які приймаються в результаті перевірок, мають форму акту індивідуального 

характеру. В останніх формулюються права і обов’язки в конкретних 

взаємовідносинах учасників провадження зі здійснення екологічного 

контролю. Юридична природа таких актів полягає в тому, що вони є формою 

державно-владних повноважень компетентних контрольних органів [128]. 

Терміни «екологічний контроль» і «екологічний нагляд» нетотожні, так 

як державний екологічний нагляд є всього лише різновидом державного 

екологічного контролю, а він, у свою чергу, поряд з громадським і 

виробничим екологічним контролем є одним з видів контролю [125.] Існує 

досить широке розуміння змісту екологічного контролю, відповідно до якого 

екологічний контроль (нагляд) включає в себе природоохоронний контроль 

(нагляд), природоресурсний контроль (нагляд) і контроль (нагляд) на 

окремих територіях [122]. 

Очевидно, що за останні кілька десятиліть основний інструментарій 

екологічного контролю не сильно змінився. А.К. Голиченков до засобів 

практичної реалізації цілей і завдань екологічного контролю (його методів) 

відносив: а) перевірку; б) розгляд і узгодження планової, проектно-

кошторисної та нормативно-технічної документації; в) видачу висновків; г) 

 
127Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. – К. 1989, - С.128-150 
128Гетьман А. П. Процесуальний порядок здійснення екологічного контролю. Гетьман А. П. 

Екологічний контроль: питання теорії і практики. – Київ, 1999. – С. 17–31. 
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надання обов'язкових вказівок; д) притягнення до відповідальності і ін. При 

цьому, на його думку, все більшого значення набувають лабораторні, 

інструментальні та статистичні методи контролю [129]. 

У наукових роботах неодноразово висловлювалися думки щодо 

можливості заміни щодо деяких видів об'єктів державного екологічного 

контролю (нагляду) повноважень з нагляду на можливість проведення 

екологічного аудиту зважаючи на значну перевантаженість відповідних 

органів державної влади та їх посадових осіб. На думку Л.В. Чхутіашвілі, при 

проведенні державного екологічного контролю в умовах постійного 

скорочення штатів фахівців для ліквідації нестачі кваліфікованих кадрів 

доцільно залучати незалежних і сумлінних екологічних аудіторів [130]. 

Схожої наукової позиції дотримується Н.М. Заславська, і в числі 

аргументів про схожість двох даних інструментів охорони навколишнього 

середовища відзначає, що «за винятком того, що в процесі аудиту має місце 

"підготовка рекомендацій", контроль і аудит є діяльність по визначенню 

дотримання суб'єктом господарської та іншої діяльності вимог в сфері 

охорони навколишнього середовища» [131]. 

При цьому збільшення чисельності інспекторського складу на місцях, в 

тому числі шляхом введення інституту позаштатних екологічних інспекторів 

за рахунок залучення екологічних аудиторів, дозволить зміцнити 

природоохоронні установи, щоб в достатньому обсязі виконувати 

встановлені природоохоронним законодавством функції [130]. 

Особливим різновидом владно розпорядчого впливу органів державної 

влади на суспільні відносини щодо поводження з промисловими відходами є 

 
129Голиченков А.К. Экологический контроль: Теория, практика правового регулирования. М., 

1992. С. 41. 
130Чхуиашвили Л.В. Совершенствование государственного экологического контроля (надзора). 

Lexrussica. 2016. №9. С. 156 . 
 
131Заславская Н.М. Экологический аудит: история и современное правовое регулирование. 

Экологическое право. 2015. №6. С. 3–11. 
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ліцензійно-дозвільна діяльність [132]. Дані поняття хоча і є подібні за змістом, 

і тому виникає теоретичне питання щодо можливості їх ототожнення. 

Провівши співвідношення вказаних категорій можна виокремити декілька 

підходів: так одні автори ототожнюють, так автори вказують, що дані 

поняття використовуються як синоніми або ж застосовується термін 

«ліцензійно-дозвільна діяльність», також вказується, що процедура 

ліцензування носить дозвільний характер [133];інші вчені приходять до 

висновку, що адміністративно-правовий процес ліцензування та видачі 

дозволів на здійснення окремих видів господарської діяльності є єдиним, 

адже вказаному режимові притаманні: загальна мета, норми і принципи 

регулювання підприємницької діяльності за допомогою видачі дозволів [134]; 

представники третьої групи вчених співвідносять категорії «дозвільна 

система» і «ліцензування» як загальне та часткове поняття [135].  

Враховуючи широке розуміння дозвільної системи, її самостійними 

формами (видами), які різняться між собою за порядком та підставами 

реалізації,  краще за все розглядати ліцензування господарської діяльності та 

видачу документів дозвільного характеру у сфері охорони довкілля. 

Особливістю ліцензування та видачі документів дозвільного характеру у 

сфері господарської діяльності є те, що вони видаються тільки з ініціативи 

суб’єктів господарювання та передбачають надання господарюючим 

суб’єктам на підставі рішення органу виконавчої влади спеціальної 

правосуб’єктності щодо здійснення відповідного виду діяльності чи 

відповідних дій в рамках такої діяльності. Вказані форми державного 

 
132Кобецька Н. Р. Ліцензування і видача дозволів як засоби державного регулювання використання 

природних ресурсів. Н. Р. Кобецька. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства 

України: Збірник наукових статей. - 2015. - Вип. 38. - С.160-173. 
133Завірюха Г. С. Дозвільні процедури у сфері підприємницької діяльності (адміністративно-

правовий аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07.– К., 2011. – 20 с. 
134Ковальова М. В. Адміністративно-правові режими підприємниць- кої діяльності в Україні : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. – Харків, 2007. – 20 с. 
135Пахомова Т. М. Актуальні проблеми визначення правової природи та сутності дозвільної 

системи в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету.Серія : Юридичні 

науки. – 2014. – Вип. 1, т. 2. – С. 217–220. 
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регулювання створені на поєднанні дозволів і державного примусу та 

спрямовані не тільки на впорядкування суспільних відносин, а й на 

досягнення суспільно значущих результатів [132]. 

Головним завданням ліцензування є захист економічних та інших 

інтересів держави, її громадян шляхом встановлення з боку держави певних 

умов і правил здійснення окремих видів підприємницької діяльності. 

Забезпечення охорони і раціонального використання природних ресурсів є 

основною спеціальною метою дозвільної системи у сфері використання 

природних ресурсів, що в свою чергу, є складовою екологічної безпеки та 

впливає на захист національних інтересів. До цілей дозвільної діяльності 

відносяться: облік видів і обсягів природокористування, а також суб’єктів-

природокористувачів; оптимальний розподіл природних ресурсів; 

встановлення меж, критеріїв [136]та умов здійснення природокористування; 

підпорядкування діяльності вимогам, що виставляються державою [136]. 

На нашу думку, процедура надання дозволу на здійснення операцій у 

сфері поводження з промисловими відходами в Україні покликана 

забезпечити зменшення обсягів утворення відходів та використання 

найкращих практик поводження з ними. 

01.03.2014 року було підписано Угоду про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, що передбачає низку обов’язків України з 

наближення вимог свого законодавства до положень права ЄС. Забезпечити 

таке наближення можливо лише за умови, якщо процедура видачі дозволів на 

здійснення операцій у сфері поводження з відходами буде відповідати низці 

вимог [136]. 

Побудова процесу отримання дозволу всупереч вимогам законодавства 

призведе лише до необхідності внесення зміни до нещодавно прийнятих 

нормативно-правових актів. Проте часті зміни до законодавства створюють 

істотні незручності для суб’єктів господарювання та сповільнюють процес 

 
136Третяк Т.О. Правові питання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами як 

засобу зменшення обсягу утворення відходів в Україні. Право і громадянське суспільство. – 2014.  
- № 2(7). – С. 90-101. 
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реформування правового регулювання у сфері поводження з промисловими 

відходами. Для того щоб уникнути затвердження процедури видачі дозволів 

на здійснення операцій у сфері поводження з промисловими відходами, яка 

не буде узгоджуватися з нормами права ЄС, необхідно здійснити аналіз 

чинної процедури видачі цього дозволу та досвіду регулювання питань 

надання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з промисловими 

відходами в ЄС [137].  

 Отримання дозвільних документів на здійснення операцій у сфері 

поводження з промисловими відходами залишається забюрократизованим та 

непрозорим. Відповідно до статті 1 Закону України «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності» дозвільна система у сфері господарської 

діяльності - сукупність урегульованих законодавством відносин, які 

виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб'єктами 

господарювання у зв'язку з видачею документів дозвільного характеру, 

переоформленням, анулюванням документів дозвільного характеру [137]. 

Документ дозвільного характеру відповідно до вищезазначеного закону 

є дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в 

електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, 

погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), 

який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі 

надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення 

господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без 

наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії 

щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності 

[138]. 

Порядок видачі документів дозвільного характеру центральними 

органами виконавчої влади встановлюється Кабінетом Міністрів України за 

 
137Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 року, № 

2806-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15 (дата звернення 11.09.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
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поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим 

органом. Такий порядок має передбачати, зокрема, вичерпний перелік 

документів, які необхідно подати суб’єкту господарювання для одержання 

документа дозвільного характеру, та строк дії документа дозвільного 

характеру або необмеженість строку його дії. Видача документів дозвільного 

характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом 

організаційної єдності, що передбачає наявність адміністратора [138]. 

Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, 

переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру 

центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами 

встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного 

дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України [138]. 

Згідно Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності до таких документів у сфері поводження з відходами відносяться 

дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та письмова 

згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів 

[139]. 

Статтею 17 чинної редакції Закону України «Про відходи»  визначено, 

що суб'єкти   господарської  діяльності  у  сфері  поводження  з 

відходами  зобов'язані, серед іншого, мати  дозвіл  на здійснення операцій у 

сфері поводження з відходами,  якщо їхня діяльність призводить до 

утворення відходів [13].  

Згідно з статтею 55  Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» здійснення операцій у сфері поводження з 

 
138Стасюк Л. Правове регулювання дозвільної системи у сфері господарської діяльності. 

Міністерство юстиції. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_15673 ( дата звернення 12.09.2020). 
139Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності: Закон України 

від 19.05.2011 р., № 3392-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17#Text (дата 
звернення 12.09.2020). 

http://zakon.rada.gov.ua/go/187/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/1264-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/1264-12
https://minjust.gov.ua/m/str_15673
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17#Text
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відходами дозволяється лише за наявності дозвільної документації щодо 

здійснення операцій у сфері поводження з відходами. 

Щодо ліцензійної діяльності у сфері поводження з промисловими 

відходами, то варто зазначити наступне. Відповідно до Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» ліцензія - запис у Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у 

суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду 

господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. 

Ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів 

господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на 

забезпечення реалізації єдиної публічної політики у сфері ліцензування, 

захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих 

споживачів [140].  

Згідно вказаного закону ліцензуванню у сфері поводження з відходами 

підлягає виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких 

визначається Кабінетом Міністрів України, поводження з небезпечними 

відходами; перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних 

відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом; перероблення побутових відходів. 

Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами 

зобов'язані мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з 

небезпечними відходами, яка видається Міністерством захисту довкілля та  

природних ресурсів України. 

Отримання ліцензії регулюється Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

 
140 Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України  від 02.03.2015 р. № 23, ст.158. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19(дата звернення 13.09.2020). 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/445-2016-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1287-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446-2016-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446-2016-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1168-2015-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/134-2017-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
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діяльності з поводження з небезпечними відходами» від 13.07.2016 за № 446 

[141]. 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про відходи», перевезення 

небезпечних відходів дозволяється лише за наявності їх паспорта та ліцензії 

на поводження з ними і в порядку, визначеному законодавством про 

перевезення небезпечних вантажів [13]. 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності», відповідальність за порушення законодавства у 

сфері ліцензування під час провадження господарської діяльності за 

провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без 

ліцензії чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням 

умов ліцензування посадові особи суб’єктів господарювання несуть 

адміністративну відповідальність, передбачену Кодексом України про 

адміністративні правопорушення [140]. 

В свою чергу, здійснення контролю за дотриманням наданих дозволів 

на здійснення операцій у сфері поводження з відходами покладено на 

Держекоінспекцію (стаття 23-2 Закону України «Про відходи»). 

З усвідомлення критичного стану навколишнього середовища країни, 

неможливість природним шляхом подолати вплив промислового і 

комунального забруднення атмосфери, поверхневих і підземних вод, 

виснаження природних ресурсів та нерозривно пов’язаного з цим чинником 

здоров’я населення України, що становить реальну загрозу національній 

безпеці України, можна дійти висновку, що основною причиною виникнення 

кризового стану природного навколишнього середовища є низькій пріоритет 

екологічної політики в України [142]. 

 
141Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з 

небезпечними відходами: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 446, Київ. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 (дата звернення 13.09.2020) 
142Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних 

програм Державною екологічною інспекцією України за період з 01.01.2014 по 01.02.2017. 
Державна аудиторська служба України 2017. URL: 

http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/documentt?id=131771(датазвернення 14.09.2020). 
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Серйозною та головною проблемою є нерівномірність територіальної 

концентрації виробництва. В одних, високо урбанізованих регіонах (Дніпро, 

Краматорськ, Запоріжжя, Харків) значні масштаби зосередження 

промислового виробництва, в інших регіонах (Вінниця, Кропивницький, 

Черкаси, Полтава) висока концентрація сільськогосподарського виробництва, 

що, в свою чергу, призводить до значної антропогенної зміни довкілля, 

забруднення, руйнування і деградації всіх складових компонентів 

природного навколишнього середовища.  

Вплив громадськості на прийняття екологічно значущих рішень 

фактично відсутній. Як правило, громадськість дізнається про них по факту 

початку робіт. У бізнес-середовищі поширюється і наростає екологічно-

правовий нігілізм, активно здійснюється дискредитація та фактична руйнація 

в останні роки системи державного екологічного нагляду (контролю) 

лобістами великого промислового та сільськогосподарського бізнесу. 

Сьогодні система державного контролю за дотриманням екологічного 

законодавства недосконала: високий рівень корупції, застаріла матеріально-

технічна база, непрозора система прийняття рішень щодо правопорушників, 

відсутність належної системи відповідальності за порушення, відсутність 

єдиних електронних реєстрів природних ресурсів та неналежного рівня 

обміну інформацією та, як наслідок, майже повної неспроможності 

Держекоінспекції виконувати свої повноваження. 

Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція) є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та 

природних ресурсів і який реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
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середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних 

ресурсів [143]. 

Держекоінспекція відповідно до покладених на неї завдань здійснює 

державний нагляд (контроль) за додержанням центральними органами 

виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здій снення 

делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від форми власності і 

господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без 

громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог 

законодавства, зокрема щодо: 

– дотримання вимог документів дозвільного характеру на здійснення 

операцій у сфері поводження з відходами; 

– наявності та додержання умов дозволів, установлених нормативів 

гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, лімітів забору і 

використання води та скидання забруднюючих речовин; 

– надає центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам 

місцевого самоврядування приписи щодо зупинення дії чи анулювання в 

установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, 

висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне 

використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у 

навколишнє природне середовище, поводження з небезпечними хімічними 

речовинами, транскордонне переміщення об’єктів рослинного і тваринного 

світу (у тому числі водних живих ресурсів), а також щодо встановлення 

нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього 

природного середовища; 

 
143Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 р. № 275, Київ. URL: https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF#Text (датазвернення 15.09.2020). 
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– перевезення небезпечних відходів територією України та 

транскордонних перевезень відходів; 

– складення і ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів, реєстру місць видалення відходів; 

– звертається до суду із позовом щодо обмеження чи зупинення 

діяльності суб’єктів господарювання і об’єктів незалежно від їх 

підпорядкування та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з 

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з 

перевищенням нормативів гранично допустимих викидів в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин, впливу фізичних та біологічних факторів, 

лімітів скидів забруднюючих речовин; 

– збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, 

знешкодження, видалення, захоронення відходів (у тому числі недопущення 

змішування та захоронення відходів, які можуть бути утилізовані); 

– дотримання правил і режиму експлуатації установок, виробництв з 

оброблення та утилізації відходів; 

– ведення первинного обліку кількості, типу і складу відходів, що 

утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, 

утилізуються, знешкоджуються та видаляються, подання відповідної 

статистичної звітності в установленому порядку та паспортизації таких 

відходів; 

– дотримання вимог нормативно-технічної та технологічної 

документації, погодженої в установленому порядку, під час виробництва 

продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням; 

– дотримання вимог екологічної безпеки під час транспортування, 

зберігання, використання, знешкодження та захоронення хімічних засобів 

захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних речовин і відходів; 

– своєчасного та повного здійснення заходів із захисту земель від 

засмічення та забруднення відходами [143]. 
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Відповідно до Рекомендацій щодо здійснення контролю діяльності 

територіальних органів Держекоінспекції України, а саме  Переліку питань 

стану організації та здійснення державного нагляду (контролю) у частині 

раціонального використання і охорони земельних ресурсів та у сфері 

поводження з відходами і небезпечними хімічними речовинами 

територіальним органом Держекоінспекції України обов'язковими 

елементами є: 

– Наявність та відповідність вимогам законодавства основних 

документів, що регламентують роботу підрозділу (положення про 

структурний підрозділ, посадові інструкції спеціалістів, номенклатура справ). 

–    Структура підрозділу (штатна та фактична чисельність). 

–  Аналіз повноти та якості інформаційних матеріалів і звітності, що 

направляються до Держекоінспекції України. 

–    Наявність у підрозділі інформаційної та нормативно-правової бази. 

–    Планування роботи підрозділу та аналіз виконання планів робіт.  

–  Подання місцевих прокуратур та матеріали за результатами їх 

розгляду (при наявності). 

–  Розгляд питань щодо результатів здійснення державного нагляду 

(контролю) за додержанням вимог законодавства у частині раціонального 

використання і охорони земельних ресурсів та у сфері поводження з 

відходами і небезпечними хімічними речовинами на засіданнях колегій 

Держекоінспекції. Контроль за виконанням прийнятих рішень. 

–  Порівняльний аналіз результатів здійснення державного нагляду 

(контролю) за додержанням вимог законодавства у частині раціонального 

використання і охорони земельних ресурсів та у сфері поводження з 

відходами і небезпечними хімічними речовинами. 

–  Аналіз повноти та якості матеріалів перевірок: щодо реалізації 

державних, цільових, міждержавних та регіональних програм у частині 

раціонального використання і охорони земельних ресурсів та у сфері 

поводження з відходами і небезпечними хімічними речовинами органів 
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місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій; суб'єктів 

господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері 

поводження з відходами і небезпечними хімічними речовинами; суб'єктів 

господарювання щодо додержання вимог законодавства у частині 

раціонального використання і охорони земельних ресурсів; громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства, а також іноземних юридичних 

осіб - нерезидентів. 

–  Аналіз розрахунків збитків, заподіяних державі внаслідок порушення 

вимог водоохоронного законодавства за додержанням вимог законодавства у 

частині раціонального використання і охорони земельних ресурсів та 

пред'явлених претензій для їх добровільного відшкодування. 

–  Аналіз матеріалів адміністративного провадження (протоколи про 

адміністративне правопорушення, постанови про накладення 

адміністративного стягнення). 

– Аналіз повноти застосування заходів впливу за фактами виявлених 

порушень вимог законодавства у частині раціонального використання і 

охорони земельних ресурсів та у сфері поводження з відходами і 

небезпечними хімічними речовинами: притягнення до адміністративної 

відповідальності; нарахування та відшкодування збитків, заподіяних державі 

внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства; направлення 

матеріалів до правоохоронних органів для порушення по них кримінальних 

справ; обмеження або тимчасова заборона (зупинення) діяльності 

підприємств, установ, організацій та об'єктів. 

– Аналіз матеріалів про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) 

діяльності (рішення та акти про опломбування) та відновлення діяльності. 

–  Контроль за виконанням виданих приписів про усунення виявлених 

порушень, стягненням накладених адміністративних стягнень, 
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відшкодуванням нанесених збитків, вимог рішень про обмеження або 

тимчасову заборону (зупинення) діяльності [144].   

Необхідно додати, що відповідно до наказу Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України щодо здійснення дозвільно-

ліцензійної діяльності у сфері поводження з відходами та небезпечними 

хімічними речовинами від 27.04.2011 № 137, яким затверджено Положення 

про Ліцензійну комісію з питань прийняття рішень щодо видачі, 

переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження 

господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з 

небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як 

вторинної сировини ліцензійна комісія з питань прийняття рішень щодо 

видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження 

господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з 

небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як 

вторинної сировини (далі - Комісія), є експертно-дорадчим органом з питань 

ліцензування господарської діяльності у сфері поводження з відходами та 

відпрацьованими хімічними джерелами струму [145]. 

Також вище зазначеним Положенням передбачено, що основними 

завданнями Комісії є розгляд матеріалів та надання висновків (пропозицій) 

щодо видачі, анулювання та переоформлення ліцензій на провадження 

господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з 

небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як 

вторинної сировини.  

Для забезпечення повного збирання, належне зберігання та 

недопущення знищення і псування промислових відходів, для утилізації яких 

 
144Рекомендації щодо здійснення контролю діяльності територіальних органів Держекоінспекції 

України: Наказ Держекоінспекції України від 13.12.2013  № 212. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF(датазвернення 15.09.2020) 
145Положення про Ліцензійну комісію з питань прийняття рішень щодо видачі, переоформлення та 

анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у 

сфері поводження з небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як 

вторинної сировини: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.05.2014  № 
148. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0137737-11#n18 (дата звернення 15.09.2020) 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0137737-11#n18
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в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної 

безпеки для навколишнього природного середовища, необхідно: 

– здійснювати контроль за станом місць чи об'єктів розміщення власних 

відходів; 

– забезпечувати розробку в установленому порядку та виконання планів 

організації роботи у сфері поводження з відходами; 

– не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою 

технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така 

дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки; 

– укладати угоди з відповідними організаціями на збирання та 

утилізацію відходів; передавати небезпечні відходи організаціям, які мають 

ліцензію Міністерства екології та природних ресурсів України; 

– на основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і 

вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що 

утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, 

утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо них 

статистичну звітність у встановленому порядку [146]. 

– укладати угоди з відповідними організаціями на збирання та 

утилізацію відходів; передавати небезпечні відходи організаціям, які мають 

ліцензію Міністерства екології та природних ресурсів України. 

– забезпечувати розробку в установленому порядку та виконання 

планів організації роботи у сфері поводження з відходами[146]; 

Для того щоб запобігти, зменшити та, можливо, усунути забруднення, 

яке відповідає продуктивності промисловості, відповідно до принципу 

«забруднювач платить» та принципу основного запобігання, необхідно 

створити загальну схему контролю промислової діяльності з найкращими 

можливостями втручання у джерело забруднення забезпечуючи належне 

управління природними ресурсами та враховуючи, за необхідності, 

 
146Ліцензіат сьогодні- не значить ліцензіат завтра//Екологія промислового краю. 2017. URL: 

https://ecoindustry.pro/specproekty/licenziat-sogodni-ne-znachyt-licenziat-zavtra (дата звернення 
16.09.2020) 

https://ecoindustry.pro/specproekty/licenziat-sogodni-ne-znachyt-licenziat-zavtra
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економічну систему та специфічні місцеві особливості місцевості, у цьому 

процесі [147].  

Різні підходи до контролю викидів у повітря, воду або ґрунт можуть 

призвести до передачі небезпеки від одного виду до іншого, замість захисту 

навколишнього середовища в цілому. Тому доцільно забезпечити цілісний 

підхід до запобігання та контролю викидів у атмосферне повітря, воду та 

ґрунт для забезпечення енергоефективності та запобігання аварій. Такий 

підхід також сприяє досягненню однорідного конкурентного середовища 

шляхом гармонізації екологічних вимог до промислових установ [147]. 

З метою запобігання та контролю над ситуацією забруднення довкілля, 

кожна установка діє лише за наявності дозволу або, якщо йдеться про окремі 

установи та види діяльності, які використовують органічні розчинники, лише 

за наявності дозволу чи реєстрації [147].  

У відповідності до Орхуської конвенції про доступ до інформації, 

участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя у 

питаннях, що стосуються навколишнього середовища, ефективна участь 

громадськості у процесі прийняття рішень є необхідною для того, щоб 

дозволяти громадськості висловлювати, а органу, що формує політику, 

враховувати думку та інтереси, що можуть мати відношення до таких рішень, 

таким чином, підвищуючи рівень відповідальності та прозорості процесу 

прийняття рішень та сприяючи обізнаності громадськості щодо проблем 

навколишнього середовища та підтримці рішень, що приймаються.  

Статтею 24 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

передбачено, що підприємства, установи,    організації     забезпечують 

благоустрій  земельних  ділянок,  наданих їм на праві власності чи праві 

користування відповідно до закону. Органи державної влади та органи 

місцевого  самоврядування можуть  передавати  об'єкти  благоустрою  на 

баланс підприємствам, установам,  організаціям відповідно до частини  

 
147ДИРЕКТИВА 2010/75/ЄС ЄВРОП. ПАРЛ. ТА РАДИ від 24.11.2010 року про промисл. викиди 

(інтегр. запоб. та контроль забрудн.). Закон. 2010. URL: https://zakon.isu.net.ua/sites/ -27902.pdf 
(дата звернення 16.09.2020) 

https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/pdf/pro_promislovi_vikidi_integrovan-3-27902.pdf
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першої  статті  15 цього Закону. Балансоутримувач об'єкта  благоустрою  з 

метою належного його утримання та здійснення  своєчасного  ремонту  може  

залучати  для цього на умовах договору інші підприємства, установи, 

організації. Підприємства, установи, організації,  які  розміщуються  на 

території об'єкта благоустрою, можуть утримувати  закріплену  за ними  

територію  або брати пайову участь в утриманні цього об'єкта відповідно  до  

частини  четвертої статті 15 цього Закону.  Підприємства, установи, 

організації зобов'язані утримувати закріплені за  ними  на  умовах  договору  

з  балансоутримувачем території в належному стані відповідно до  

законодавства  та  умов договору. Межі  та режим використання закріпленої 

за підприємствами, установами,  організаціями території визначають 

відповідні  органи державної  влади  та  органи  місцевого самоврядування 

залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою. Посадові особи 

підприємств,  установ,  організацій  несуть відповідальність за невиконання 

заходів з благоустрою,  а також за дії чи бездіяльність,  що призвели до 

завдання шкоди майну  та/або здоров'ю  громадян,  на  власних та 

закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях 

відповідно до закону [148]. 

Дослідження питання про провадження щодо здійснення екологічного 

контролю показало, що чинним еклого-процесуальним законодавством 

процедура його проведення врегульована не в повній мірі. Це створює окремі 

труднощі при практичній реалізації матеріальних норм екологічного права, 

які регулюють суспільні відносини у сфері екологічного контролю. Прийняті 

в нинішній період підзаконні нормативні акти у сфері екологічного контролю 

практично не зачіпають його процесуального аспекту. Основний їх зміст, як і 

в нормативних актах такого роду, що діяли раніше, спрямований на 

регулювання матеріальних відносин, які виникають при веденні контролю.  

 
148Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06.09.2005 р. № 2807-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15#Text (дата звернення 17.09.2020). 
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Положення про порядок здійснення контролю у сфері поводження з 

промисловими відходами повинні затверджуватися на рівні Кабінету 

Міністрів України, а не галузевими міністерствами та відомствами. В таких 

нормативних актах слід зосередити як матеріальні, так і процесуальні норми, 

які відображають специфіку проведення контролю у сфері поводження з 

промисловими відходами. У перспективі з метою уніфікації 

адміністративних та екологічно-процесуальних норм, що регулюють 

суспільні відносини у сфері здійснення екологічного контролю, можна 

ставити питання про розробку єдиного нормативного акту, зокрема, 

Положення про порядок проведення державного екологічного контролю, або 

Закону України «Про державний екологічний контроль». Тут мають бути 

зосереджені як матеріальні норми, що регулюють екологічний контроль, так і 

процесуальні норми, що регулюють порядок його проведення, а саме: стадії 

провадження; процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у 

даному провадженні; гарантії здійснення прав і обов’язків; зміст 

процесуальної діяльності на відповідних стадіях; процесуальні строки тощо. 

Вказана уніфікація матеріальних та процесуальних норм, які 

забезпечують регламентацію суспільних відносин у сфері проведення 

екологічного контролю, надасть змогу удосконалення механізму правового 

регулювання в даній сфері, визначити основні напрямки загального 

контролю Міністерства охорони довкілля та природних ресурсів та 

оперативного контролю інших спеціальних органів управлінської та 

контрольно-наглядової спрямованості, розмежувати їх матеріальні і 

процесуальні права та обов’язки. 

Отже, у підсумку слід зробити наступні висновки:  

Терміни «екологічний контроль» і «екологічний нагляд» слід 

співвідносити як ціле і частину, з огляду на те, що державний екологічний 

нагляд є одним з форм державного екологічного контролю, а він, у свою 

чергу, поряд з громадським і виробничим екологічним контролем є одним з 

видів контроля. Екологічний контроль (нагляд) включає в себе 
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природоохоронний контроль (нагляд), природоресурсний контроль (нагляд) і 

контроль (нагляд) на окремих територіях і акваторіях. Окрім того, особливим 

різновидом владно розпорядчого впливу органів державної влади на 

суспільні відносини щодо поводження з промисловими відходами є 

ліцензійно-дозвільна діяльність. 

В широкому розумінні самостійні форми (види) дозвільної системи 

виступають ліцензування господарської діяльності та видача документів 

дозвільного характеру. Ліцензування і надання документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності характеризуються тим, що 

встановлюються для суб’єктів лише за їх ініціативою та передбачають 

надання господарюючим суб’єктам на підставі рішення органу виконавчої 

влади спеціальної правосуб’єктності щодо здійснення відповідного виду 

діяльності чи відповідних дій в рамках даної діяльності. Вказані форми 

державного регулювання засновані на поєднанні дозволів і державного 

примусу, та спрямовані не тільки на впорядкування суспільних відносин, а 

й на досягнення суспільно значущих результатів. 

Звертаємо увагу на фактичну відсутність реального впливу 

громадськості на прийняття екологічно значущих рішень, як правило, 

громадськість дізнається про них після початку роботи. Розширюється та 

вдосконалюється в бізнес-середовищі екологічний правовий нігілізм, активно 

здійснюється дискредитація та фактичне руйнування в останні роки системи 

державного екологічного нагляду (контролю) лобістами великого 

промислового та сільськогосподарського бізнесу. 

Станом на теперішній час ми маємо недосконалу систему державного 

контролю за дотриманням екологічного законодавства, а саме: високий 

рівень корупції, бюрократизм, застаріла матеріально-технічна база, 

непрозора система прийняття рішень щодо правопорушників, відсутність 

належної системи відповідальності за порушення законодавства, уніфіков ані 

електронні реєстри природних ресурсів та неналежний рівень обміну 
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інформацією та, наприклад, майже повна недієздатність Держекоінспекції у 

здійсненні своїх повноважень. 

 

2.3. Адміністративно-правові методи та засоби регулювання 

поводження з промисловими відходами 

 

Процес розбудови демократичної соціально-правової держави, 

реалізацією якого є утвердження та забезпечення свободи людини, 

пов’язаний із потребами суспільно-правових відносин та їх регулювання 

відповідно до конституційних засад та чинного законодавства України. 

Однією з важливих умов досягнення поставленої мети є ефективне 

використання механізму адміністративно-правового регулювання 

поводження з промисловими відходами виробництва в Україні, що має 

забезпечити безпосереднє та щоденне здійснення державного контролю 

(впливу) на суспільні відносини у цій сфері. В умовах переходу від 

домінування наказових в бік договірних методів виникає об’єктивно 

необхідне питання яким методами здійснюється адміністративно-правове 

забезпечення відносин поводження з промисловими відходами.  

З розвитком гірничодобувної, металургійної й інших галузей 

промисловості на території багатьох міст України почали розміщувати 

відвали розкривних і шахтних порід, шлаків, шламосховища. Так, наприклад, 

у Донецьку є численні терикони відвальних порід вугільних шахт, у 

Маріуполі - відвали шлаків, шламосховища, у харкові - відвали горілої 

формувальної землі, шламосховища [149]. Все це спричиняє небезпеку для 

екологічного становища України, а отже може зробити Україну державою 

екологічної депопуляції. На сьогодні наявна екологічна ситуація лише 

поглиблюється, в той час як виробничі відходи потенційно можуть 

використовуватися у якості доступної сировини для будівельної та 

 
149Абашина К. О., Хандогіна О. В. «Утилізація промислових відходів». Конспект лекцій. 

Харківський національний університет міськогогосподарства імені Бекетова О.  М. . Харків 2016 
URL: https://core.ac.uk/reader/78066340 (дата звернення 17.09.2020). 

https://core.ac.uk/reader/78066340
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транспортної галузей. Все це обумовлює необхідність дослідження спректру 

методів адміністративно-правового регулювання поводження з 

промисловими відходами на сучасному етапі розвитку адміністративного 

права задля можливості їх подальшого вдосконалення. 

Загальновідомо, що в теорії адміністративного права під методами 

регулювання розуміються способи впливу норм права на суспільні 

відносини, засоби, прийоми досягнення відповідної мети, виконання 

поставленого завдання. Так, на думку Кисіля З.Р., метод адміністративно-

правового регулювання - це можливе виконання своїх функцій, дії органів 

державної влади на керовані об'єкти (галузі, сфери, комплекси, об'єднання, 

підприємства, трудові колективи, громадяни). Методи регулювання 

показують, як держава вирішує проблеми у сфері управління. У зв'язку з цим, 

важливим фактором є те, що методи регулювання є похідними і 

обумовленими методом адміністративно-правового регулювання [150].  

На думку Алфьорова С.М. методом адміністративно-правового 

регулювання розуміється спосіб здійснення владно-організуючого впливу 

керуючих суб’єктів на керовані об’єкти [151].  

Враховуючи вказані думки можна сказати, що під адміністративно-

правовим методом регулювання розуміється сукупність правових засобів та 

способів, які застосовуються органами державної влади задля забезпечення 

регулюючого впливу норм адміністративного права на суспільні відносини, в 

даному випадку поводження з промисловими відходами. Тобто значення 

категорії «метод адміністративно-правового регулювання відносин 

поводження з промисловими відходами» полягає у сукупності правових 

засобів, прийомів та способів впливу суб’єктів владних повноважень у сфері 

поводження з промисловими відходами (Кабінет Міністрів України, 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державна 

екологічна інспекція тощо) для забезпечення регулюючого впливу норм 

 
150Кісіль З.Р. Адміністративне право: навчальний посібник. 3-тє вид. – К.: ЦУЛ, 2011. – 698 с 
151Алфьоров С.М. Адміністративне право. Загальна частина: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 

2011. 216 с. 
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адміністративного права з метою організації відносин з поводження з 

промисловими відходами та контролю за виконанням порядку. В даному 

випадку об'єкт управління (суспільні відносини у сфері поводження з 

промисловими відходами) підпорядкований суб'єкту управління.  

Згідно з нормами адміністративного права кожен орган державної 

влади, їх посадові особи наділяються повноваженнями щодо прийняття в 

односторонньому порядку рішень, вимоги яких є обов'язковими для всіх, 

кому адресовані такі рішення. Також вони обов'язкові і для суб'єкта 

управління.  

Говорячи про види методів адміністративно-правового регулювання 

відносин поводження з промисловими відходами слід зазначити, що в 

загальній теорії права розрізняють такі методи правового регулювання: 

– основні: імперативний (розпорядження надаються владними 

суб'єктами; домінуюче місце посідають владно-імперативні приписи; 

відступити від передбаченої нормою моделі поведінки забороняється, 

перевага віддається обов’язку); диспозитивний (розпорядження надходять 

переважно «знизу», від суб’єктів правового регулювання, які самостійно і на 

власний розсуд здійснюють вибір правових засобів); 

– допоміжні: рекомендаційний (передбачені угодами сторін; 

переважають рекомендації);заохочувальний (перевага надається 

заохоченням) [152]. Існують і інші подібні класифікації  методів правового 

регулювання [153]. Зокрема, схожу позицію висловлюють М.В. Цвік, О.В. 

Петришин та Л.В. Авраменко. Проте, на думку вчених, якщо в правовому 

регулюванні перевага надається встановленому обов’язковому праву 

юридичних осіб, то серед юридичних фактів переважають акти 

правовідносин (адміністративні розпорядження), а адміністративні приписи є 

безперервними, комплексними. Юридично дозволи використовуються 

частіше, ніж зобов'язання та заборони, можуть бути відхилені від правової 

 
152Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. 2-е вид. Пер.з рос. - Київ: Правова єдність, 

2010. - 525 с. 
153Загальна теорія права: Підручник. За заг. ред. Козюбри М.І.. - К.:Ваіте, 2015. 392 с. 



 

 

140 

поведінки і можуть бути затверджені рішення про участь у цих відносинах, а 

право визначати лише аспекти їх взаємодії, щоб правове регулювання 

ґрунтувалося на диспозитивному методі. Наряду з імперативним та 

диспозитивним методами, що є основними різновидами методів правового 

регулювання, в ньому, за переконанням вчених, можуть застосовуватися і 

рекомендаційні методи та методи заохочення, що мають переважно 

додатковий, так званий субсидіарний характер[154]. 

Переважно тотожні різновиди методів правового регулювання 

виокремлює Байтін М.І., не класифікуючи їх проте на основні та допоміжні. 

На думку вченого, зміст методів правового регулювання складають 

переважно такі способи впливу на поведінку суб’єктів, як: імперативний 

(метод владного розпорядження), спрямований на забезпечення 

запропонованих державою жорстких обов’язкових правил поведінки 

суб’єкта; 2) автономний, що надає суб'єктам право вільного волевиявлення; 

3) заохочувальний, що стимулює бажану для держави і суспільства 

правомірну та соціально активну поведінку; 4) рекомендаційний, що 

пропонує адресату самостійно визначити бажану для держави поведінку з 

урахуванням місцевих умов і реальних можливостей [155]. 

Класик теорії права професор Алексєєв С.С. також був переконаний, 

що в теорії права необхідно виділити два основних методи правового 

регулювання: централізований метод (імперативний, авторитарний) і 

децентралізований метод (автономний, диспозитивний). Метод 

централізованого регулювання передбачає суспільні відносини у випадках, 

коли становище суб'єктів цих відносин пов'язане з підпорядкуванням, 

безпосереднім підпорядкуванням. Метод децентралізованого регулювання 

використовується в регулюванні суспільних відносин, якщо суб'єкти 

 
154Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних 

закладів. Цвік М.В., ПетришинО.В., Авраменко Л.В. та ін. За ред. д-ра юрид. наук, проф.,  акад. 

АПрН України Цвіка М.В., д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України Петришина О.В.. - Харків: 
Право, 2009. 584 с. 
155Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное право- понимание на грани двух 

веков). - Саратов: СГАП. 416 с. 
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юридично рівноправні і здатні прийняти необхідність своєї конкретної 

поведінки [156]. Іншими словами, в даному випадку мова про імперативний і 

диспозитивний метод правового регулювання, назви яких С. С. Алексєєв 

подає у своєрідному тлумаченні. Одночасно з цим, деякі вчені розрізняють 

цивільно-правовий (автономний, диспозитивний) та адміністративно-

правовий (владний, імперативний) методи правового регулювання [157].  

Досить своєрідно пропонує розуміти систему методів 

адміністративного права Д.В. Осінцев. З однієї сторони, вчений-

адміністративіст, як й інші вчені, зводить поняття методів адміністративного 

права до сфери публічного управління. Він не лише наголошує на 

імперативних принципах такого регулювання, а й окреслює власну версію 

системи відповідних методів правового впливу. На його думку, 

адміністративно-правове регулювання, спрямоване на стабілізацію 

суспільних відносин, пов’язане із встановленням стандартів поведінки та 

визначенням суб’єкт-об’єктних передумов. Ці методи впливу відрізняються 

від традиційного регулятивного та індивідуального регулювання.  

Закріплюючи певні стандарти поведінки, державна адміністрація 

користується нормативно-правовими актами та актами загальної дії, а 

визначаючи конкретні параметри поведінки, використовує індивідуальні 

нормативні акти, але перед їх застосуванням проводить посвідчення 

(державну реєстрацію) про статутний статус [158]. 

До ряду методів державного управлінського впливу правник відносить 

ті, які пов'язані з визначенням загальної політики щодо відповідної галузі 

управління, встановленням загальних правил поведінки (діяльності) 

учасників суспільних відносин і їх коригування залежно від обставин. 

 
156Адміністративне право. Навч. пос. Остапенко О.І., Кісіль З.Р., Ковалів М.В.,  Кісіль Р.В..  -  К.: 

Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 536 с. 
157Юровська В.В., Класифікація методів адміністративного права: критерії та види. Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. 2017 №29, Том. 1. С.  59 -

63 
158Толкачов М.В. Сучасні методи адміністративно-правового регулювання. Толкачов М.В. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. 2016. № 6.  Т.  3.  
С. 36-39. 
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Іншими словами, вчений вважає їх методами функціонування державних 

органів та органів місцевого самоврядування, що охоплюють способи, 

прийоми, дії осіб, залучених до процесів публічного управління, пов'язані з 

підготовкою і реалізацією управлінських рішень, а також здійсненням 

правової та організаційної державно-управлінської діяльності. Разом з цим, 

на думку Д. В. Осінцевої, ймовірне також застосування непрямих механізмів 

регулювання, у разі якщо зацікавлена особа вибирає варіанти поведінки, то 

представник держадміністрації забезпечує відповідність певним вимогам 

(перевірка, переконання, заохочення, методи) адміністративного 

регулювання громадської діяльності, методів адміністративної допомоги 

тощо) [158]. Враховуючи те, що суспільні відносини у сфері поводження з 

промисловими відходами відносять до сфери регулювання державних 

органів виконавчої влади їм притаманні наявні адміністративно-правові 

методи, що, проте характеризуються власною специфікою. Порушення 

порядку поводження з промисловими відходами має потенційну загрозу 

екологічній безпеці, а отже вказані правовідносини є абсолютно 

зарегульовані адміністративним правом.  

Підсумовуючи викладене, надаємо собі змогу зробити певні висновки з 

приводу наведених підходів до класифікації методів адміністративного 

права:  

1. В теорії права існує бачення поділу методів адміністративного права 

на імперативний та диспозитивний. При цьому, всі інші підходи, як правило, 

ґрунтуються на розумінні адміністративного права як специфічної галузі 

права, що регулює відносини у сфері публічного управління, як наслідок, 

критерії варіативності методів адміністративного права варіюються за 

переконаннями тих чи інших вчених на різновиди управлінських 

правовідносин; 

2. Більша частина наявних в адміністративно-правової літературі 

підходів до розуміння методів адміністративного права не містить їх поділу 

на класифікації. Дане питання в юридичній літературі обмежується лише 
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констатацією факту про наявність того чи іншого методу правового 

регулювання; 

3. Переважає підхід, за якого дослідження вказаної проблематики має 

відбуватися з врахуванням таких складових елементів методів 

адміністративного права, як способів, однак без детального розгляду методів 

в цілому; 

4. Для деяких вчених характерним є прирівнення методів та способів 

правового регулювання, внаслідок чого поряд із методами адміністративно-

правового регулювання в одному класифікаційному ряді містяться і їх 

способи. Це призводить до порушення не лише діалектичного взаємозв'язку 

(ціле і частина) між елементами системи «методи адміністративного права», 

але й окремих правил класифікації; 

5. Окремі джерела акцентують увагу на домінантному становищі  

імперативного методу адміністративного права та свідомому зниженню ролі 

та значення диспозитивного методу та його способів, що як науковий підхід 

слід визнати рудиментом радянської адміністративно-правової доктрини, 

який не відповідає сучасному розвитку вітчизняного адміністративного права 

[159]. 

Досліджуючи вказане питання, найбільш доцільним вважається 

класифікація методів правового регулювання на прямі і непрямі. Перевага 

даної класифікації полягає в тому, що до даного розподілу можна звести весь 

спектр прийомів та способів дій органів державної влади у даній сфері. Слід 

вказати, що більшість авторів притримуються даної точки зору, 

систематизуючи також розподіл методів управління на адміністративні і 

економічні.  

Аналізуючи прямі методи адміністративно-правового  регулювання 

слід виділити наступні ознаки: директивність; наказовий характер; 

однозначність команд, які не лишають свободи вибору варіантів поведінки, 

 
159Юровська В.В. Методи адміністративного права: Теоретико-правові та праксеологічні аспекти.  

Дис. на здоб. д.ю.н. Запорізький національний університет 2018р. URL: http://phd.znu.edu. ua/page/ 
aref/07_2018/Yurovska-aref-1-.pdf (дата звернення 20.09.2020). 
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наявність широкого контрольного за виконання команд апарату; пряма дію 

на волю підлеглих тощо.  

Говорячи про непрямі (економічні) методи регулювання 

адміністративно-правових відносин, слід зазначити, що останні 

характеризуються такими ознаками: здійснення управлінської діяльності 

шляхом створення умов, що мають зацікавити підлеглих до взаємодії, 

надання підлеглим суб’єктам права вибору потенційної моделі поведінки, 

обмежений контроль з боку суб’єкта, що здійснює управлінську діяльність, 

або нагляд за виконання команд, що дозволяє йому здійснювати втручання 

шляхом звернення до суду і т.п.  

Відносинам поводження з промисловими відходами наразі притаманні 

обидва методи (прямі та непрямі), однак, необхідно зазначити, що з огляду на 

командно-адміністративний спадок вітчизняної системи публічного 

управління переважають прямі. На нашу думку, в майбутньому вітчизняній 

правовій системі та системі публічного управління слід збільшувати 

використання непрямих, про що ми поговоримо у наступних підрозділах 

дисертації. 

Визначивши методи адміністративно-правового регулювання у сфері 

поводження з відходами слід встановити, що виступає джерелом утворення 

промислових відходів. Аналізуючи наукову літературу стає очевидним, що 

джерелом в більшості випадків виступає процес видобування корисних 

копалин, їх збагачення, переробка сировинного концентрату та використання 

готового продукту [160]. 

До відходів, що утворюються внаслідок видобування корисних копалин 

можна віднести гірські породи, що попутно видобуваються – розкривні, 

вміщуючі, шахтні. Найбільша маса попутних порід утворюється при 

видобуванні руд чорних і кольорових металів [161]. 

 
160Тверді промислові відходи: джерела утворення та екологічні аспекти проблеми. URL: https:// 

osvita.ua/vnz/reports/ecology/21365/ (дата звернення 20.09.2020). 
161Абашина  К.О. Конспект  лекцій  з  навчальної  дисципліни  «Утилізація промисловихвідходів»  

(для  студентів  6  курсу  денної  форми  навчання спеціальності 8.17020201 –Охорона  праці  (за  
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Збагачення руд і вугілля (відділення корисних копалин з пустої породи) 

утворює значну кількість дрібних відходів - хвостів, шламу, що складається 

переважно з пустої породи. В результаті фізико-хімічних процесів, що 

протікають при звичайних або високих температурах, готовий продукт при 

звичайних технологічних операціях змінює різноманітні процеси переробки 

сировинного концентрату. Деякі підприємства утворюють понад 200 видів 

найменувань відходів первинного та вторинного виробництва (наприклад, 

доміно, феросплавні та сталеплавильні шлаки, зола, паливні шлаки, плавки, 

кислий дьоготь, кислі гудрони тощо). При використанні готової продукції 

утворюються відходи споживання. Це, наприклад, металобрухт, несправне 

обладнання, технічні вироби з гуми, пластмаси, скла тощо  [161]. 

Загалом, промислові відходи з наукової точки зору класифікують за 

такими ознаками: за галузями (відходи паливної, металургійної, хімічної та 

інших виробництв); за конкретними галузями (відходи сірчаної, соди, 

фосфорної кислоти та інших виробництв); за агрегатним станом (тверді, 

рідкі, газоподібна горючість – легкозаймисті і негорючі); за способом 

переробки; за можливостями переробки (вторинні матеріальні ресурси 

(ВМР), які переробляються або плануються для подальшої переробки та 

відходи, які на даному етапі розвитку економіки переробляти недоцільно); за 

небезпечністю (промислові відходи підрозділяють на чотири класи 

небезпеки: перший - надзвичайно небезпечні; другий - високо небезпечні; 

третій - помірно небезпечні; четвертий - мало небезпечні) [161]. 

Стандартизація відноситься також до адміністративно-правових засобів 

державного впливу на відносини у сфері поводження з відходами 

виробництва, яка здійснюється з метою встановлення комплексу 

обов’язкових норм, правил, вимог щодо охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та екологічної безпеки в Україні.  

 
галузями)). Абашина К.О., Хандогіна О.В.;Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.Бекетова О.М..–
Харків : ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, 2016. –58с. 
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Державні стандарти в галузі охорони довкілля є обов'язковими для 

виконання та визначають основні поняття і терміни, режим використання та 

охорони природних ресурсів, методи моніторингу стану довкілля, вимоги 

щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища та 

інші питання, пов'язані з охороною довкілля і використання природних 

ресурсів [50]. 

Процес стандартизації регулюється Законом України «Про 

стандартизацію» від 05.07.2014 р. Згідно зі статтею  11 Закону «Про 

стандартизацію» стандарти застосовуються на добровільній основі, за 

винятком випадків, коли застосування цих стандартів вимагають технічні 

регламенти. Метою стандартизації в Україні також є: забезпечення охорони  

життя та здоров’я населення; збереження навколишнього природного 

середовища (частина перша статті  4 вказаного Закону України) [162]. 

Функції національного органу стандартизації виконує Державне 

підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 

стандартизації, сертифікації та якості», яке утворено постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.08.2003 р. № 1337 [163]. Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 26.11.2014 р. № 1163-р ДП «УкрНДНЦ» визначено, як 

державне підприємство, яке виконує функції національного органу 

стандартизації [164]. 

Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері стандартизації є Міністерство економіки України [ 165].  До 

повноважень цього органу у сфері стандартизації, належить: вжиття 

обґрунтованих заходів для прийняття і дотримання суб’єктами стандартизації 

 
162Про стандартизацію: Закон України від 06.06.2014 р. Відомості Верховної Ради України. 2014.  

№ 31. 
163Про утворення Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації,  

сертифікації та якості: постанова Кабінету Міністрів України № 1337 від 21.08.2003 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1337-2003-%D0%BF#Text (дата звернення 24.09.2020). 
164Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу 

стандартизації: розпорядження Кабінету Міністрів 208 України № 1163-р від 26.11.2014 р .  URL: 
http://zakon2. rada.gov.ua/ laws/show/1163-2014-р (дата звернення 24.09.2020). 
165Положення про Міністерство економіки України: постанова Кабінету Міністрів України № 459 

від 20.08.2014 р. URL: http:/ zakon3. rada.gov.ua/laws/show/459-2014-п (дата звернення 24.09.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1337-2003-%D0%BF#Text
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Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування 

стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні 

бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської Угоди про заснування 

Світової організації торгівлі від 15.04.1994 р.; здійснення контролю за 

дотриманням національним органом стандартизації процедур у сфері 

стандартизації відповідно до принципів, норм і вимог, установлених цим 

Законом та іншими нормативно-правовими актами [166]. 

Необхідно додати, що адміністративна відповідальність є одним із 

засобів державного впливу на відносини у сфері поводження з промисловими 

відходами. Згідно ст. 244-7 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, посадові особи центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та 

метрологічної діяльності і технічного регулювання уповноважені розглядати 

справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні 

стягнення у разі порушення призначеними органами з оцінки відповідності 

чи визнаними незалежними організаціями процедур оцінки відповідності 

вимогам технічних регламентів; порушення органами з сертифікації, 

призначеними в державній системі сертифікації, правил і порядку 

обов’язкової сертифікації продукції (ст. 172-1 КУпАП) та невиконання 

законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та 

метрологічної діяльності і технічного регулювання (ст. 188-9 КУпАП) [167]. 

Стандартизація навколишнього природного середовища має тісний 

зв'язок з державним обліком та паспортизацією відходів. «Порядок ведення 

державного обліку та паспортизації відходів» затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України № 2034 від 01.11.1999 р. [41]. Даний Порядок 

передбачає зведені правила здійснення державного обліку та паспортизації 

 
166Про утворення Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації,  

сертифікації та якості: постанова Кабінету Міністрів України № 1337 від 21.08.2003 р. URL: http:/ 
zakon3. rada.gov.ua/laws/show/1337-2003-п (дата звернення 24.09.2020). 
167Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р. 

Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984, додаток до № 51.  
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відходів підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також 

громадян – суб’єктів підприємницької діяльності у сфері утворення відходів. 

Державний облік та паспортизації відходів здійснюється відповідно до 

Державного класифікатора управлінської документації ДК 010-98, 

затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, 

метрології та сертифікації №1024 від 31.12.1998 р. [168]. Державний 

класифікатор управлінської документації (ДКУД) є складовою частиною 

державної системи класифікації і кодування технікоекономічної та соціальної 

інформації. Під управлінською документацією розуміється система 

взаємопов’язаних документів, які застосовуються при вирішенні завдань 

управління національним господарством та мають законну силу. Недоліком 

ДКУД є те, що поза межами контролю залишилися громадяни – суб’єкти 

підприємницької діяльності, діяльність яких пов’язана з утворенням відходів 

та їх здійсненням. Згідно ст. 10 ДКУД, контроль за веденням первинного 

обліку відходів та за їх паспортизацією здійснюється Держекоінспекцією та її 

територіальними органами, а також іншими спеціально уповноваженими 

органами виконавчої влади в галузі поводження з відходами відповідно до їх 

компетенції. Проте, така діяльність здійснюється тільки щодо підприємств 

[169]. 

Зважаючи на необхідність покращення положень цього нормативно-

правового акту, вважаємо доцільним запропонувати внести зміни в статтю 10 

«Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» Державного 

класифікатора управлінської документації ДК 010-98, яку викласти у такій 

редакції: Контроль за веденням первинного обліку відходів та за їх 

паспортизацією підприємствами, установами, організаціями всіх форм 

власності, та громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності, 

 
168Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98: наказ Державного комітету 

України по стандартизації, метрології та сертифікації №1024 від 31.12.1998 р. URL: 

http://www.vobu.com.ua/img/ custom/ Classifier/4/file_ukr.pdf (дата звернення 24.09.2020). 
169Гаврилюк О.М. Побутові відходи як об’єкти адміністративноправової охорони. URL: http:// 

www.nvppp.in.ua/vip/2016/5/33.pdf (дата звернення 26.09.2020). 
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діяльність яких пов’язана з утворенням відходів та їх здійсненням, 

здійснюється Державною екологічною службою України та її 

територіальними органами, а також іншими спеціально уповноваженими 

органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами відповідно до їх 

компетенції [169]. 

Вищезазначене вказує на те, що здійснення державного обліку та 

паспортизації відходів є надзвичайно важливим елементом адміністративно-

правового регулювання відносин у сфері поводження з відходами.  

На нашу думку, найбільш доцільно використовувати такі методи 

адміністративно-правового регулювання поводження з промисловими 

відходами як:імперативний (метод владного наказу), спрямований на 

забезпечення запропонованого державою строго обов'язкового поведінки 

суб'єкта; рекомендаційний, що пропонує адресату самостійно визначити 

бажаний для держави варіант поведінки з урахуванням місцевих умов і 

реальних можливостей. Однак, на нашу думку, дана модель методів є 

архаїчним пережитком командно-адміністративної системи управління, що 

утворює забюрократизованість та зарегульованість державою сфери 

поводження з промисловими відходами. Найбільш ефективним та 

економічно вигідним буде запровадження автономного методу, що залишає 

суб'єктам значний простір для вільного волевиявлення та методу заохочення, 

який стимулює бажану для держави і суспільства правомірну і соціально 

активну поведінку. Окрім того акцент, в майбутньому має зміщуватися в 

сторону рекомендаційного методу регулювання, що передбачає заохочення 

перед примусом. Найкращим поясненням може слугувати проблема 

визначення промислових відходів. Наразі утворювач промислових відходів 

позбавлений можливості самостійно визначати, які залишки виробництва 

відносити до категорії промислових відходів, що створює проблеми щодо 

можливості їх подальшого передання (продажу) іншим виробництвам, в яких 

вони можуть бути використані у якості сировини.  
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Варто також наголосити на необхідності створення інституту 

ефективної відповідальності для всіх учасників адміністративних 

правовідносин у сфері поводження з промисловими відходами, що буде 

виступати у якості метода адміністративно-правового регулювання в даній 

сфері та поширюватиметься як на суб’єктів владних повноважень, так і 

суб’єктів господарювання.  

Можна стверджувати, що методи адміністративно-правового 

регулювання відносин поводження з промисловими відходами є сукупністю 

правових засобів, прийомів та способів впливу суб’єктів владних 

повноважень у сфері поводження з промисловими відходами для 

забезпечення регулюючого впливу норм адміністративного права з метою 

організації відносин з поводження з промисловими відходами та контролю за 

виконанням порядку. В даному випадку об'єкт управління (суспільні 

відносини у сфері поводження з промисловими відходами) підпорядкований 

суб'єкту управління. Слід констатувати, що недосконалість методів 

адміністративно-правового регулювання поводження з промисловими 

відходами полягає у їх переважному імперативному (наказовому) характері, 

що призводить до надмірної бюрократизації та економічним збиткам. 

Надмірний контроль в даній сфері призводить до небажання підприємств 

надавати адекватну статистику кількості утворюваних промислових відходів 

та приховувати їх. 

Поряд з наявними методами адміністративно-правового регулювання 

поводження з промисловими відходами, а саме імперативного та 

рекомендаційного слід підсилювати так звані «автономний метод», що 

залишає суб'єктам простір для вільного волевиявлення та «метод 

заохочення», який стимулює бажану для держави і суспільства правомірну і 

соціально активну поведінку. 

Для забезпечення дотримання законодавства у сфері поводження з 

промисловими відходами необхідно використовувати наступні заходи 

адміністративно-правового регулювання:розробка та закріплення на 
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законодавчому рівні системи виявлення правопорушень, вчинених 

суб’єктами господарювання та ведення обліку підприємств, що вчинили 

правопорушення у екологічній сфері; впровадження інформаційної системи, 

що міститиме алгоритм виявлення недоліків та коло потенційних 

правопорушників; створення департаменту попередження правопорушень у 

сфері поводження з промисловими відходами, для виявлення та 

попередження вчинення правопорушень суб’єктами господарювання. 

 

Висновки до розділу ІІ. 

До основних функцій органів державної влади у сфері охорони 

навколишнього природного середовища слід віднести: запобігання 

нанесенню шкоди довкіллю від негативних факторів, у тому числі під час 

виконання робіт, пов'язаних з використанням його об'єктів; усунення 

наслідків заподіяної шкоди; створення та ведення єдиного державного 

реєстру джерел скидів та викидів, виробників відходів та сміттєзахисних 

об’єктів, суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання та 

заготівлю відходів; забезпечення виконання юридичними та фізичними 

особами вимог, встановлених законодавством у сфері охорони довкілля; 

забезпечення меліорації земель, лісовідновлення, очищення та знезараження 

води тощо. 

Встановлено наступний перелік груп суб’єктів адміністративно-

правового регулювання поводження з промисловими відходами: 

1. Органи державної влади, які поділяються на регуляторів у сфері 

поводження з промисловими  відходами (Міністерство захисту довкілля  та 

природних ресурсів України, що приймають методичні рекомендації, 

вказівки, плани щодо правового регулювання промислових відходів; 

екологічні експерти, які займаються проведенням оцінки впливу на довкілля 

у відповідності до Закону України « Про оцінку впливу на довкілля»  тощо) 

та контролерів (екологічні інспекції, які здійснюють державний контроль за 
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дотриманням законодавства в галузі охорони навколишнього природного 

середовища). 

2. Суб’єкти господарювання, які поділяються на: основні - виробники 

промислових відходів (підприємства, заводи, організації) та похідні, суб’єкти 

господарювання, що здійснюють захоронення та переробку промислових 

відходів (перероблюючі підприємства, полігони тощо). 

4. Допоміжна група суб’єктів, яка спрямована на гармонізацію та задля 

налагодження взаємодії органів державної влади та суб’єктів 

господарювання, є їх сполучною ланкою. Вказані суб’єкти розробляють 

документи, проекти та договори у сфері поводження з промисловими 

відходами.  

5. Громадські інспектори з охорони довкілля, громадські організації, 

громадські об’єднані, що здійснюють громадський нагляд за дотриманням 

норм та правил екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища 

суб’єктами господарювання. Однак слід констатувати наявність низького 

рівня впливу громадськості на прийняття екологічно значущих рішень, як 

правило громадськість дізнається про них, по факту початку робіт. 

Поширюється та зростає в бізнес середовищі екологічний правовий нігілізм, 

активно ведеться дискредитація та фактичне руйнування на протязі останніх 

років системи державного екологічного нагляду (контролю) лобістами 

великого промислового і аграрного бізнесу. 

Терміни «екологічний контроль» і «екологічний нагляд» слід 

співвідносити як ціле і частину, з огляду на те, що державний екологічний 

нагляд є одним з форм державного екологічного контролю, а він, у свою 

чергу, поряд з громадським і виробничим екологічним контролем є одним з 

видів контроля. Екологічний контроль (нагляд) включає в себе 

природоохоронний контроль (нагляд), природоресурсний контроль (нагляд) і 

контроль (нагляд) на окремих територіях і акваторіях. Особливим різновидом 

владно-розпорядчого впливу органів державної влади на суспільні відносини 
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щодо поводження з промисловими відходами є ліцензійно-дозвільна 

діяльність. 

В широкому розумінні самостійні форми (види) дозвільної системи 

виступають ліцензування господарської діяльності та видача документів 

дозвільного характеру. Ліцензування і надання документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності характеризуються тим, що 

встановлюються для суб’єктів лише за їх ініціативою та передбачають 

надання господарюючим суб’єктам на підставі рішення органу виконавчої 

влади спеціальної правосуб’єктності щодо здійснення відповідного виду 

діяльності чи відповідних дій в рамках даної діяльності. Вказані форми 

державного регулювання засновані на поєднанні дозволів і державного 

примусу, та спрямовані не тільки на впорядкування суспільних відносин, а й  

на досягнення суспільно значущих результатів. 

Станом на теперішній час ми маємо недосконалу систему державного 

контролю за дотриманням екологічного законодавства, а саме: високий 

рівень корупції, бюрократизм, застаріла матеріально-технічна база, 

непрозора система прийняття рішень щодо правопорушників, відсутність 

належної системи відповідальності за порушення законодавства, уніфіковані 

електронні реєстри природних ресурсів та неналежний рівень обміну 

інформацією та, наприклад, майже повна недієздатність Держекоінспекції у 

здійсненні своїх повноважень. 

Здійснено класифікацію екологічного контролю на такі групи: 

Загальний екологічний контроль, що передбачає оцінку загального 

стану виконання управлінських рішень, їх законності та доцільності тощо. 

Він здійснюється вищими органами виконавчої влади, передусім Кабінетом 

Міністрів України та Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів 

України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, 

Державною екологічною інспекцією України тощо.  

До відомчого контролю слід віднести посадових осіб управлінь інших 

підрозділів охорони природи різних галузевих міністерств та відомств, а саме 



 

 

154 

Державний комітет України по нафті і газу Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, та ряд відомств Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України тощо. 

До суб’єктів виробничого екологічного контролю є лабораторії 

промислових підприємств, їх відділи та посадові особи, в функціональні 

обов’язки яких входить контроль за дотриманням інженерно-геологічних і 

екологічних нормативів у виробничій діяльності підконтрольних їм 

підприємств. 

Суб’єктами громадського контролю є громадські організації та інші 

об’єднання, а також окремі громадяни, що мають право на таку діяльність. 

Громадський контроль здійснюється з метою реалізації права кожного на 

сприятливе навколишнє середовище і запобігання порушенню законодавства 

в галузі природокористування і охорони навколишнього середовища. 

Громадяни, що виявили бажання надавати органам державного нагляду 

сприяння в природоохоронній діяльності на добровільній і безоплатній 

основі, можуть здійснювати громадський контроль як громадські інспекторів 

з охорони навколишнього середовища. 

Окремим засобом адміністративно-правового впливу на відносини у 

сфері поводження з промисловими відходами є стандартизація, яка 

проводиться з метою встановлення комплексу обов’язкових норм, правил, 

вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 

Під методами адміністративно-правового регулювання відносин 

поводження з промисловими відходами слід розуміти сукупність правових 

засобів, прийомів та способів впливу суб’єктів владних повноважень у сфері 

поводження з промисловими відходами для забезпечення регулюючого 

впливу норм адміністративного права з метою організації відносин з 

поводження з промисловими відходами та контролю за виконанням порядку, 

де об'єкт управління (суспільні відносини у сфері поводження з 

промисловими відходами) підпорядкований суб'єкту. Недосконалість методів 
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адміністративно-правового регулювання поводження з промисловими 

відходами полягає у їх переважному імперативному (наказовому) характері,  

що має наслідком надмірну бюрократизацію та економічні збитки, надмірний 

контроль призводить до небажання підприємств надавати адекватну 

статистику кількості утворюваних промислових відходів та призводить до їх 

приховування. 

Поряд з наявними методами адміністративно-правового регулювання 

поводження з промисловими відходами, а саме імперативного та 

рекомендаційного слід посилювати вплив автономного методу, що надає 

суб'єктам простір для вільного волевиявлення та методу заохочення, який 

стимулює бажану для держави і суспільства правомірну і соціально активну 

поведінку. 

Пропонується положення, відповідно до яких системний підхід до 

вирішення проблеми з адміністративно-правового регулювання відносин з 

поводження з промисловими відходами має розвиватися в напрямках 

державної екологічної політики за такими загальними напрямками:  

– забезпечення зменшення кількості утворення відходів; 

– сприяння збільшенню обсягів переробки та повторного використання 

відходів; 

– сприяння переходу до економіки замкненого циклу/циркулярної 

економіки; 

– розширення відповідальності виробника за прийняття відходів та 

повернутої продукції; 

– сприяння збільшенню пунктів прийому вторинної сировини; 

– створення можливостей для збору відходів електричного та 

електронного обладнання; 

– контроль за видаленням небезпечних відходів; 

– перманентний екологічний моніторинг в межах контрольно-

наглядових функцій органів екоінспекції, екологічних експертів, громадських 

організацій.  
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РОЗДІЛ 3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ 

З ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ 

 

3.1. Досвід розвинених країн у сфері адміністративно-правове 

регулювання поводження з відходами 

 

Система поводження з промисловими відходами в Україні знаходиться 

потребує перманентного вдосконалення. Переважна більшість великих 

населених пунктів, на сьогоднішній день, мають звалища, на яких 

перманентно здійснюється поховання відходів без здійснення попереднього 

сортування або ж переробки. На звалище вивозять шкідливі та небезпечні, а 

також відходи, які потребують переробки. Внаслідок накопичення відходів 

на сміттєзвалищах утворюється шкідливий газ, що небезпечний як для 

природної екосистеми, так і для населення України. Беручи до уваги факт 

того, що в більшості полігонів добігає термін придатності, виникає 

необхідність у формуванні нових. Досвід провідних країн світу демонструє 

тенденції перманетного зниження кількості полігонів для відходів, на 

користь впровадження сучасних методів утилізації та переробки відходами, 

які спрямовані на поліпшення якості навколишнього природного 

середовища, формування сировини з відходів та на отримання  додаткових 

коштів від її реалізації, або використання. Зважаючи на наявний 

управлінський досвід у сфері поводження з відходами Європейського союзу 

та інших розвинених країн є надзвичайно актуальним для нашої держави 

[170].  

Дослідження сфери безпечного поводження з відходами вивчали такі 

науковці, як: Н. Б. Буряк, В. В. Попович, Н. Р. Матушевська, Р.Л. 

 
170 Навроцький Р.Л. Досвід країн Європейського союзу в сфері безпечного поводження з твердими 

побутовими відходами. Економіка і суспільство. Випуск №7/2016р. URL: https://economyands 
ociety.in.ua/journals/7_ukr/105.pdf (дата звернення 26.09.2020). 
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Навроцький, А. Н. Некос, С. О. Нікаров, К. Б. Уткіна, Н. В. Попович, В. А. 

Пресадько, О.П. Світличний тощо.  

Стрімкий зріст рівня промислового та сільськогосподарського 

виробництва в країнах світу протягом останнього півстоліття межував з 

підвищенням рівня забрудненості навколишнього середовища. Задля 

зниження шкідливого впливу виробництва на довкілля в розвинених 

державах останнім часом прослідковується запровадження нових моделей 

управління екологічною сферою. Попри наявність широкої різноманітності 

негативних чинників впливу на навколишнє середовище, що ускладнює 

оцінку результатів управлінської діяльності у сфері поводження з відходами 

в державах світу, однак зважаючи на результати слід констатувати, що їх 

дослід є більш прогресивним, ніж вітчизняний. 

В даний час більшість промислово-розвинених зарубіжних країн з 

метою контролю безпеки поводження з промисловими відходами 

використовують затверджені переліки небезпечних відходів. До таких країн 

належать США, Німеччина, Франція, Швеція, Великобританія, Бельгія, 

Нідерланди, Люксембург  тощо. Списки, передусім містять такі категорії 

відходів як небезпечні речовини і сполуки. [171]. Наприклад, Агентством з 

охорони навколишнього середовища США (так званий ЕРА) ще на прикінці. 

ХХ ст. був розроблений федеральний перелік майже 500 високотоксичних 

хімічних сполук та речовин, що є складовими промислових відходів, а також 

входять до складу продукції, що згодом перетворяться на відходи. Ведення  

вказаного списку є процесом динамічним, а сам перелік поповнюється за 

допомогою залучення інтеграційних методів, шляхом надходження  

додаткової інформація безпосередньо від спеціальних державних органів 

штатів, Агенства (ЕРА), відповідних лабораторій та наукових установ, що 

входять в його структуру, а також від промислових підприємств, у 

виробничому циклі яких можуть виникати нові види відходів[171]. 

 
171 Касимов А.М., Семенов В.Т., Щербань Н.Г., Мясоедов В.В. Современные проблемы и решения 

в системе управления опасными отходами. − Харьков: ХНАГХ, 2008. − 510 с.  
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В Європейському Союзі поводження з промисловими відходами 

грунтується на таких принципах:  

– скорочення відходів і зниження рівня шкідливості. Задля 

забезпечення вказаного принципу відходи зазнають переробки та 

використовуються як джерело енергії, в кінці циклу промислові відходи 

видаляються, тобто спалюються, або утилізуються в інший спосіб; 

– забезпечення автономності поводження з промисловими відходами в 

на міждержавному та локальному рівнях. Відходи, що вироблені в межах ЄС, 

які не можуть бути переробленими або використовуватися у якості джерела 

енегії видаляються за межі ЄС;  

– використання найефективніших технічних рішень з наявних та 

доступних задля скорочення витрат. Викиди і скиди забруднюючих речовин 

від промисловості в навколишнє середовище на стадії їх утворення в джерелі 

забруднення скорочується в максимально можливій мірі у найбільш 

економічно зважений спосіб; 

– наближення об'єктів переробки або видалення промислових відходів 

до джерела їх утворення, що обумовлено зменшенню витрат на 

транспортування та зручність переробки; 

– принцип відповідальності утворювача промислових відходів. 

Утворювачі  промислових відходів відшкодовоють шкоду, завдану внаслідок 

утворення промислових відходів [172].  

На нашу думку доцільним є дослідження заходів адміністративно-

правового регулювання поводження з промисловими відходами економічно 

розвинених країнах. Так, в Федеративній республіці Німеччина частка 

перероблених промислових відходів у корисний обіг складає понад 60 %, при 

тому що в Європі, в середньому, даний показник нижчий на 15 % [173]. 

 
172 Ферару Г. С. Проблемы, тенденции и способы регулирования деятельности по обращению с 

отходами отраслевые рынки и рыночная инфраструктура №7 (102) 2011, Выпуск 18/1. 
173 У Німеччині повертають у корисний обіг дві третини відходів. Made for minds. 2018. URL: 

https://www.dw.com/uk/у-німеччині-повертають-у-корисний-обіг-дві-третини-відходів/a-43436356 
(дата звернення 01.10.2020). 

https://www.dw.com/uk/у-німеччині-повертають-у-корисний-обіг-дві-третини-відходів/a-43436356
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Нормативно-правову основу ФРН у сфері поводження з промисловими 

відходами становлять становлять: Федеративний Закон «Про стимулювання 

економіки замкненого циклу та забезпечення екологічно безпечного 

поводження з відходами» від 27.09.1994  (далі – Закон «Про економіку 

замкненого циклу»); Федеральні постанови, укази та регламенти, які 

врегульовують окремі питання управління відходами; Закони про відходи 

федеральних земель; нормативні акти про відходи районів та статути 

муніципаліт'етів; відповідне законодавство ЄС [174]. 

Закон «Про економіку замкненого циклу» регулює відносини у сфері 

поводження з відходами на федеральному рівні штатів. Закріплюючи 

дефініцію відходів, законодавець визначає останній як будь-які предмети або 

речовини, власних яких (утворювач) має намір позбутися, або позбувається, 

що класифікуються за ступенем безпечності на: небезпечні та безпечні, за 

можливістю подальшого використання на: відновлювальні і ті, що 

підлягають утилізації. Також, Федеральний закон закріплює наступні цілі: 

1) зменшення рівня відходів; 

2) вдосконалення системи вторинної переробки відходів для 

подальшого використання; 

3) стале природокористування [174]. 

Запроваджена урядом Німеччини на початку 90-х років минулого 

століття система «Duales System Deutschland GmbH» дозволила німцям 

створити революційні заходи протидії утворенню відходів. Так, лише в 

столиці переважна кількість виробників відходів здійснюють сортування 

сміття.  

Федеральне відомство з охорони навколишнього середовища ФРН 

повідомляє про переробку 69% відходів упаковки від загальної кількості 18,9 

млн. тонн. у  в 2018 році. Зріс також рівень переробки та утилізації сталі  – 

91,9 %, алюмінію – 90,1 %, паперу та картону – 87,7 %, скла – 83 %. Трохи 

 
174 Шипук Д.С. Досвід правового регулювання поводження з відходами країн ЄС.2018.  URL:  

https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/662340.pdf (дата звернення 03.10.2020). 

https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/662340.pdf
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нижче рівні утилізації пластику, за звітний рік це близько 47,1%. Однак, уряд 

постійно вживає заходів щодо підвищення даних показників підприємствами. 

На початку 2019 року вступив в силу федеральний закон про упаковку, де 

передбачено ціль підвищити кількість утилізованих відходів до понад 60% за 

наступні декілька років [175]. 

Слід зазначити, що переважна доля відходів у вигляді сміття в 

німеччині працює для генерацію електроенергії. Так, сміття піддається 

термічній обробці на спеціальному устаткуванні, нагріваючи при цьому воду, 

а вироблена пара  спрямовується до електростанцій, що запускає роботу 

генераторів. Це забезпечує істотні результати, що дозволяють в одій лише 

столиці виробляти близьк 12% електроенергії від загальної кількості, що 

споживаються домогосподарствами [176]. 

Наразі у Німеччині основу законодавства, що регулює питання 

поводження з промисловими відходами складають правила «чистого 

виробництва» та концепція, за якою у виробників (підприємств, заводів) 

наявна підвищена відповідальність за недотримання вимог поводження з 

промисловими відходами [177]. Вказані акти зокрема запроваджують принцип 

«хто забруднює – той і платить» шляхом впровадження системи Duales 

System Deutschland (DSD). Важливість її запровадження була викликана 

обов’язком самостійного збору та переробки транспортної та товарної 

упаковки [174]. 

Концепція також передбачає наявність заходів, з мінімізації відходів і 

чистого виробництва у Німеччині, а саме: 

1) Заходи, що передують переробці; 

 
175 Як Німеччина бореться з промисловими забрудненнями. Ecobusiness group. 2021. URL: 

https://ecolog-ua.com/news/yak-nimechchyna-boretsya-z-promyslovym-zabrudnennyam (дата звернення 

03.04.2021). 
176 Для чого Швеція скуповує сміття? Світовий досвід боротьби зі звалищами. Укрінформ. URL: 

http://www.ukrinform.ua/rubriceconomics/2039097-dla-cogo-svecia-skupovue-smitta-svitovij-dosvid-
borotbi-zi-zvalisami.html (дата звернення 10.11.2020). 
177 Стратегия по утилизации отходов в Германии: URL: http://www.ecoproject.org/projects/ tr3w_ 

pr2_wm_germany.pdf (дата звернення 10.11.2020). 

https://ecolog-ua.com/news/yak-nimechchyna-boretsya-z-promyslovym-zabrudnennyam
http://www.ukrinform.ua/rubriceconomics/2039097-dla-cogo-svecia-skupovue-smitta-svitovij-dosvid-borotbi-zi-zvalisami.html
http://www.ukrinform.ua/rubriceconomics/2039097-dla-cogo-svecia-skupovue-smitta-svitovij-dosvid-borotbi-zi-zvalisami.html
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2) Обов'язки зі збору та використання (відпрацьоване масло, 

подвійні системи); 

3) Укладання добровільних угод з промисловістю (наприклад, з 

приводу електронних приладів, старих автомобілів, батарейок); 

4) EMAS (система екологічного менеджменту, ECO-перевірка); 

Оцінка життєвого циклу товарів і виробничих процесів, еко- 

ефективність різних варіантів переробки та усунення відходів[174]. 

Законодавством Німеччини також передбачено створенння центральної 

бази управління відходами, що містить інформацію відносно хімічного 

складу відходів відповідно до кодів Європейського Каталогу відходів; 

технологій обробки відходів, що застосовується на обладнанні; чистого 

виробництва та переробки, взаємозв'язку з реєстром виробничого обладнання 

[177].  

Все вищеперераховане виступає свідченням того, що адміністративно-

правове регулювання поводження з промисловими відходами є ефективним, 

мінімізує частку відходів, що не підлягають переробці, про що йдеться в 

діючій концепції країни та дотримання всіма виробниками чистого 

виробництва, та запровадження ефективних санкцій на підприємства, що не 

дотримуються вимог збереження природної екосистеми, від штрафів до 

неможливості ведення бізнесу на території Німеччини. 

Швейцарська система адміністративно-правового регулювання 

поводження з промисловими відходами сформувалася в 80-х рр. минулого 

століння, основу якого склали Закон про охорону навколишнього 

середовища, Керівництво з управління відходами та Стратегія щодо відходів 

[178]. Дані нормативно-правові акти закріпили принципи та цілі, стратегії та 

заходи, впровадження яких трансформувало та значно покращило порядок 

поводження з промисловими відходами в країні. Було визначено п’ять 

стратегічних пріоритетів: зменшення утворювання відходів, повторне 

 
178Larissa Rickenbacher. Environmental law in Switzerland. Lexology. 2019. URL: https://www. 

lexology.com/446/author/Larissa_Rickenbacher/ (дата звернення 20.11.2020). 
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використання, зменшення токсичних речовин в продукції та товарах, захист 

навколишнього середовища при обробці, захороненні відходів.  

Запровадження вказаної системи призвело до збільшення частки 

утилізації та переробки промислових відходів, що в свою чергу сприяло 

покращенню загальної екологічної ситуації в державі. Окрім того, 

адміністративно-правовими актами було введено заборону сміттєвих 

полігонів, через що переважна більшість занальної кількості відходів у 

вигляді сміття йде на переробку, інша спалюється. [176]. Ще одним кроком 

було створення так званої «сміттєвої поліції», що використовуючи новітні 

технології здійснює аналіз відходів, що залишені в неналежному місці, або ж 

без оплати податку, знаходить особу, що здійснили дані неправомірні дії і 

притягує до відповідальності [179]. Отже, на сьогоднішній день Швейцарія 

займає лідируючі позиції в Європі щодо щодо утилізації та переробки 

відходів. 

Для зменшення впливу на довкілля постійно зростаючого обсягу 

виробництва і відповідно його відходів, вже недостатньо завпровадження 

звичайної системи управління відходами [180], необхідним є запровадження 

новітніх технологій щодо їх переробки та утилізації, а також надійної та 

ефективної системи контролю за поводженням з промисловими відходами. 

Основою національного законодавства Франції у сфері поводження з 

промисловими відходами виступає Екологічний кодекс Франції, який, 

зокрема, визначає поняття «відходи» та «остаточні відходи». В даному 

випадку, під терміном “відходи” розуміються будь-які предмети, що 

утворилися у процесі виробництва, трансформації або використання речовин, 

матеріалів або продуктів, залишені власником не в передбаченому місці, або 

які він має намір залишити, тобто позбутися. Остаточні відходи кодекс 

 
179 Міжнародний досвід: як вирішують проблему сміття в Швейцарії URL: http://solvetpv. 

lviv.ua/mizhnarodnj-dosvid-yak-vyrishuyut-problemu-smittya-v-shvejtsariyi/ (дата звернення 

20.11.2020). 
180 Швейцарський досвід поводження з відходами: URL: http://despro. org.ua/news/experts/ 

detail.php?ID=1271 (дата звернення 21.11.2020). 
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пропонує розуміти як відходи, що утворилися, зокрема в результаті обробки 

відходів, що не підлягають переробці за наявних технічних і економічних 

умов, зокрема шляхом їх утилізації, або усунення небезпечності їх характеру 

іншим чином. Відповідно до цього Кодексу відходи класифікуються на такі 

підвиди як небезпечні та безпечні, інертні, побутові, відходи виробничої 

діяльності та відходи біологічного характеру (органічні) [174]. 

Кодекс, окрім того, визначає напрямки публічного адміністрування 

поводження з відходами: 

1) зниження рівня утворення промислових відходів, та зменшення їх 

шкідливого впливу на навколишнє середовище; 

2) забезпечення екобезпечного перевезення відходів; 

3) визначення відходів на предмет можливості їх рециклінгу (повторної 

переробки), або ж використання їх як матеріалів або енергетичних ресурсів; 

4) гласність та доступність отримання інформації щодо негативного 

впливу від виробництва та видалення відходів на природню екосистему. 

Окрім того передбачається компенсаційна система заходів у разі настання 

негативних наслідків.  

Кодекс, зокрема визначає організаційно-правові засади діяльності 

Національної Ради з відходів – спеціального органу виконавчої влади у сфері 

поводження з відходами. Крім того визначає порядок притягення до 

юридичної відповідальності за порушення правил поводження з відходами, 

запроваджує державні плани у сфері поводження з відходами на 

національному рівні тощо.  

Стратегічні цілі публічного адміністрування у сфері поводження з 

промисловими відходами Республіки Франція акріплюються такими 

Законами: «Про нову територіальну організацію Республіки»,  що здійснює  

розширення сфери компетенції регіонів у сфері управління відходами за 

допомогою створення регіональних планів щодо управління відходами та 

регіональниї планів сталого розвитку та рівності регіонів [174]. 
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Закон «Про перехід енергії на екологічне зростання» закліплює 

сприяння замкнутому циклу економіки, від початку, тобто розробки 

продукту до кінця, а саме переробки відходів. План скорочення та переробки 

відходів 2014/2020 передбачає скорочення половини відходів що 

зберігаються до 2025 року [174].  

Законодавством також передбачені завдання, що ставляться перед 

сміттєпереробними заводами, а саме є знешкодження твердих відходів і 

переробка знешкоджених компонентів твердих відходів для подальшої їх 

утилізації шляхом аеробного методу знешкодження відходів, доповненого 

такими технологіями: вивезення частини відходів на полігони; термічного 

знищення частки твердих відходів на сміттєспалювальних підприємствах; 

термічного знищення частки твердих відходів на сміттєпереробних 

підприємтсвах із використанням отриманої теплоенергетики; термічна 

обробка твердих відходів без доступу повітря з знешкодженням газів та 

інших наслідків [181]. 

В інноваційній системі поводження з відходами перелік об’єктів 

інфраструктури на сучасному етапі значно розширився, і центральне місце в 

цій системі посідає екотехнопарк, або екопромисловий парк. Екотехнопарк – 

це екологічний комплекс з переробки сміття та відходів. Існують різні 

способи, в яких такі парки можуть бути організовані. Переважно, вони 

вміщують ці три основні структурні елементи: підприємства переробки, 

компанії екологічних технологій; підприємства, засновані навколо одного 

екологічного напряму [181]. 

Республіка Італія започаткувала правове регулювання поводження з 

відходами на державному рівні прийнявши Президентський Указ про відходи 

в 1982 році. Відповідно до цього Указу під поняттям «відходи» 

 
181 Мазур М., Король Є. І.. Формування містобудівної інфраструктури утилізації відходів 

життєдіяльності. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Архітектура. - 2015. 

- № 836. - С. 121-127. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33734/1/16_121-127.pdf  (дата звер-

нення 25.11.2020). 
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передбачалося будь-яка речовина або об'єкт, що є наслідоком антропогенної 

діяльності, чи природних циклів, що є непотрібним, або підлягає залишенню 

[174]. Також, закон передбачав класифікацію видів відходів, а саме: міські, 

спеціальні, токсичні та небезпечні. Окрім того, Указом втановлювалися 

організаціно-правові засади діяльності органів державної влади у сфері 

поводження з відходами, регіональних органів тощо. Також закріплювався 

принцип «забруднювач має відшкодувати шкоду», тото виробники відходів 

підлягають притягненню до юридичної відповідальності у разі їх 

неутилізації; [174]. 

Наступним італійським нормативно-правовим актом про відходи є 

Законодавчий Декрет від 05.02.1997, № 22, що об'єднував три європейські 

Директиви: № 91/156/ЕЄС «Про відходи», № 91/689/ЄС «Про небезпечні 

відходи» та № 94/62/ЄС «Про упаковку та відходи від упаковки». Даним 

законом встановлювалися нові стратегії управління відходами, пов'язані 

такими напрямками як: скорочення, повторне використання, і відновлення 

енергії [174]. 

«Скорочення», тобто зменшення рівня виробництва відходів, що 

здійснюється шляхом оптимізації зовнішнього вигляду продукції на ринку і 

зниження кількості відходів у циклі виробництва. Під «повторним 

використанням» розуміється застосування спеціальних заходів, наприклад 

скупання розсипних продуктів і акумуляторних батарейок, використання 

суконних сумок багаторазового використання. «Сортування відходів» 

означає розподіл відходів для повторно використані як сировина. 

«Рекуперація енергії» означає, що спалювання цих відходів може бути 

використано для виробництва енергії через сміттєспалювальні установки 

[174]. 

Законодавчим Декретом «Норми у сфері навколишнього середовища» 

від 03.04.2006, № 152, закріплювалося нове визначення відходів, а саме це 

будь-які речовини чи об'єкти, утворювач яких їх видаляє, або має такий 

намір. Також змінена класифікація відходів, зокрема встановлено два 
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критерії: походження та небезпека. Так, за походженням відходи 

класифікуються на міські відходи та спеціальні відходи, а за критерієм 

безпечності на небезпечні та безпечні [174]. 

Окрім того міські відходи можуть бути побутовими; спеціальні 

бувають ремісничими, медичними, промисловими, сільськогосподарськими , 

комерційними, та ін.; небезпечні відходи класифікуються як такі, тільки якщо 

небезпечні речовини досягають певних концентрацій. Отже, Декрет «Норми 

у сфері навколишнього середовища» являє собою довідкове законодавство на 

національному рівні щодо відходів і закріплює наступний напрямок: 

запобігання і скорочення виробництва та утворення небезпечних відходів, 

лише за таких умов забезпечується відновлення матерії та енергії і, 

фінальною фазою виступає утилізація (полігон, звалище та термічна обробка) 

[174]. 

Кінець ХХ-го століття ознаменував перехід регіональної політики ЄС 

до нового етапу, а саме калібрування та оптимізація розвитку регіонів за 

допомогою міжрегіональних розподілів ресурсів, концентрування основних 

якостей природної екосистеми та впровадження засад спільної участі 

регіонів. Вжиття даного принципу було здійснено між державами, що 

межують для забезпечення контактування та спільної діяльності між 

органами державної, регіональної та місцевої влади, суб’єктами 

господарювання та громадськими неурядовими організаціями з метою 

спільної координації та подолання міждержавних проблем на прикордонних 

територіях. Держави Західної Європи стоворили спільні, так звані 

"Європейські регіони" відповідно до протяжності власних кордонів, з метою 

підсилення інтеграційних процесів, а також матеріального забезпечення 

даних процесів.  

Ключовими основами фінансування ЄС, що були прийняті в рамках 

Ради Європи були забезпечення територіального оснащення континенту, що 

обумовлювали оптимізацію процесів координації розвитку межуючих 

територій забезпечивши концепції взаємного розвитку спільних територій. 
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Це, зокрема, і підвищило інтерес до наукових досліджень в транскордонних 

межах, адже дані процеси потребували теоретико-методологічних 

досліджень. 

Аналізуючи наукові публікації стосовно адміністративно-правового 

регулювання поводження з промисловими відходами в Китайській Народній 

Республіці слід зазначити, що внаслідок існуючої системи поводження з 

останніми екологія Китаю стрімко погіршується. Згодом вирішувати питання 

відновлення екології країни, яка активно розвивається, буде все складніше і 

складніше [182]. 

Законодавством КНР визначено три категорії відходів: муніципальні, 

промислові і небезпечні відходи. Будівельні відходи з будівельних 

майданчиків або від знесення старих будинків також включають в загальний 

об’єм утворення ТПВ [183]. 

В місті Чунцін було розроблено установку, яка не лише перетворює 

сміття на додаткове джерело енергії, але й уникнути наслідків шкідливого 

забруднення від його спалювання. Йдеться про технологію газифікації 

відходів для виробництва електроенергії [184]. 

В КНР запроваджено технологію газифікації твердих відходів, суть 

якої полягає в тому, органічні речовини внаслідок нестачі кисню не 

згоряють, а перетворюються на так званий синтез-газ. Даний газ в 

подальшому використовується у виробництві електроенергії. В порівнянні з 

традиційною технологією спалювання відходів, яка викликає проблеми 

високотемпературної хлористої корозії, викид діоксинів, важких металів та 

інших вторинних забруднювачів, нова технологія дозволить зменшити  

 
182 Екологія Китаю продовжує страждати: повітря Пекіна відлякує гостей, а китайці не хочуть 

жити в "містах-примарах". Finance. 2013. URL:https://news.finance.ua/ua/news/-/299743/ekologiya-

kytayu-prodovzhuye-strazhdaty-povitrya-pekina-vidlyakuye-gostej-a-kytajtsi-ne-hochut-zhyty-v-mistah-

prymarah (дата звернення 02.12.2020). 
183 Ніканоров С. О. Закордонний досвід формування будівель та споруд сміттєпереробних 

комплексів // Архітектурний вісник КНУБА. - 2014. - Вип. 4. - С. 241-249. URL: http:// nbuv. 

gov.ua/UJRN/avk_2014_4_33 (дата звернення 04.12.2020). 
184 Нащадкам – високотехнологічну науку і пам’ятники культури. Асоціація Українсько-

Китайського співробітництва. 2017. URL: http://www.tianxia.link/uk/article/6506-nashchadkam-
visokotiekhnologhichnu-nauku-i-pam-iatniki-kul-turi(дата звернення 06.12.2020). 

https://news.finance.ua/ua/news/-/299743/ekologiya-kytayu-prodovzhuye-strazhdaty-povitrya-pekina-vidlyakuye-gostej-a-kytajtsi-ne-hochut-zhyty-v-mistah-prymarah
https://news.finance.ua/ua/news/-/299743/ekologiya-kytayu-prodovzhuye-strazhdaty-povitrya-pekina-vidlyakuye-gostej-a-kytajtsi-ne-hochut-zhyty-v-mistah-prymarah
https://news.finance.ua/ua/news/-/299743/ekologiya-kytayu-prodovzhuye-strazhdaty-povitrya-pekina-vidlyakuye-gostej-a-kytajtsi-ne-hochut-zhyty-v-mistah-prymarah
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674374
http://www.tianxia.link/uk/article/6506-nashchadkam-visokotiekhnologhichnu-nauku-i-pam-iatniki-kul-turi
http://www.tianxia.link/uk/article/6506-nashchadkam-visokotiekhnologhichnu-nauku-i-pam-iatniki-kul-turi
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шкідливі викиди більш ніж на 30%, підвищити ефективність спалювання 

сміття на 50%. З кожної тони відходів, перероблених за допомогою вказаної 

технології, можна виробити в середньому 500 кВт\годин електроенергії [185]. 

Відповідно до даних міжнародних органазацій, в Центральних регіонах 

Китаю пустує 8 селищ і міст, збудованих відносно недавно для осіб, що 

позбулися житла при землетрусі в провінції Веньчуань. Однак поряд з 

будинками знаходяться звалища фосфогіпсу, що вважаються 

високотоксичними відходами [182]. Окрім того, промислові відходи, що 

утворюються внаслідок виробничої діяльності алюмінієвого заводу, 

отруюють не лише водоймища, але й колодязі з питною водою [182]. 

За даними експертів, в Китаї накопичується 300 мільйонів тонн 

фосфогіпсу, що дорівнює близько 200 кілограмам на одного жителя КНР. Від 

фосфатів особливо страждає екологія на півдні Китаю. Загальний річний 

обсяг небезпечних відходів становить близько 11 млн. тон, з яких на частку 

промислового виробництва припадає понад 10 млн. тон, медичних відходів 

— 650 тис. тон, радіоактивних — 115 тис. тон. Більшість з  небезпечних 

відходів ховаються без обробки або належного знешкодження [184]. 

Поширеним способом вирішення сміттєвої проблеми, є експорт сміття 

в інші країни. За неофіційними даними, 80% експорту сміття з розвинених 

країн припадає на країни Азії. Китай до нещодавно був імпортером 

вторинної сировини з США, однак згодом запровадив  мораторій на 

забруднену чи непридатну до переробки вторинну сировину [183]. 

У Китаї вже понад 200 сміттєспалювальних заводів, на яких 

знищується до 200 тисяч тон сміття щодня. Китайські спеціалісти вважають, 

що спалювати сміття наразі вигідніше [184]. 

Сміттєспалювальний завод у районі Уцзян працює відповідно до 

принципу прозорості, а отже систематично публікує дані щодо рівню 

 
185 У Китаї розробили нову технологію отримання електроенергії від спалювання сміття. URL:  

https://ecotown.com.ua/news/U-Kytayi-rozrobyly-novu-tekhnolohiyu-otrymannya-elektroenerhiyi-vid-

spalyuvannya-smittya-/ (дата звернення 06.12.2020). 
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забруднення повітря довкола, не перевищуючи міжнародно схвалених норм 

на викиди [184]. 

Окрім того, на державному рівні виділяються субсидії підприємствам, 

що утилізують сміття. Одиниця електроенергії, отримана від спалення 

непотребу, коштує дорожче, ніж вироблена, наприклад, на атомних 

електростанціях. Фахівці відмічають, що втримати ринок винятково на 

державних субсидіях - не надто надійний спосіб розвитку галузі, проте вона 

приваблює дедалі більше зацікавлених людей, які в такий спосіб хочуть 

заробити і зберегти довкілля [184]. 

В даний час у Китаї введений в силу ряд законів по захисту 

навколишнього середовища. Наприклад, "Закон КНР про запобігання 

забруднення атмосфери", "Закон КНР з профілактики та боротьби із 

забрудненням водного середовища", "Закон КНР про екологію морів і 

океанів" і т. д. В Китаї опубліковано близько 6 законів про охорону 

навколишнього середовища, 30 положень про захист навколишнього 

середовища і 90 правил у цій галузі [186]. 

Проаналізувавши досвід адміністративно-правового регулювання 

поводження з відходами в економічно розвинених країнах, можна 

синтезувати окремі напрямки, що можуть бути корисними шляхом їх 

імплементації. Так,  законодавство Франції містить таке поняття як "к інцеві 

відходи", під яким розуміються відходи, отримані, зокрема в результаті 

обробки відходів, що не підлягають обробці в поточних технічних і 

економічних умовах, зокрема шляхом вилучення частини, що утилізується, 

або іншим чином зменшення їх шкідливого чи небезпечного характеру. 

Окрім того, законодавство поділяє відходи на безпечні і небезпечні, інертні, 

побутові, відходи економічної діяльності та біовідходи 

Основними принципами адміністративно-правового регулювання у 

сфері поводження з промисловими відходами в ЄС можна віднести: принцип 

 
186 Розширення роботи з охорони навколишнього середовища Китаю. China Radio International. 

URL: http://ukrainian.cri.cn/chinaabc/chapter9/chapter90301.htm (дата звернення 10.12.2020). 
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забезпечення екологічної безпеки відповідно до екологічних вимог, 

впродовж повного життєвого циклу промислових відходів; зменшення 

державного регулювання питання поводження з промисловими відходами; 

принцип розширеної відповідальності виробника промислових відходів (так 

звані принципи «виробник платить» та «забруднювач платить»); суб’єкти 

утилізації відходів (підприємства та організації), повністю оплачують 

найбільш екологічно безпечний спосіб переробки, або захоронення.  

Позитивним надбанням вважаємо законодавче закріплення завдання, 

що ставляться перед сміттєпереробними заводами, що діють на території ЄС, 

а саме є знешкодження відходів і переробка знешкоджених компонентів 

відходів для подальшої їх утилізації шляхом компостування або аеробного 

методу знешкодження відходів, доповненого наступними методами: 

ліквідаційно-біологічний, що передбачає вивезення частини відходів на 

полігони; ліквідаційно-термічний, тобто спалювання частини твердих 

відходів на сміттєспалювальних заводах; утилізаційно-термічний, а саме 

спалювання частини твердих відходів для подальшого отримання 

теплоенергетики; піроліз, термічна обробка твердих відходів без доступу 

повітря з утилізацією газових сполук та інших виробничих продуктів. 

Окремо слід звернути увагу на такі ефективні напрямки у сфері 

правового забезпечення поводження з відходами в Китаї як субсидіювання 

підприємств з переробки промислових відходів та перетворення їх на 

енергію, передусім газифікації відходів для виробництва електроенергії . Це 

дозволяє підприєствам з переробки промислових відходів не лише 

перетворювати сміття на додаткове джерело енергії, але й уникати наслідків 

шкідливого забруднення від його спалювання.  

 

3.2. Проблемні аспекти та напрямки вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання поводження з промисловими 

відходами в Україні 
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Україна, будучи правовою державою, головним вектором розвитку 

проголосила шлях до Європейського співтовариства, для чого необхідним є 

вжиття ряду заходів, передусім гармонізації українського законодавства з 

європейськими та іншими міжнародними стандартами, адаптації положень 

нормативно-правових актів, у тому числі у сфері поводження з відходами . З 

огляду на це вирішення ключового, з екологічної та економічної точки зору, 

завдання – оптимізація правового регулювання поводження з відходами на 

рівні держави має реалізуватись, передусім, через прийняття ефективного 

законодавчого регулювання, що врахує національні особливості та 

позитивний досвід зарубіжного законодавства [187].  Однак, при визначенні 

спрямованості публічної політики в сфері поводження з відходами на 

європейський вектор слід враховувати особливості  наявного стану 

зазначеної сфери в Україні. 

Україна володіє потужними: енергетично-промисловим комплексом, 

сільським господарством, і відповідно сферами споживання широкого ряду 

продукції промислового й аграрного походження. Кожного року в 

економічний обіг України залучається більше 1 млрд т.  природних сполук. 

До них належить як сировина, так і продукція гірничовидобувної 

промисловості, виробництва будівельних матеріалів, лісового та сільського 

господарства, виробництва мінеральних добрив, целюлозно-паперової і 

нафтопереробної промисловості і т.д. За наявних обсягів первинного 

споживання ресурсів та значної концентрації промисловості, для більшості 

галузей якої є характерними багатотоннажні технологічні процеси, 

утворюється чимала кількість відходних як виробничих продуктів, а саме 

 
187 Гуменюк Г. Д. Поводження з відходами: вимоги Європейського Союзу і законодавства 

України. Київ: Стандартизація : методологія і практика, 2015. №3. С. 26 - 29. URL: http:// www. 

irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&I

MAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ssia_2015_3_8.pdf (дата звернення 
12.12.2020). 
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технологічних відходів, так і відходів споживання, тобто побутових відходів 

[188].  

Однак, органічні промислові відходи наразі не використовуються у 

якості сировини для виробництва біогазу (відходи від птахофабрик, 

фермерських господарств тощо). Регулююча роль держави не дає виробнику 

відходів свободи щодо визначення залишків сировини та їх подальшої долі ,  

що потенційно не дає можливість організації збору даних залишків 

підприємствами у сфері зеленої енергетики та перетворення останньої на 

біогаз та інші альтернативні джерела. Це в свою чергу гальмує Україну на 

шляху до розумного використання даної сировини (промислових відходів), 

не дозволяє знизити навантаження на навколишнє середовище, не сприяє 

енергетичній незалежності України та віддаляє виконання міжнародних 

договорів про зниження викидів СО2 в атмосферу.  

Ще одним негативними моментом виступає відсутність повної 

інфомації про накопичення промислових та побутових відходів. Так, 

Рішенням «Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення 

моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері поводження з 

відходами в Україні» РНБО від 25.04.2013  визначено, що в Україні відсутні 

у повному обсязі дані про стан навколишнього природного середовища, 

відбувається фактично безконтрольне та стрімке накопичення промислових і 

побутових відходів, що становить загрозу довкіллю та здоров'ю населення, 

загрозу національним інтересам і національній екологічній безпеці України 

[189]. 

З метою вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з 

відходами за вищезазначеним рішенням КМУ слід опрацювати питання та 

внести в установленому порядку пропозиції щодо: 

 
188 Відходи виробництва і споживання та їх вплив на ґрунти і природні води : Навчальний 

посібник. За ред. В.К. Хільчевського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2007. – 152 с 
189 Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного 

регулювання у сфері поводження з відходами в Україні: рішення Рішення Ради національної 

безпеки і оборони від 25.04.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-13 (дата 
звернення 10.12.2020). 
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а) запровадження процедури підтвердження відповідності матеріально-

технічної бази суб'єктів господарювання, які мають намір провадити 

господарську діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами, що 

підлягає ліцензуванню; 

б) забезпечення дієвого моніторингу обігу відходів, у тому числі 

шляхом запровадження щоквартального подання суб'єктами 

господарювання, які одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері 

поводження з небезпечними відходами, інформації про таку господарську 

діяльність; 

в) визначення напрямів удосконалення системи державного нагляду та 

державного контролю за додержанням законодавства у сфері поводження з 

відходами; 

г) встановлення заборони на ввезення в Україну продукції, пакувальних 

матеріалів і тари, відходи яких не переробляються в Україні, імпортерами, 

які не беруть участі у фінансуванні програм зі створення в Україні об'єктів 

для перероблення таких відходів або не надали зобов'язання щодо дальшого 

вивезення цих відходів з України; 

д) установлення особливостей оподаткування податком на додану 

вартість операцій з постачання переробним підприємствам окремих видів 

відходів як вторинної сировини з метою створення передумов для зростання 

обсягів збирання і заготівлі таких відходів, здійснення роздільного збирання 

твердих побутових відходів; 

е) установлення квот на ввезення в Україну відходів як вторинної 

сировини (зокрема, макулатури), прогнозовані обсяги яких в Україні є 

достатніми для забезпечення потреб вітчизняних переробних підприємств у 

сировині [189]. 

Всі підприємства та виробництва утвотюють відходи шляхом 

здійснення власної діяльності, в незалежності від форми власності та виду 

діяльності. Тобто, утворювачами відходів є не лише виробники, однак і 

підприємства, діяльністю якого виступає фінансова, або страхова сфера,  
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аудит, або наукова діяльності, або надання будь-якого роду інших послуг. 

Так, на будь-якому підприємстві утворюється накопичення залишкового 

сміття, макулатури, апаратури, або іншої побутової, офісної техніки 

(неробочі принтери, МФУ, сканери, ноут-буки, лампи, коробки, світильники 

тощо) [190]. 

 Для організації роботи у сфері поводження з відходами перш за все 

необхідно (згідно Постанови КМУ від 01.11.1999 р. № 2034 «Про 

затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації 

відходів») здійснити інвентаризацію відходів та підготовити Звіти з 

інвентаризації відходів (що містить: виявлення відходів, що утворюються на 

підприємстві, ідентифікацію даних відходів відповідно до Державного 

класифікатору 005-96 та Постанови КМУ № 1120, розрахунок показника 

загального утворення відходів, аналіз складу і властивостей відходів, 

розрахунок нормативно-допустимих обсягів утворення відходів, визначення 

оптимальних шляхів поводження з відходами). Показник загального 

утворення відходів в даному випадку визначає необхідність подання 

декларації [190]. 

В залежності від специфіки підприємства та розміру загального 

показника утворення відходів на підприємстві мають бути наступні 

документи:  

Звіт з інвентаризації відходів згідно Постанови КМУ від 01.11.1999 р. 

N 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та 

паспортизації відходів», – для всіх підприємств. 

Форма первинної облікової документації 1 – ВТ "Облік відходів та 

пакувальних матеріалів і тари», – для всіх підприємств. 

Статистична звітність по відходам №1 – відходи (річна). Подається 

щорічно до 28 лютого, – для всіх підприємств. 

 
190 Поводження з відходами на виробництві. URL: https://eco.kiev.ua/poslugy/dozvil-na-

vidhody/povodzhennya-z-v%D1%96dxodami-na-p%D1%96dpri%D1%94mstv%D1%96/ (дата 

звернення 12.12.2020). 

 

https://eco.kiev.ua/poslugy/dozvil-na-vidhody/povodzhennya-z-v%D1%96dxodami-na-p%D1%96dpri%D1%94mstv%D1%96/
https://eco.kiev.ua/poslugy/dozvil-na-vidhody/povodzhennya-z-v%D1%96dxodami-na-p%D1%96dpri%D1%94mstv%D1%96/
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Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. В 

зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про відходи» від 26.04.2014 р. 

відповідно до Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів 

дозвільного характеру» було скасовано дозвіл на розміщення відходів та 

ліміт на утворення та розміщення відходів та введено дозвіл на здійснення 

операцій у сфері поводження з відходами (крім суб’єктів господарювання 

діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув 

не перевищує 1000). Проте, станом на сьогодні Кабміном не прийнято 

порядок видачі Дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з 

відходами, тому відповідні дозволи не видаються до моменту врегулювання 

законодавчої бази з цього питання. 

Декларація про відходи, – для суб’єктів господарювання діяльність 

яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув дорівнює 

від 50 до 1000 умовних одиниць. 

Реєстрова карта об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів: 

За формою І, – для об’єктів утворення відходів, якщо показник 

загального утворення відходів дорівнює 1000 умовних одиниць і більше.  

За формою ІІ, – для об’єктів оброблення та/або утилізації відходів, 

якщо показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів 100 тонн 

в рік і більше. 

Паспорт місця видалення відходів, – якщо на підприємстві є місця 

видалення (полігони, шламонакопичувачі, мулові поля тощо). 

Договори на утилізацію чи видалення відходів, – якщо підприємство не 

має власних потужностей з утилізації чи видалення відходів. При цьому, на 

небезпечні відходи (лампи, батареї, масла, розчинники, фарби, обладнання 

електронне, фармацевтичні відходи, медичні відходи тощо) мають бути 

договори з компаніями, які мають ліцензію Мінприроди на провадження 

діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами. 
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Технічні паспорти відходів за ДСТУ 2195-99, – на цей час не 

вимагаються в більшості областей України [190]. 

Варто також додати, що  02.07.2019 р. був зареєстрований 

законопроект «Про управління відходами» № 10411. Документ уже пройшов 

погодження і мав би йти в парламент на затвердження [10] 

Даний законопроект регулює відносини щодо управління відходами, 

які утворюються в Україні, перевозяться її територією та вивозяться за її 

межі, а також пов’язані із перевезенням, обробкою та відновленням відходів, 

що ввозяться в Україну як вторинна сировина. Проте, дія даного Закону не 

поширюється на: 

1) невловлювані газоподібні речовини, що викидаються 

безпосередньо в повітря; 

2) радіоактивні відходи; 

3) вибухові речовини військового та цивільного призначення, виведені 

з експлуатації; 

4) незабруднений ґрунт та інші природні матеріали, добуті під час 

проведення будівельних робіт, за умови, що матеріал використовуватиметься 

під час будівництва у своєму природньому (первісному) стані, на місцевості, 

де його було добуто; 

5) відходи фекалій/гною, соломи та інші природні, 

сільськогосподарські або лісові продукти, що не є небезпечними та 

використовуються в сільському, лісовому господарстві або для виробництва 

енергії з такої біомаси шляхом застосування процесів або методів, які не 

завдають шкоди навколишньому природному середовищу чи здоров’ю 

людини; побічні продукти тваринного походження та виробництва продукції, 

крім тих, що призначені для спалення, захоронення чи застосовуються для 

вироблення біогазу або компосту; туші тварин, загиблих не в результаті 

забиття, включаючи тварин, забитих з метою зменшення епізоотичних 

хвороб, та видалених (на які поширюється дія Закону України «Про побічні 
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продукти тваринного походження, не призначені для споживання 

людиною»); 

6) зворотні води; 

7) відходи видобувної промисловості, що утворились внаслідок  

проведення розвідувальних робіт, видобутку, оброблення та зберігання 

корисних копалин і розроблення родовищ корисних копалин, які 

регулюються згідно із законом; 

8) донні осади (відклади), які розміщуються всередині поверхневих вод 

з метою управління водами та водними шляхами або пом’якшення наслідків 

повеней, посухи чи меліоративних робіт, якщо доведено, що осади не є 

небезпечними [10]. 

Згідно Національного плану управління відходами до 2030 року, 

затвердженого Розпорядженням КМУ від 20.02.2019 р. № 117-р, формування 

публічної політики у сфері поводження з промисловими відходами полягає в 

наступному:  

– Розробка та подання до КМУ проектів актів про: – визначення вимог 

до тимчасового зберігання, обробки, відновлення та видалення промислових 

відходів; 

–   Впровадження та застосування найкращих доступних технологій 

для утворювачів промислових відходів та об’єктів оброблення промислових 

відходів; 

– Розробка техніко-економічних обґрунтувань для визначення 

доцільності створення об’єктів оброблення промислових відходів; 

– Створення централізованих об’єктів з оброблення промислових 

відходів на основі техніко-економічних обґрунтувань у разі прийняття 

рішення про їх створення; 

– Проведення інвентаризації об’єктів оброблення промислових 

відходів; 

– Проведення оцінки ризику об’єктів оброблення промислових 

відходів; 
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– Підготовка та затвердження переліку об’єктів оброблення 

промислових відходів, експлуатація яких повинна бути припинена, та 

переліку об’єктів оброблення промислових відходів, що повинні бути 

приведені у відповідність із встановленими вимогами; 

– Розробка та затвердження планів заходів щодо приведення об’єктів 

обробки промислових відходів у відповідність із встановленими вимогами; 

–Приведення об’єктів оброблення промислових відходів у 

відповідність із встановленими вимогами; 

–  Припинення експлуатації/закриття об’єктів оброблення 

промислових відходів, які не відповідають встановленим вимогам; 

– Розробка проектів рекультивації полігонів промислових відходів, які 

не відповідають встановленим вимогам; 

– Проведення рекультивації полігонів промислових відходів, які не 

відповідають встановленим вимогам; 

– Виконання програм досліджень та прикладних розробок щодо 

створення екологічно чистих технологій та перероблення (рециклінгу) 

промислових відходів [191]. 

Беручи до уваги швидкість, з якою профільне міністерство розробляє 

законопроекти в сфері охорони довкілля, Парламент ухвалює закони, 

виборчий процес, реформа сектору відходів може затягнутися на 

невизначений період [192] 

Слід акцентувати увагу на тому, що низьких рівень врегульованості 

сфери управління примисловими відходами та відкладання закріплення 

принципу підвищеної відповідальності виробника не вносить ясності в 

загальну систему адміністрування відходів, знижуть інвестиційний клімат 

 
191 Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року: Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. № 117-р, Київ. URL: https://zakon.rada. gov.ua/ 

laws/show/117-2019-%D1%80 (дата звернення 15.12.2020). 
192 Громадськість закликає Мінприроди прискорити розробку і внести до ВРУ законопроекти про 

управління відходами. Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ. 2019. URL: https://rpr.org.ua/news/ 
hromadskist-zaklykaje-minpryrody-pryskoryty-rozrobku-i-vnesty-do-vru-zakonoproekty-pro-

upravlinnya-vidhodamy/ (дата звернення 18.12.2020). 
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для добросовісних підприємств, стримують розвиток об’єктів 

інфраструктури з переробки відходів на загальнодержавному та місцевому 

рівнях. Натомість спостерігається активне лобіювання та впровадження в 

Україні застарілих чи екологічно небезпечних технологій [192]. 

Зважаючи на наявні проблемні аспекти адміністративно-правового 

регулювання поводження з промисловими відходами, слід виокремити ряд 

заходів, що сприятимуть їх вирішенню: 

1) запровадження просвітницьких заходів з боку органів державної 

влади спрямованих на підвищення рівня еко- та правосвідомості населення 

стосовно надзвичайно важливої проблеми поводження з відходами; 

2) впровадження заходів з інформування населення стостовно 

моніторингових заходів наявного стану поводження з відходами, а також 

реалізація дієвої публічної політики в сфері поводження з відходами; 

3) оптимізація адміністративно-правових механізмів регулювання 

поводженя з промисловими відходами; 

4) посилення громадського контролю та нагляду за підприємствами-

виробниками промислових відходів; 

5) впровадження системи розподіленого сортування органічних та 

неорганічних відходів, що дозволить використовувати окремі види відходів 

виробництва у якості енергетичної сировини для вироблення так званої 

«зеленої енергії» (біогаз, біодизель, пелети тощо). Це дозволить знизити 

навантаження на полігони з захоронення відходів (тобто зменшить 

навантаження на навколишнє середовище), збагатить систему заходів 

забезпечення енергетичної безпеки держави шляхом виробництва 

альтернативних джерел енергії, спростить бюрократичні процедури з 

утилізації відходів тощо; 

6) створення сприятливих умов для діяльності спеціальних підприємств 

з переробки, так званого «рециклінгу» віходів, передусім це стосується 

відходи з пластику та полімерних матеріалів (пластмасових пляшок, коробок, 

упаковок тощо), що після переробки можуть слугувати сировиною для 
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виробництва подібної продукції або переробка макулатури чи паперового 

сміття, що може слугувати сировиною для виробництва картону тощо. 

Створення підприємств з переробки сприятиме: а) забезпеченню переробки 

відходів, що дозволить знизити їх кількісні показники; б) забезпеченню 

циклічного процесу, а саме отримання максимальної користі від відходів у 

вигляді або сировини, або іншої готової продукції; в) зниженню рівня 

забруднення навколишнього середовища, збереженню екосистеми тощо. 

7) впровадження уніфікованої загальної інформаційної системи щодо 

обліку промислових відходів. 

 

3.3. Транскордонне співробітництво у сфері регулювання 

поводження з промисловими відходами 

 

Загальновідомо, що міждержавна співпраця щодо поводження з 

промисловими відходами здійснюється шляхом укладання міжнародних угод 

та договорів у сфері охорони навколишнього середовища, їх підписання та 

ратифікації на національному рівні, з моменту чого вони складають частину 

національного законодавства. Зважаючи на те, що в нинішні часи 

екологічних викликів в умовах глобалізації посилюється взаємозалежність 

держав стосовно господарської, економічної, екологічної, інформаційної та 

інших сфер, однак екологічне співробітництво виходить на перший план з 

огляду на його важливу складову у забезпеченні нормального рівня 

життєдіяльності людини як біологічного виду. Однак, на сьогоднішній день, 

зважаючи на стан екології в Україні можна стверджувати про низький рівень 

ефективності екологічної політики України, а отже і рівень її правового 

забезпечення. З огляду на це перед нами постає важливе завдання розробка 

та формування оптимальної зовнішньоекологічної повістки, що 

враховуватиме національні екологічні та економічні інтереси України для 

забезпечення сталого розвику вітчизняної природньої екосистеми.  
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Необхідним також видається усвідомлення глобалізаційних процесів 

між державами світу, передусім тими, що розвиваються. Це сприятиме 

побудові більш ефективної стратегії поводження з промисловими відходами 

та тісного міжнародного співробітництва задля зменшення шкідливого 

впливу на навколишнє середовище. 

Продовження формально-політичного балансування України між 

Сходом і Заходом не сприяє збалансованому розвитку країни, оскільки 

вчасний і правильний вибір курсу держави, союзників, реалістичних 

пріоритетів і напрямків діяльності на міжнародній арені впливає на майбутнє 

народу, на якість його життя не менше, ніж вдалі внутрішні реформи. 

Світ, що постійно змінюється, сьогодні диктує державам виклики 

необхідності здійснення процесів оптимізації власного внутрішнього та 

зовнішнього екологічного курсу, передусім спрямованого на співпрацю щодо 

вирішення глобальних екологічних питань. 

Надзвичайно важливим механізмом у сфері зменшення шкідливого 

впливу промислових відходів виступає міжнародна співпраця між 

межуючими державами, який однак вимагає вжиття систематичних 

організаційних заходів. Такими механізмом на сьогоднішній день 

виступають міжнародні угоди двостороннього та багатостороннього 

характеру, що містять конкретні наративи щодо зменшення шкідливого 

впливу неконтрольованого поводження з відходами на природню 

екосистему, організаційно-правові основи діяльності сторін, а також санкції 

за невиконання досягнутих зобов’язань. 

В період постійного зростання глобалізаційних процесів в світі, 

особливо на європейському континенті, де знаходиться Україна, зростає роль 

транскордонного співробітництва (співпраці), що забезпечить не лише 

злагодженість дій держав на прикордонних територіях, чим знизить 

шкідливий вплив на довкілля, але і сприятиме зміцненню торгівельних та 

господарських процесів між сусідніми державами. 
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Єврорегіональне співробітництво сприяє розвитку інтеграційних 

процесів в екологічній, економічній та інших сферах, надає можливості для 

прискорення адаптації європейського законодавства та обумовлює 

підвищення рівня життя населення прикордонних районів. Однак виконання 

проєктів єврорегіональної співпраці в Україні виключно за умов 

впровадження практичної сторони, однак не застосовуючи наукові, 

теоретичні положення даний вид міжнародної співпраці ризикує стати 

неефективним.  

 

Звертаючи увагу на прирокодонні регіони в державах ЄС, очевидним 

стає їх низький розвиток у порівнянні з центральними регіонами, що 

отримують більше фінансування і знаходяться в у полі зору центральної 

влади держав ЄС. З огляду на це ЄС вживає заходів з оптимізації власної 

політики регіонального розвитку, збільшення економічної привабливості 

даних регіонів та покращення умов життя громадян, що допомогає знизити 

бар’єри, у вигляді кордонів на шляху до транскордонного співробітництва, 

створюючи єдиний европейських простір. 

Для внесення ясності в розуміння категорії «транскордонне 

співробітництво», пропонуємо визначити його роль та значення у більш 

широкому явищі – міжнародне регіональне співробітнитцво. 

У Мадридській конвенції  (Європейська рамкова конвенція  про 

транскордонне співробітництво між територіальними общинами або 

властями)  транскордонне співробітництво визначається як «...будь-які 

спільні дії, спрямовані на посилення та поглиблення добросусідських 

відносин між територіальними громадами або владами, які належать до 

юрисдикції двох або більше договірних сторін, а також укладення з такою 

метою різного роду угод або досягнення домовленостей» [193]. 

 
193 Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними 

общинами або властями. Мадрид, 21.05.1980 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show /995 
_106#Text (дата звернення 17.12.2020) 
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Слід вказати також і на наявність таких видів міжнародного 

співробітництва як: – міжрегіональне; – міжтериторіальне та, власне, 

транскордонне. 

Дефініція поняття «міжрегіональне співробітництво» визначається 

положеннями Статуту Асамблеї європейських регіонів, де його визначають 

як «будь-які зв’язки, між регіонами окремих держав» [194].  Тобто, в даному 

випадку Статут акцентує значення регіональних зв’язків територій, що 

відносяться до окремих держав. 

Визначення категорії «міжтериторіальне співробітництво» можна 

знайти в Протоколі № 2 до Європейської рамкової конвенції про 

транскордонне співробітництво між територіальними владами або 

громадянами, де даний термін розглядається як будь-яка взаємоузгоджена 

діяльність, що започаткуває відносини між територіальними громадами та 

владами двох або більше договірних сторін, що уповноважені на укладення 

угод про співробітництво між територіальними громадами та органами влади 

інших держав [195].  

Говорячи безпосередньо про транскордонне співробітництво,  можна 

виокремити його головну ознаку, а саме співробітництво межуючих регіонів 

сусідніх держав, з чого стає зрозуміла обов’язковість кордонів між сусідніми 

регіонами держав. У разі відсутності спільних кордонів транскордонне 

співробітництво буде неможливим. 

В доповіді Конгресу регіональних та місцевих органів влади в ЄС 

«Сприяння транскордонному співробітництву: є важливим фактором 

демократичної стабільності ЄС». Доповідь надавала наступне тлумачення 

терміну «транскордонне співробітництво», а саме співробітництво між 

національними, регіональними і місцевими органами влади з приводу різного 

розу проектів та програм. Даний формат транскордонної співраці охоплює 

 
194 Статут Асамблеї європейських регіонів. 
195 Протокол № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між 

територіальними владами або громадами, який стосується міжтериторіального співробітництва , 

від 05.05.1998 р. Страсбур. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_520#Text (дата звернення 
20.12.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_520#Text
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значні суміжні території та включає як мініму двох суб’єктів – держав–членів 

ЄС та/або держав, що не мають членства в ЄС». Прикладом такого 

співробітництва може слугувати Організація субрегіонального 

співробітництва держав Балтійського моря (ОСС ДБМ) та Регіональна рада 

для співробітництва на регіональному рівні, що діє в рамках Ради Баренц-

Євро-Арктичного регіону (РБЄАРР) [196]. 

З врахуванням досвіду транскордонного співробітництва та базових 

засад регіональної політики ЄС можна виокремити загальні та спеціальні 

принципи даного співробітництва [197]. Перші базуються на положеннях 

необхідності збереження індивідуальності  та особливості кожної 

регіональної сторони, а також на засадах партнерства та взаємодопомоги, 

підвищенні інформаціності в регіонах, посилення регіональної та 

громадянської позиції у населення щодо у відносинах розвитку 

транскордонного співробітництва та співпраці [197]. 

Говорячи про спеціальні принципи транскордонного співробітництва , 

можна виокремити наступні: 

– принцип рівнозначності та рівноправності сторін (принцип 

партнерства), що містить такі елементи як: горизонтальне та вертикальне 

партнерство. Перший вид партнерства – партнерство сусідніх держав, що 

межують між собою, який базується на паритетному значенні сторін, рівності 

суб’єктів не зважаючи на розмір, або економічні, адміністративні, 

компетентні, демографічні, або інші показники. незалежно від величини 

території, в сенсі просторовому, економічному чи демографічному; 

вертикальний тип партнерства, означає відповідну залученість центральних, 

регіональних та місцевих органів влади з обох, або більше сторін, однак без 

конкурентних проявів; 

 
196 Tschudi H-M. Promoting transfrontier co-operation: an important factor of democratic stability in 

Europe. – Strasbourg. 4-6.06.2002. 
197 Мікула Н.А., Толкованов В.В. Посібник «Транскордонне співробітництво» – Київ, видавництво 

«Крамар», 2011, 259 с. 
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– принцип надання зідного роду допомоги, що може тлумачитися 

значно ширше. Це може бути і допомога на міжнародному, державному, 

регіональному та місцевому рівнях, їх інституційного механізму задля 

забезпечення транскордонного співробітництва; окрім того, до заходів 

допомоги слід також віднести і розвиток співраці регіонального та місцевого 

рівнів шляхом наділення вищих органів влади частиною власних 

повноважень нижчі управлінські рівні [198]. 

Зміцнення транскордонного співробітництва для сталості розвитку 

природної екосистеми сьогодні є прямо залежним від питання територіальної 

прив’язаності межуючих регіонів, що в свою чергу, вказує на необхідність 

об’єднання власних зусиль, спрямованих на подолання проблем забруднення 

довкілля, оптимального використання земельних ресурсів, запобігання та 

подолання негативних наслідків природних та техногенних катастроф. Для 

роботи в даній галузі можливими є вжиття наступних заходів: – проведення 

фахових досліджень з питань шкідливого впливу на природні ресурси та 

природну екосистему, що обумовлено порушенням порядку поводження з 

промисловими відходами, необхідності утилізації або переробки відходів; – 

прийняття спільних регіональних програм охорони та захисту природними 

ресурсами, їх раціональне використання, моніторинг та виявлення проблем 

для забезпечення можливості до оперативного їх усунення, або вирішення ; – 

вихована та появснювальна робота щодо недопущення забруднення 

навколишнього середовища, забезпечення інформації щодо потенційних 

загроз довкіллю, таких як токсичне або хімічне забруднення; – затвердження 

міждержавних планів боротьби з катастрофами природного та техногенного 

маштабів; – затвердження спільної інформаційної мережі даних про 

рослинний та тваринний світ на території транскордонних регіонів;  – 

організація щорічних заходів, присвячених роз’яснювальній роботі серед 

молоді з питань довкілля; – організація діяльності природних парків на 

 
198 Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи. Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2003. -  

222 с 
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спільних територіях, здійснення транскордонних ініціатив щодо покращення 

якості водних ресурсів (як питної води, так і річкової та озерної води) [199]. 

Сьогодні, головною метою здійснення транскордонного 

співробітництва є зниження (усунення) складнощів та перепон для життя 

громадян по обидві сторони кордону. Розв’язанням вказаних проблем на 

європейському здійснюється Радою Європи, Європейським Союзом, 

Європейською Асоціацією прикордонних регіонів тощо. Важливим їх 

завданням виступає намагання уніфікувати політику в транскордонному 

співробітництві для забезпечення загальнорегіональних потреб ЄС  шляхом 

запровадження загальних правил, що закріплюються у міжнародних 

конвенціях, угодах тощо [197]. 

Довкілля є об'єктом міжнародного значення і важливості. Забруднення 

не знає національних кордонів і вільно переміщається між країнами і 

континентами. Міжнародна спільнота визнала цей факт і вживає заходів 

щодо покращення стану довкілля. Відповідно до цього було прийнято ряд 

міжнародних документів і правових актів, у тому числі таких, що стосуються 

забруднення відходами [200]. 

Законодавство щодо відходів часто розрізняють їх за типами. 

Міжнародні конвенції у більшості випадків стосуються радіоактивних чи 

небезпечних відходів. 

Доповідь Європейської Комісії "Optimising Markets for Recycling" 

яскраво демонструє переваги та важливе значення процесів переробки, 

передумім господарської та виробничої діяльності, що несе очевидну користь 

для природної екосистеми, екології та природних ресурсів. Підсилює дану 

позицію розгляд утилізації з економічної точки зору, що допоможе не лише 

 
199 Рекомендації місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з питань 

активізації транскордонного співробітництва, вироблені авторським колективом Національної 

академії державного управління. URL: http://cppk.cv.ua/350.php (дата звернення 20.12.2020). 
200 Організаційно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері поводження з 

відходами. Екологічне право України. URL: https://pidru4niki.com/86265/ekologiya /organizat 

siynopravove_zabezpechennya_mizhnarodnogo_spivrobitnitstva_sferi_povodzhennya_vidhodami (дата 
звернення 22.12.2020). 

http://cppk.cv.ua/350.php
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знизити вплив на навколишнє середовище, але і забезпечить окремі види 

виробництва сировиною, а отже справлятиме економічних ефект [201]. 

Іншу міжнародну конвенцію присвячено проблемам пов’язаних з 

транскордонним перевезенням небезпечних відходів, а також питанням 

їхнього розміщення – це Базельська конвенція. Її основні положення 

спрямовані на зниження рівня утворення небезпечних відходів та класів 

безпеки, їх нагромадження поряд з джерелом походження, а також 

змобмеження їх пересування [200]. Дана міжнародна угода зосередила на 

проблемах створення контрольних транскордонних інституцій щодо 

моніторингу їх переміщення, що послугувало причиною напрацювання 

механізму "екологічно обґрунтованого управління відходами", а саме 

розробка реальних  засобів до мінімізації створення шкідливих відходів, 

здійснення моніторингових та контрольних функцій щодо їх зберігання, 

перевезення, переробкою тощо [200]. 

Угода передбачає, що транскордонне транспортування шкідливих, або 

небезпечних відходів можливе лише за досягнення міжнародних 

домовленостей у формі договорів між органами державної влади двох, або 

більше сторін, а також визначає положення щодо супровідних документів 

задля здійснення таких операцій [3]. 

Окрім того, Базельська конвенція визначила регіональні особливості 

міжнародних відносин поводження з шкідливими відходами. До неї 

приєдналися Конвенції: – Бамако [202]  та – Вайґані [203]. Перша виключає 

можливість імпорту шкідливих відходів до Африканського континенту, а 

друга забороняє їх надходження островних держави Тихоокеансього регіону.  

 
201 Optimising Markets for. Recycling. Executive Summary. The European Commission – DG. 

Environment. 07/13105/LF. 19.11.2008. ARCADIS Belgium N.V. URL: https://ec.europa.eu/environ 

ent/enveco/circular_economy/pdf/st udies/optimising_markets_report.pdf (дата звернення 25.12.2020). 
202 Bamako Convention. URL: https://www.informea.org/ru/treaties/bamako/text (дата звернення 

27.12.2020). 
203 Waigani Convention. URL: https://www.google.com/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd 

=&ved=2ahUKEwjfy56k7_byAhX1_rsIHa2WBNMQFnoECAYQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.base
l.int%2FPortals%2F4%2Fdownload.aspx%3Fd%3DUNEP-CHW.7-7.Russian.pdf&usg= AOvVaw0T xN 

Pw67Zxk14yu3qrO-Nl (дата звернення 27.12.2020). 

 

https://www.informea.org/ru/node/492826
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Ще одним вагомим кроком щодо розвитку транскордонної співпраці 

держав щодо поводження з небезпечними відходами було прийняття 

Європейської Директиви 2010/75/ЄС “Про промислові викиди”, що 

закріплювала принцип "забруднювач сплачує" стосовно промислових 

відходів та запобіганню зарбуднення навколишнього середовища 

небепечними відходами. Окрім того визначається необхідність 

запровадження контрольних заходів за промисловою діяльністю утворювачів 

промислових відходів для забезпечення раціонального адміністрування 

природними ресурсами з врахуванням особливостей конкретних регіонів  

[147]. Тобто, Директива вводить обов'язковість запровадження принципів 

''забруднювач платить'' та запобігання забруденню на всій території ЄС.  

Слід також вказати на те, що в Україні також було прийнято спробу 

нормативно-правового врегулювання питань щодо контролю за 

транскордонними перевезеннями, а саме: Постанова КМУ від 13.07.2000 

року № 1120, яка закріпила “Положення про контроль за транскордонними 

перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням”, яким 

передбачався порядок  реалізації  державного контролю щодо 

транскордонного перевезення небезпечних відходів та їх 

утилізацією/видаленням під час їх експорту з України, транзиту та імпорту 

[42]. 

Відповідно до вказаного Положення: 

– Транскордонне перевезення – це будь-яке переміщення відходів з 

району, який перебуває   під   національною   юрисдикцією однієї держави, у 

район чи через район, який перебуває під національною юрисдикцією іншої 

держави, або у район чи через район, який не перебуває під юрисдикцією 

будь-якої держави, за умови,  що таке  перевезення  стосується, принаймні, 

двох держав; 

– Небезпечні відходи – відходи, що мають небезпечні властивості, 

відповідно до переліку  небезпечних  властивостей, затвердженого 

Мінприроди, та включені до Зеленого переліку, що затверджується 
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Кабінетом Міністрів України, у разі, коли вони містять, наведені у додатку 2  

до цього Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти   небезпечні 

властивості, наведені у зазначеному вище переліку небезпечних 

властивостей; 

– Поводження з відходами – збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізація і видалення відходів, включаючи контроль за цими 

операціями та нагляд за місцями утилізації/видалення [42]. 

Наявність низки підходів до реалізації контролю викидів у повітря, 

водні ресурси або ґрунти окремо можуть спонукати до переміщення 

забруднення з одного виду середовища до іншого, замість забезпечення 

захисту природних ресурсів. З огляду на це, можна напрацювати 

оптимізований підхід забезпечення контрольних заходів щодо недопущення 

викидів небезпечних речовин в атмосферу, грунт, або землю тощо [204]. 

Між Угорщиною та Україною 17.12.2012 було затверджено Угоду між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про здійснення 

контрольних щодо прикордонного руху в пунктах пропуску через державний 

кордон для автомобільного та залізничного сполучення, якою визначено, що  

компетентні органи держав Договірних Сторін повідомляють один одного 

про перелік відходів, хімічних сполук, що шкодять озоновому покриттю, про 

види рослин та тварин, а також інші товари, визначені законодавством своїх 

держав, як такі, перевезення яких може здійснюватися тільки за наявності 

дозволів і тільки через визначені пункти пропуску через державний кордон 

[204]. 

Домовленість між Державною інспекцією ядерного регулювання 

України та Комісією ядерного регулювання (КЯР) Сполучених Штатів 

Америки про обмін технічною інформацією та співробітництво у сфері 

ядерної безпеки, що підписана 13.03.2018 р. є важливим етапам у сфері 

міжнародного співробітництва, адже ядерна безпека є гарантом, що 

 
204 Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про контроль прикордонного 

руху в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення  
Від 17.10.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348_083 (дата звернення 29.12.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348_083
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забезпечує радіаційну безпеку суспільства. Адже використання та залишки 

ядерних матеріалів теж відносяться до категорії небезпечних промислових 

відходів [205]. 

За даною Домовленістю у межах компетенції, що визначена 

законодавством держав Сторін, їх політичними та іншими вимогами, 

Сторони погоджуються здійснювати обмін наступними видами відкритої 

технічної інформації, що пов'язана з регулюванням ядерної безпеки, 

захищеності, поводження з радіоактивними відходами, радіаційної безпеки та 

впливом на навколишнє середовище певних ядерних установок та 

дослідницькими програмами у сфері ядерної безпеки. 

В рамках власної компетенції, відповідно до національного 

законодавства договірних сторін – держав, їх політичних та інших вимог, 

останні беруть на себе обов’язок проведення обміну відкритою технічною 

інформацією стосовно ядерної, радіаційної безпеки, належного рівня 

поводження з радіоактивними відходами, щодо негативного впливу на 

природню екосистему тощо [206]. 

Умови транскордонної співпраці, а саме створення спільних науково-

технічних програм та науково-дослідних проектів у галузі ядерної безпеки, 

використання випробовувального комп’ютерного устаткування, що 

перебувають у власності однієї з учасників договору, розглядаються окремо, 

у кожному випадку і можуть стати предметом окремої угоди [206]. 

Визначено також умови проходження навчання та забезпечення 

спільного обміну спеціалістами у сфері ядерної та радіаційної безпеки. Так, в 

рамках наявності ресурсів, спеціальний комітет США з ядерного 

регулювання разом з державною інспекцією з ядерного регулювання 

здійснює навчання та обмін досвідом для фахівцій [206]. 

 
205 Домовленість між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Комісією ядерного 

регулювання Сполучених Штатів Америки про обмін технічною інформацією та співробітництво 
у сфері ядерної безпеки від 13.03.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_001-18 (дата 

звернення 29.12.2020). 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_001-18
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В 2019 році Рахунковою палатою України було підписано «Положення 

про співробітництво» з аудиторськими відомствами Польщі та Словаччини, 

що передбачало проведення спільного аудиту транскордонного перевезення 

небезпечних відходів. Внаслідок реалізації Положення вищі органи аудиту 

України, Польщі та Словаччини провели спільний міжнародний аудит щодо 

контролю за транскордонним перевезенням небезпечних відходів відповідно 

до положень Базельської конвенції. За даними Мінекології, в Україні на 

сьогодні накопичено понад 1,5 млрд тонн небезпечних відходів, з яких 8,5 

тис. тонн – заборонені до використання хімічні засоби. Схожий міжнародний 

аудит також проводився 2007 року Вищими органами аудиту України, 

Польщі та Словаччини щодо перевезення та видалення небезпечних відходів. 

За його результатами у спільному документі наголошувалося на необхідності 

посилення співпраці між органами влади та постачальниками послуг, 

відповідальними за транскордонне переміщення відходів [206], [207]. 

Як відомо, Базельська конвенція про контроль за транскордонним 

перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням 1989 року є однією з 

найглобальніших природоохоронних угод; її учасниками на сьогодні є 187 

країн світу та Європейський Союз. Конвенція має на меті забезпечення 

ефективних контрольно-наглядових заходів щодо транскордонного 

перевезення небезпечних та інших відходів для захисту здоров'я людей і 

природньої екосистеми [207] 

Постановою Кабінету міністрів України від 23.08.2016 року № 554 

затверджено Державну програму розвитку транскордонного співробітництва 

на 2016-2020 рр., якою закріплено, що пріоритетами транскордонного 

співробітництва із сусідніми державами, в тому числі в рамках єврорегіонів, 

 
206 Перевезення небезпечних відходів: Україна, Польща та Словаччина проведуть аудит. 

Укрінформ. 2019. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2655310-perevezenna-nebezpecnih-

vidhodiv-ukraina-polsa-ta-slovaccina-provedut-audit.html (дата звернення 30.12.2020). 
207 Звіт Рахункової палати за 2019 рік. Рахункова палата. 2019. URL: https://rp.gov.ua/upload-

files/Activity/Reports/2019/ZVIT_RP_2019.pdf (дата звернення 05.01.2021). 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2655310-perevezenna-nebezpecnih-vidhodiv-ukraina-polsa-ta-slovaccina-provedut-audit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2655310-perevezenna-nebezpecnih-vidhodiv-ukraina-polsa-ta-slovaccina-provedut-audit.html
https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Reports/2019/ZVIT_RP_2019.pdf
https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Reports/2019/ZVIT_RP_2019.pdf
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є так держави як: Румунія 208; Республіка Білорусь; Словацька Республіка 

[209]; Угорщина [209]; Республіка Польща [209]; Республіка Молдова [209] [210]. 

Отже, можна зробити наступні висновки: 

Транскордонне співробітництво у сфері поводження з промисловими 

відходами здійснюється на основі загальних та спеціальних принципів. До 

загальних відноситься збереження культурних індивідуальних відмінностей 

кожної зі сторін, збереження багатогранності регіонів та протидії будь-яким 

спробам уніфікації. До спеціальних слід віднести: принципи партнерства, 

взаємодопомоги, рівноправності, рівнозначності сторін тощо.  

Подальший розвиток транскордонного співробітництва у сфері 

поводження з промисловими відходами має враховувати вищезазначені 

принципи, а також включати підсилення регіональної поінформованості; 

сприяння зміцненню регіональної та громадської ідентифікації,  підвищення 

екологічної та правової свідомості населення. 

Наразі вплив транскордонного співробітництва у сфері поводження з 

промисловими відходами на навколишнє середовище свідчить про  

відсутність територіальних кордонів у сфері екології. Це глобалізує проблему 

поводження з промисловими відходами та свідчить про необхідність 

спільних міжнародних зусиль, що стосуються подолання проблем 

забруднення довкілля, оптимального використання земельних ресурсів, 

запобігання та подолання негативних наслідків природних та техногенних 

катастроф тощо. Нині політика нівелювання негативної ролі кордонів в житті 

 
208 К. В. Гороховська. Транскордонне співробітництво в Україні: значення та пріорітетні напрями 

розвитку. Ефективна економіка № 8, 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5736 
(дата звернення 10.01.2021). 

 
209 Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016 -

2020 роки: Постанова Кабнету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 554, Київ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-%D0%BF#Text (дата звернення 14.01.2021) 

210 Транскордонне співробітництво: правові основи та успішні практики: посібник.  Євчак Ю.Б. , 

Зарді А., Лазур Я.В., Очкаі Д., Санченко А.Є., Сошников А.О., Устименко В.А., Фетько Ю.І. за заг. 

ред. Устименка В.А.; ред.-упоряд. Гук А.К., Санченко А.Є. – К., 2020. – 152 с. URL: http://www.slg-

coe.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/Posibnuk_TKS.pdf(дата звернення 20.01.2021) 

 

http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/Posibnuk_TKS.pdf(дата
http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/Posibnuk_TKS.pdf(дата
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населення виступає ключовим завданням політики транскордонного 

співробітництва. В майбутньому слід зменшити митні та податкові 

формальності задля можливості торгівлі відходами між державами, що 

спрятиме економічному розвитку держав та знизить екологічне 

навантаження. Для реалізації вказаних положень слід запровадити такі 

організаційно-правові заходи: 

– стимулювати проведення наукових досліджень з питань забруднення 

довкілля та безпечної утилізації відходів; 

– ініціювати розробку програм, що оптимізують процеси управління 

навколишнім природним середовищем (онлайн моніторинг лісових пожеж та 

природних лих), гармонізують методи роботи станцій спостереження за 

станом навколишнього середовища та обміну інформації щодо поводження з 

промисловими відходами між сусідніми державами; 

– проведення роз’яснювальної роботи з питань забруднення довкілля, 

надання інформації про можливі загрози природному середовищу; 

– розробка спільних планів та баз диних задля допомоги у боротьбі з 

природними та техногенними катастрофами тощо. 

Висновки по розділу 3 

 

Основними принципами адміністративно-правового регулювання у 

сфері поводження з промисловими відходами в ЄС є: забезпечення 

екологічної безпеки згідно екологічних вимог впродовж повного життєвого 

циклу промислових відходів; зменшення регуляції питання поводження з 

промисловими відходами; глобальне запровадження принципу «забруднювач 

платить» за напрямками:  принцип розширеної відповідальності виробника 

промислових відходів «виробник платить»; суб’єкти утилізації відходів 

(домогосподарства та організації), повністю оплачують найбільш екологічно 

безпечний спосіб переробки, або захоронення.  

Публічне адміністрування в сфері поводження з промисловими 

відходами становить собою комплекс законодавчо закріплених завдань та 
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напрямків діяльності органів державної влади, направлених на охорону 

навколишнього середовища від впливу шкідливих та небезпечних відходів, 

розробка можливих програм використання відходів як вторинної сировини, 

здійснення державної підтримки приватних суб’єктів, що виконують 

спеціальні операції (у сфері поводження з промисловими відходами).  

Публічне адміністрування поводження з промисловими відходами має 

включати наступні напрямки: визначення відходів як вторинної сировинної 

бази для забезпечення матеріально-сировинних і енергетичних потреб 

України; -зменшення ресурсної залежності країни шляхом забезпечення 

використання власних вторинних ресурсів в загальному обсязі 

ресурсокористування; -врегулювання діяльності, пов'язаної зі збором, 

заготовкою, транспортуванням і використання відходів як вторинної 

сировини; -створення організаційних, нормативно-правових та 

інформаційних передумов, розробка економічних механізмів і фінансового 

забезпечення реалізації заходів, спрямованих на ефективне вирішення 

проблем ресурсозбереження; -зниження техногенного впливу відходів на 

навколишнє природне середовище, особливо в районах концентрації 

промислового виробництва. 

Необхідним є послаблення регулюючої ролі держави у сфері надання 

свободи виробнику промислових відходів щодо самостійного віднесення 

залишків виробництва до категорії "промислові відходи" та класифікації їх на 

органічні та неорганічні. Це надасть можливість отримання екологічної та 

економічної вигоди, окремих видів неорганічних відходів для передання 

(продажу) іншим підприємствам, які можуть їх використати у якості 

сировини для виробництва, органічних відходів для переробки їх у зелену 

енергетику (біогаз, біодизель, пелети тощо). Вказані заходи наблизять 

Україну до розумного використання даної сировини (промислових відходів), 

знизить навантаження на навколишнє середовище, сприятиме енергетичній 

незалежності України та наблизить виконання міжнародних договорів про 

зниження СО2 в атмосферу. Вкрай доцільним є розробка порядку надання 
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суб'єктам господарської діяльності додаткових  податкових пільг та інших 

економічних стимулів у разі здійснення ними заходів щодо попередження та 

зменшення обсягів утворення відходів, по використанню відходів, 

виготовлення відповідного обладнання і участі в створенні спеціалізованих 

об'єктів поводження з відходами. Так, якщо суб'єкт господарювання  

використає відпрацьоване мастило з високотехнологічного обладнання для 

менш вибагливого обладнання чи певних транспортних засобах (при  

відповідності характеристик відпрацьованого у первинному процесі 

мастила), а за за умови реалізації таких процесів держава могла б встановит 

йому пільги на сплату ПДВ для купівлі висикотехнологічного або ж менш 

вибагливого обладнання або ж на певний відсоток зменшити податок на 

прибуток від реалізації товарів чи послуг, які утворюються внаслідок роботи 

обох видів вказаного обладнання. 

Зважаючи на наявні проблемні аспекти адміністративно-правового 

регулювання поводження з промисловими відходами, слід виокремити ряд 

заходів, що сприятимуть їх вирішенню: 

1) запровадження просвітницьких заходів з боку органів державної 

влади спрямованих на підвищення рівня еко та правосвідомості населення 

стосовно надзвичайно важливої проблеми поводження з відходами; 

2) впровадження заходів з інформування населення стостовно 

моніторингових заходів наявного стану поводження з відходами, а також 

реалізація дієвої публічної політики в сфері поводження з відходами; 

3) оптимізація шляхом заповнення прогалин та приведення у 

відповідність до законодавства ЄС та наближення до реальності нормативно-

правової бази, що регулює поводженя з промисловими відходами; 

4) посилення громадського контролю та нагляду за підприємствами-

виробниками промислових відходів; 

5) створення сприятливих умов для діяльності спеціальних підприємств 

з переробки, так званого «рециклінгу» віходів, передусім це стосується 

відходи з пластику та полімерних матеріалів (пластмасових пляшок, коробок, 
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упаковок тощо), що після переробки можуть слугувати сировиною для 

виробництва подібної продукції або переробка макулатури чи паперового 

сміття, що може слугувати сировиною для виробництва картону тощо (так як 

це здійснюється в Німеччині, Франції тощо). Створення підприємств з 

переробки сприятиме: а) забезпеченню переробки відходів, що дозволить 

знизити їх кількісні показники; б) забезпеченню циклічного процесу, а саме 

отримання максимальної користі від відходів у вигляді або сировини, або 

іншої готової продукції; в) зниженню рівня забруднення навколишнього 

середовища, збереженню екосистеми тощо. 

6) впровадження уніфікованої загальної інформаційної системи щодо 

обліку промислових відходів. 

7) зменшення митних формальностей (наприклад, створення спрощеної 

процедури митного делкарування з використанням даних з реєстрів та баз 

даних природоохоронних органів без надання їх смостійно суб'єктом 

господарювання) задля можливості стимулювання торгівлі відходами між 

державами, що спрятиме економічному розвитку держав та знизить 

екологічне навантаження. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті дослідження, проведеного на основі теоретичного 

осмислення ряду наукових праць з різних галузей знань, аналізу чинного 

законодавства України і практики його реалізації, здобувачем здійснено 

теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає у 

необхідності вдосконалення правового регулювання адміністративно-

деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів. 

Основні результати проведеної роботи сформульовано у таких 

узагальнюючих висновках: 

1. Промисловими відходами є будь-які речовини, матеріали, предмети, 

які утворюються в процесі виробництва продукції (товарів) в промисловості, 

сільському господарстві, виконанні робіт або наданні послуг, що є 

непридатним для подальшого використання в технологічних процесах 

суб’єкта господарювання, внаслідок діяльності якого вони утворились, не 

передаються як товар або сировина іншим особам, і від яких їх власник 

позбувається, має намір, або повинен позбутися шляхом утилізації, або 

видалення. Пропонуємо внести зміни до статті 1 Закону України «Про 

відходи» шляхом доповнення її вказаною дефініцією.  

Доведено необхідність зміни правового режиму промислових відходів, 

що передбачає самостійне віднесення суб’єктом господарювання-

виробником окремих видів предметів, матеріалів, речовин, що можуть бути 

використані в інших циклах робіт, до категорії відходів. Відходами слід 

вважати лише ті предмети, що не можуть в подальшому знайти застосування 

в будь-якому циклі робіт, окрім переробки, або утилізації. У зв’язку з чим 

запропоновано зміни до ст. 8 Закону України «Про відходи» та викласти  її 

наступним чином: «Право визначення статусу речовини, матеріалу, предмету 

як відходу при передачі їх від однієї особи до іншої належить виключно 

сторонам такого правочину. Держава не може автоматично вважати відходом 

певну речовину, матеріал чи предмет». 
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2. Відносинами поводження з промисловими відходами є діяльність, 

пов’язана з належним використанням, зберіганням та утилізацією будь-яких 

речовин, матеріалів, предметів, які утворюються в процесі виробництва 

продукції (товарів) в промисловості, сільському господарстві, виконанні 

робіт або наданні послуг, що є непридатними для подальшого використання 

в технологічних процесах господарюючого суб’єкта, внаслідок діяльності 

якого вони утворились, не передаються як товар або сировина іншим особам, 

і від яких їх власник позбувається, має намір, або повинен позбутися шляхом 

утилізації чи видалення. Процеси поводження з відходами включають: 

збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення (переробка), 

утилізація, видалення, знешкодження і захоронення. 

3. Адміністративно-правове регулювання поводження з промисловими 

відходами – це взаємопов'язана система способів та засобів, за допомогою 

яких здійснюється вплив норм адміністративного права на суспільні 

відносини у сфері поводження з промисловими відходами, а саме відносини 

щодо належного збирання, перевезення, сортування, використання, 

зберігання, обробки (переробки), утилізації будь-яких речовин, матеріалів, 

предметів, які утворюються в процесі виробництва продукції (товарів) в 

промисловості, сільському господарстві, виконанні робіт, або наданні послуг, 

що є непридатним для подальшого використання в технологічних процесах 

суб’єкта господарювання-утворювача відходів, не передаються як товар, або 

сировина іншим особам, і від яких їх власник позбувається, має намір, або 

повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення, які застосовують 

уповноважені посадові особи органів державної влади та місцевого 

самоврядування у процесі владно-розпорядчої діяльності з метою 

задоволення інтересів суспільства та територіальної горомади.  

4. Особливостями поводження з промисловими відходами як об'єкта 

адміністративно-правового регулювання є екологічний та економічний 

характер, єдність адміністративної та екологічної складової, домінування 

імперативних (адміністративно-правових) методів правового регулювання. 
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Екологічний характер проявляється у ризику від неналежного порядку 

зберігання, розміщення, утилізації та видалення промислових відходів, що є 

небезпечними та мають значний об'єм в порівнянні з побутовими. 

Економічний характер полягає у: вигоді, недоотриманій підприємствами та 

державою за відсутності рециклінгу (переробки), або передачі для 

подальшого використання промислових відходів іншими виробництвами для 

їх переробки, або використання у якості енергоресурсів на ТЕС і ТЕЦ; 

необхідності застосування фінансових заохочувальних методів 

стимулювання дотримання встановленої уповноваженими державними 

органами процедури поводження з промисловими відходами, а також 

застосування фінансових санкцій до порушників встановлених вимог.  

Запропоновано зміни до Податкового кодексу України, а саме: 

пропонуємо статтю 142 «Звільнення від оподаткування» Роздіу ІІІ «Податок 

на прибуток підприємств» доповнити пунктом 142.4 наступного змісту: 

«Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від 

оплатної передачі іншим особам матеріалів, речовин, предметів, які у 

виробничому циклі власника могли б вважатися відходами»; а також статтю 

197 «Операції, звільнені від оподаткування» Розділу V «Податок на додану 

вартість» доповнити пунктом 197.26 наступного змісту: «Звільняються від 

оподаткування операції з постачання матеріалів, речовин, предметів, які в у 

виробничому циклі власника могли б вважатися відходами».  

5. До принципів адміністративно-правового регулювання у сфері 

поводження з промисловими відходами в ЄС відносимо наступні: 

забезпечення екологічної безпеки згідно екологічних вимог впродовж 

життєвого циклу промислових відходів; зменшення зарегульованості 

поводження з промисловими відходами; глобальне запровадження принципу 

«забруднювач платить» за напрямками: розширеної відповідальності 

виробника промислових відходів; повної оплати найбільш екологічно 

безпечного способу переробки, утилізації або захоронення відходів 

виробником промислових відходів; збільшення відходо-переробних 
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підприємств; державно-приватного партнерства у сфері поводження з 

промисловими відходами. 

6. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання відносин 

поводження з промисловими відходами характеризується суперечливістю, 

фрагментарністю та відмінністю від правового регулювання в ЄС. Наразі 

відсутній поділ промислових відходів на категорії «ресурсоцінних» та 

«небезпечних» загрожує екологічній безпеці держави. Неможливість 

утворювача відходів самостійно визначати, які предмети є відходами, а які 

можна реалізувати як сировину (в тому числі енергетичну) унеможливлює їх  

передачу (продаж) не сприяє економічній ефективності. Відсутність дієвої 

системи обліку промислових відходів не дозволяє органам публічної влади 

встановлювати їх власність: державна, приватна, безхазяйна. Класифікація 

відходів нині залишається неузгодженою з європейською, відсутніми є плани 

управління відходами на підприємствах, відсутність принципу розширеної 

відповідальності виступають наріжним каменем поводження з промисловими 

відходами. Нині є відсутність впорядкованої бази промислових відходів, що 

не дозволяє визначити їх хімічний склад, токсичність, шкідливість та клас 

небезпеки як на регіональному, так і на загальному рівнях.  

7. Адміністративно-правове регулювання поводження з промисловими 

відходами здійснюється переважно імперативним (наказовим) методом, що 

на практиці спричиняє надмірну бюрократизацію, економічні збитки та не 

відповідає рекомендаціям основних директив, які підлягають імплементації 

відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Забюрократизованість контрольно-

наглядових заходів, застарілість матеріально-технічної бази, непрозорість 

системи прийняття рішень щодо порушників законодавства, відсутністю 

адекватної системи відповідальності суб’єктів за порушення законодавства, 

відсутністю єдиних відкритих електронних реєстрів промислових відходів, їх 

виробників та неналежний рівень інформаційного обміну, що призводить до 

зниження реальної статистики утворюваних промислових відходів та 

обумовлює приховування даних. Відсутність можливості утворювача 
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промислових відходів самостійно визначати які залишки виробництва 

відносити до категорії промислових відходів, а які можна за наявності ринку 

збуту віднести до товару. Відсутність єдиного законодавчого акту, що 

концептуально та комплексно визначав механізм реалізації заходів з 

управління переробкою промислових відходів, а також попередження, 

зменшення та повторного їх використання для виконання положень 

документу ООН «Глобальні цілі сталого розвитку 2030». Відсутність 

оптимізації системи управління поводженням з промисловими відходами, 

побудованої на основі організаційно-управлінських, правових, нормативних, 

економічних, інформаційних і контрольних регуляторів. Відсутність порядку 

отримання та надання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з 

відходами, відсутність відомчого порядку поводження з відходами, що 

регулює особливості зберігання, розміщення, утилізації та видалення 

відходів. Недосконалість методики визначення розмірів шкоди, що 

спричинені забрудненням і засміченням земельних та водних ресурсів через 

порушення природоохоронного законодавства.  

8. Встановлено наступний перелік суб’єктів та інших учасників  

адміністративно-правового регулювання поводження з промисловими 

відходами:  

 1) органи державної влади, серед яких виокремлюються: а) регулятори 

у сфері поводження з промисловими відходами (Міністерство захисту 

довкілля та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я 

України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, 

Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна служба геології та надр 

України тощо);  б) контролери (Державна екологічна інспекція України, 

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів тощо);  

2) органи місцевого самоврядування, що здійснюють контроль за 

діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з 
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відходами та визначають території для розміщення відходів (сільські, 

селищні та міські ради, їх виконавчі органи, об’єдання територіальних 

громад);  

3) суб’єкти господарювання, які поділяються на: а) основні, а саме, 

виробники промислових відходів (підприємства, заводи, організації); б) 

похідні, а саме, суб’єкти господарювання, що здійснюють захоронення та 

переробку промислових відходів (переробні підприємства, полігони тощо), а 

також ми виокремлюємо в) допоміжну групу суб’єктів, діяльність якої 

спрямована на організацію взаємодії органів державної влади та суб’єктів  

господарювання, розробку документів, проєктів та договорів у сфері 

поводження з промисловими відходами тощо;  

4) громадські інспектори з охорони довкілля, громадські організації, 

громадські об’єднані, що здійснюють громадський нагляд за дотриманням 

норм та правил екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища 

суб’єктами господарювання; 

9. Терміни «екологічний контроль у сфері поводження з промисловими 

відходами» і «екологічний нагляд у сфері поводження з промисловими 

відходами» вважаємо, що слід співвідносити як ціле і частина. Державний 

екологічний нагляд є однією з форм державного екологічного контролю, що є 

одним з видів контроля. Екологічний контроль у сфері поводження з 

промисловими відходами включає в себе природоохоронний контроль, 

природоресурсний контроль і контроль на окремих територіях і акваторіях. 

Особливим різновидом владно-розпорядчого впливу органів державної влади 

на суспільні відносини щодо поводження з промисловими відходами є 

ліцензійно-дозвільна діяльність. 

Екологічний контроль у сфері поводження з промисловими відходами 

класифікується наступним чином: 1) загальний екологічний контроль, що 

передбачає оцінку загального стану виконання управлінських рішень, їх 

законності та доцільності тощо (Кабінет Міністрів України та Міністерством 

захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством аграрної 
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політики та продовольства України, Державною екологічною інспекцією 

України тощо);  2) відомчий контроль, який здійснюють посадові особи 

управлінь, інших підрозділів охорони природи різних галузевих міністерств 

та відомств, передусім Міністерства економіки України, відомства 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України тощо;  3) 

виробничий контроль у сфері поводження з промисловими відходами, який 

здійснюється лабораторіями промислових підприємств, їх відділами та 

посадовими особами;  4) громадський контроль, який здійснюється через 

громадські організації та інші об’єднання, а також окремі громадяни, що 

мають право на таку діяльність.  

10. Позитивними рисами зарубіжного досвіду адміністративно-

правового регулювання поводження з промисловими відходами вважаємо: 1) 

послаблення регулюючої ролі держави у сфері надання свободи виробнику 

промислових відходів самостійно визначати долю залишків виробництва (в 

частині віднесення її до відходів, або товару); 2) законодавче закріплення 

таких методів знешкодження та переробки відходів, як: ліквідаційно-

біологічний, що передбачає вивезення частини відходів на полігони; 

ліквідаційно-термічний, тобто спалювання частини твердих відходів на 

сміттєспалювальних заводах; утилізаційно-термічний, а саме спалювання 

частини твердих відходів із використанням отриманого тепла; піроліз, 

термічна обробка твердих відходів без доступу повітря з утилізацією газів і 

інших продуктів піролізу. Окремо можна виділити законодавче закріплення 

субсидіювання та стимулювання підприємств з переробки промислових 

відходів та перетворення їх на енергію, передусім газифікації відходів для 

виробництва електроенергії тощо. 

11. Вдосконалення адміністративно-правового забезпечення має 

відбуватися, в першу чергу за рахунок оптимізації законодавства в частині: 

визначення поняття «промислові відходи», закріплення категорій 

«ресурсоцінних» та «небезпечних» промислових відходів, надання 

можливості утворювачу відходів самостійно визначати предмети що є 
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відходами, а реалізуються як сировина (в тому числі енергетична), 

запровадження ефективної системи обліку промислових відходів, узгодження 

української та європейської класифікації промислових відходів. Необхідним 

є зміщення акценту методів адміністративно-правового регулювання 

поводження з промисловими відходами з імперативного (наказового) на 

автономний. Слід створити єдиний відкритий електронний реєстр 

промислових відходів, їх виробників та належний рівень інформаційного 

обміну відповіднми даними. Доречним буде створення системи заходів 

організаційно-економічного стимулювання ресурсозбереження, 

використання відходів як сировини; зниження рівня утворення відходів, 

розширення їх використання у господарській діяльності, запобігання 

шкідливому впливу відходів на навколишнє природне середовище та 

здоров’я людини. Необхідним є розробка порядку надання суб'єктам 

господарської діяльності додаткових податкових та інших пільг у разі 

здійснення ними заходів щодо попередження та зменшення обсягів 

утворення відходів, з використання відходів, виготовлення відповідного 

обладнання і участі в створенні спеціалізованих об'єктів поводження з 

відходами. 

Діяльність органів публічної влади має враховувати наступні 

напрямки: 1) здійснення просвітницьких заходів спрямованих на підвищення 

рівня еко- та правосвідомості населення щодо проблем поводження з 

промисловими відходами; 2) інформування населення стосовно 

моніторингових заходів, а також реалізація публічної політики в сфері 

поводження з відходами; 3) посилення громадського контролю та нагляду за 

підприємствами-виробниками промислових відходів; 4) впровадження 

системи розподіленого сортування органічних та неорганічних відходів, що 

дозволить використовувати окремі види відходів виробництва у якості 

енергетичної сировини для вироблення так званої «зеленої енергії» (біогаз, 

біодизель, пелети тощо); 5) створення сприятливих умов для діяльності 

спеціальних підприємств з переробки, так званого «рециклінгу» віходів, 
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передусім з пластику та полімерних матеріалів у сировину для виробництва 

подібної продукції, або переробка макулатури чи паперового сміття для 

виробництва картону тощо; 6) впровадження уніфікованої загальної 

інформаційної системи щодо обліку промислових відходів; 7) зменшення 

митних формальностей задля можливості торгівлі відходами між державами, 

що спрятиме економічному розвитку держав та знизить екологічне 

навантаження. 
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