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У роботі комплексно досліджується 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 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 

поводження 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 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 розроблення 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, з використання 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 напрямів діяльності органів публічного адміністрування, 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 виконують спеціальні операції (у сфері 

поводження з промисловими відходами), здійснення проєктувальної 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. 



Відзначається роль екологічного контролю у забезпеченні порядку поводження  

з промисловими відходами. Здійснюється класифікація екологічного контролю на такі 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 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/центральних органів виконавчої 

влади, а саме Державного комітету України по нафті і газу Міністерства економічного розвитку  

і торгівлі України, та ряд відомств/ центральних органів виконавчої влади 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’єктів 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 

напрямами: 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. 

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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