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1. Актуальність теми дисертації. Регулювання відносин у сфері поводження  

з відходами відіграє важливу роль у забезпеченні екологічної безпеки держави, і від вдалої 

організації даного процесу шляхом застосування владно-розпорядчого впливу держави 

залежить стан навколишнього природного середовища. Однак, сьогодні 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. Все це може виступати 

свідченням наявності ряду проблем 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. 

Вирішення 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. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Наукові результати, теоретичні положення та висновки 

дисертаційного дослідження безпосередньо пов’язані з темами 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); «Організаційно-правові засади сталого розвитку об’єднаних територіальних 

громад в Україні» (номер державної реєстрації 0119U003454). 



3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею. 

Усі розробки, висновки, пропозиції, що виносяться на захист, є результатом власних 

досліджень і авторських здобутків. Вперше здобувачем визначається категорія 

«адміністративно-правове регулювання поводження з промисловими відходами»  

як 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, 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. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Здобувачем запропоновано та отримано наукові 

висновки, теоретично обґрунтовано принципові наукові положення, використано сучасні 

методи наукових досліджень та підтверджено практичну значимість дисертаційного 

дослідження. Вперше 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. 

Теоретико-методологічним підґрунтям дисертаційного дослідження стали 

фундаментальні положення правової доктрини, методологія і загальносистемні принципи 

проведення комплексних наукових досліджень, праці вітчизняних та іноземних вчених  

щодо адміністративно-правового регулювання поводження з промисловими відходами. 

З метою проведення комплексного правового дослідження, вивчення і реалізації 

поставлених у дисертації завдань, використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, 

а саме: логіко-семантичний метод – для дослідження точок зору окремих вчених, вивчення 

аналітичних матеріалів, визначення понятійного апарату; формально-юридичний –  

для аналізу і розкриття основних юридичних понять у сфері адміністративно-правового 

регулювання поводження з промисловими відходами; системно-структурний метод  



та порівняльно-правовий – для аналізу нормативних актів, що складають зміст 

адміністративно-правового регулювання поводження з промисловими відходами, 

дослідження проблемних питань розмежування компетенції різних суб’єктів, задіяних  

у адміністративно-правових відносинах даного виду. Статистичний метод дозволив 

узагальнити практику неналежного поводження з промисловими відходами та забруднення 

навколишнього середовища тощо. 

Інформаційною базою дослідження є наукові монографії, статті зарубіжних  

і вітчизняних науковців, аналітичні журнали, нормативно-правові акти, що регулюють 

правове та адміністративно-правове регулювання поводження з промисловими відходами  

на державному та міжнародному рівнях, офіційні статистичні дані Державної служби 

статистики України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 

Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної екологічної інспекції України, 

Державна служба геології та надр України, Державної служби гірничого нагляду  

та промислової безпеки України, Державної санітарно-епідеміологічної служби України  

тощо, офіційних сайтів Інтернет, а також результати власних досліджень та розрахунків 

автора. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження визначена сформульованими 

завданнями дослідження і полягає в такому: 

вперше  

– 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; 

– 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. Автоматично 



вважати відходами лише ті, що не можуть в подальшому знайти застосування в будь-якому 

циклі робіт, окрім переробки, або утилізації; 

удосконалено: 

– поняття «промислові відходи», яке запропоновано 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 утворилися, 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 утворилися, не передаються як товар або сировина іншим особам,  

і від яких їх власник позбувається, має намір, або зобов’язаний позбутися шляхом утилізації 

чи видалення; 

– розуміння принципів адміністративно-правового регулювання у сфері поводження  

з промисловими відходами в ЄС: забезпечення екологічної безпеки згідно екологічних  

вимог впродовж повного життєвого циклу промислових відходів; послаблення державного 

регулювання поводження з промисловими відходами в частині віднесення окремих видів 

промислових відходів до категорії «товари»; принцип розширеної відповідальності 

утворювачів промислових відходів «виробник платить»; суб’єкти утилізації відходів 

(домогосподарства та організації) повністю оплачують найбільш екологічно безпечні способи 

переробки, або захоронення; 

набули подальшого розвитку: 

– особливості відносин поводження з промисловими відходами як об’єкт 

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 у сфері поводження з промисловими відходами 

становить собою комплекс законодавчо визначених цілей, завдань та напрямів діяльності 



органів державної влади, місцевого самоврядування направлених на охорону елементів 

навколишнього природнього середовища від негативного впливу відходів, розроблення 

можливих програм використання відходів як вторинної сировини, здійснення державної 

підтримки приватних суб’єктів, що здійснюють спеціальні операції (у сфері поводження  

з промисловими відходами), здійснення проєктувальної діяльності щодо створення відходо-

переробних підприємств та визначення можливостей реалізації програм державно-приватного 

партнерства в досліджуваній сфері. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Практичне 

значення одержаних результатів полягає у розробленні методологічних підходів  

та практичних положень щодо понятійного та інструментального апарату для формування 

напрямів адміністративно-правового регулювання поводження з промисловими відходами, 

Результати дисертаційного дослідження у вигляді пропозицій щодо реформування  

та розвитку адміністративно-правового регулювання поводження з промисловими відходами, 

а саме внесення змін до Закону України «Про відходи», Податкового кодексу України,  

при розробленні нормативно-правових актів Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства 

надзвичайних ситуацій України, Державної служба геології та надр України, Державної 

екологічної інспекції України, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки 

України, Державної санітарно-епідеміологічної служби України тощо. 

Висновки і практичні рекомендації дисертаційного дослідження знайшли практичне 

застосування в аналітичній та практичній роботі ТОВ «Еко Консалт». Позитивно схвалені  

та рекомендовані до застосування запропоновані автором: пропозиції оптимізації 

законодавства в частині: визначення поняття «промислові відходи», закріплення категорій 

«ресурсоцінних» та «небезпечних» промислових відходів, надання можливості утворювачу 

відходів самостійно визначати предмети, що є відходами, а реалізуються як сировина  

(в тому числі енергетична), запровадження ефективної системи обліку промислових відходів, 

узгодження української та європейської класифікації промислових відходів; зміщення  

акценту методів адміністративно-правового регулювання поводження з промисловими 

відходами з імперативного (наказового) на автономний; створення єдиного відкритого 

електронного реєстру промислових відходів, їх виробників та забезпечення належного рівня 

їх інформаційного обміну. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 14 наукових працях, з яких  

5 статей у наукових фахових виданнях України, 3 статті у періодичних наукових виданнях 

інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу, 6 тез наукових доповідей. 
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Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Карнаух-Голодняк  

Олени Володимирівни на тему: «Адміністративно-правове регулювання поводження  

з промисловими відходами» є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій 

вирішено наукове завдання щодо обґрунтування теоретико-методичних засад та розроблення 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення окремих засад адміністративно-правового 

регулювання поводження з промисловими відходами, що дозволяє усунути прогалини  



в законодавстві стосовно визначення низки правових категорій, вдосконалити систему 

оподаткування та запровадити систему заохочень для підприємств у сфері поводження  

з промисловими відходами, вдосконалити систему контрольно-наглядових заходів, 

запровадити досвід зарубіжних країн, що дозволить знизити рівень утворення промислових 

відходів, розширити їх використання як сировини у господарській діяльності, запобігти 

шкідливому впливу відходів на навколишнє середовище та здоров’я людини, що має важливе 

значення для правової доктрини, еколого-економічної сфери, а також галузі знань 08 «Право». 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40  

від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Тимчасовому 

порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року. 

Рекомендувати Вченій раді Національного університету біоресурсів і природо-

користування України призначити опонентами дисертації О. В. Карнаух-Голодняк 

компетентних вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 

– доктора юридичних наук, доцента Мушенка Віктора Васильовича, професора 

кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного 

торговельно-економічного університету; 

– кандидата юридичних наук, доцента Василенко Лесю Павлівну, доцента кафедри 

правознавства Поліського національного університету. 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Карнаух-Голодняк 

Олени Володимирівни, дисертація на тему: «Адміністративно-правове регулювання 

поводження з промисловими відходами» рекомендується для подання до розгляду та захисту 

у спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» 

та спеціальності 081 «Право». 
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