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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Основними засадами (стратегією) державної 

екологічної політики України на період до 2020 р. визначено, що антропогенне 

і техногенне навантаження на довкілля в Україні у кілька разів перевищує 

відповідні показники у розвинених країнах світу. Яскравим прикладом регіону, 

де сформувалися найбільші в Україні техногенні родовища і водночас 

утворився комплекс екологічних проблем, пов’язаних із видобутком і 

збагаченням корисних копалин природного генезису, є Дніпропетровська, 

Донецька та Запорізька області. База даних техногенних об’єктів станом на 

01 січня 2017 р. нараховує 15 офіційно зареєстрованих техногенних родовищ, 

понад 650 потенційних родовищ, що виникли внаслідок виробничої діяльності 

підприємств видобувної, гірничопереробної, металургійної, машинобудівної, 

енергетичної промисловості, та понад 1000 перспективних техногенних 

об’єктів. Україна посідає перше місце серед країн Європи за кількістю 

накопичених відходів, майже 97 % яких формується на території промислових 

міст (міста Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Кривий Ріг, Луганськ). 

При цьому вирішення питання видобування корисних копалин з 

техногенних родовищ дозволить розв’язати цілий комплекс енергетичних та 

екологічних проблем, нагального вирішення яких потребують українське 

суспільство. Внаслідок цього питання реалізації екологічних прав постійно 

стають предметом наукових досліджень. Серед робіт, що складають теоретико-

методологічну базу наукових розвідок із зазначеної тематики, слід виділити 

праці таких вітчизняних учених, як В. І. Андрейцев, А. Г. Бобкова, 

А. П. Гетьман, В. А. Зуєв, Р. С. Кірін, Н. Р. Кобецька, В. В. Костицький, 

П. М. Рабінович, Ю. С. Шемшученко та ін. Однак незважаючи на значну 

кількість науково-теоретичних та практичних досліджень з питань 

забезпечення вимог безпеки поводження з відходами, здебільшого 

спостерігається їх еколого-правова спрямованість, тоді як питання 

адміністративно-правового регулювання здійснення екологічної функції 

держави в цілому, як і питання забезпечення ефективності правового режиму 

поводження з техногенними родовищами, залишаються поза науково-

правничим дискурсом. Нині завдяки розробкам В. Б. Авер’янова, 

К. К. Афанасьєва, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, М. Ю. Віхляєва, 

І. П. Голоснічeнка, Л. П. Коваленко, Н. В. Коваленко, І. Б. Коліушка, 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, В. Т. Комзюка, 

О. В. Кузьменко, Ю. О. Легези, П. С. Лютікова, Р. С. Мельника, 

В. П. Тимощука та інших учених досліджено низку проблемних аспектів 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації у різних сферах діяльності 

суспільства, у т. ч. екологічній. Однак питання адміністративно-правового 

режиму використання техногенних родовищ окремо майже не вивчалися. 

Вказані обставини й зумовили обрання теми дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2015–2019 рр., комплексного наукового проекту «Дослідження 
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проблем теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0115U00710). Дисертація виконана в межах 

реалізації Указу Президента України «Про затвердження Національної 

стратегії у сфері прав людини» від 25 серпня 2015 р. № 501/2015, низки 

урядових програм реформування системи публічного адміністрування – 

Концепції національної екологічної політики України і Концепції 

Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013–2020 рр., 

відповідно до Основних наукових напрямів та найважливіших проблем 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних 

наук на 2014–2018 рр., затверджених Постановою Президії НАН України 

від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5.). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних 

джерел визначити сутність адміністративно-правового режиму використання 

техногенних родовищ, окреслити проблеми його нормативного визначення, 

сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій 

сфері і практики його застосування. Для досягнення вказаної мети в 

дисертаційній роботі поставлено й вирішено такі основні задачі: 
– визначити сутність проблеми накопичення техногенних відходів, 

техногенних родовищ в Україні;  

– охарактеризувати техногенні родовища як об’єкт адміністративно-

правового регулювання; 

– з’ясувати правову основу регулювання адміністративно-правового 

режиму техногенних родовищ; 

– охарактеризувати повноваження, функції та систему суб’єктів 

адміністративно-правового режиму техногенних родовищ; 

– визначити особливості адміністративних процедур у сфері використання 

техногенних родовищ; 

– встановити підстави притягнення до адміністративної відповідальності за 

порушення вимог адміністративно-правового режиму техногенних родовищ; 

– узагальнити міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання 

використання техногенних родовищ; 

– з огляду на міжнародний досвід у цій сфері сформулювати конкретні 

пропозиції і рекомендації щодо розв’язання проблем та окреслення перспектив 

розвитку законодавства з питань регулювання адміністративно-правового 

режиму техногенних родовищ в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

використання техногенних родовищ. 

Предметом дослідження є адміністративно-правовий режим техногенних 

родовищ в Україні. 

Методи дослідження. У дисертації використано сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Основним 

методом дослідження є загальнонауковий діалектичний метод, який дав змогу 

проаналізувати чинне законодавство про адміністративно-правовий режим 

техногенних родовищ та практику його застосування (підрозділи 1.2, 1.3). 

http://zakon.rada.gov.ua/go/501/2015
http://zakon.rada.gov.ua/go/501/2015
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Метод порівняльного правового дослідження використано для аналізу 

міжнародного досвіду у цій сфері (підрозділ 3.1). За допомогою конкретно-

історичного методу простежено становлення та розвиток адміністративно-

правового режиму техногенних родовищ (підрозділи 1.1, 1.2). Методи 

системного та структурно-функціонального аналізу застосовано під час 

розгляду особливостей здійснення адміністративних процедур у сфері 

використання техногенних родовищ (підрозділи 2.2, 2.3). Методи класифікації 

та групування уможливили визначення загальних ознак та рис техногенних 

родовищ як об’єкта адміністративно-правового режиму (підрозділи 1.1, 1.2). 

Використання функціонального методу дало змогу дослідити діяльність 

суб’єктів адміністративно-правового режиму техногенних родовищ як спосіб 

реалізації їхньої компетенції (підрозділи 2.1, 2.2, 3.2). 

Нормативну основу роботи складають чинне законодавство України з 

питань регулювання адміністративно-правового режиму техногенних родовищ. 

Для розробки пропозицій з удосконалення адміністративно-правового режиму 

техногенних родовищ використано законодавства інших країн: Республіки 

Білорусь, Республіки Молдова, Республіки Казахстан, Республіки Польща, 

Республіки Таджикистан, Республіки Узбекистан, Російської Федерації, 

Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччина, 

Французької Республіки тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України за період 2012–2017 рр., інформація 

Єдиного державного реєстру судових рішень України та офіційних 

електронних ресурсів Міністерства екології та природних ресурсів України, 

Державної служби геології та надр України та інших суб’єктів владних 

повноважень, а також результати проведеного соціологічного опитування 

150 респондентів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних наукових досліджень, присвячених визначенню 

сутності адміністративно-правового режиму використання техногенних 

родовищ. У результаті дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше:  
– обґрунтовано доцільність відмежування режиму використання 

техногенних родовищ від режиму надрокористування, що обумовлено сутністю 

об’єкта правового регулювання, природою виникнення, способом подальшої 

розробки техногенних родовищ тощо; 

– встановлено систему суб’єктів адміністративно-правового режиму 

техногенних родовищ, що дало змогу обґрунтувати необхідність делегування 

виконання функції проведення еколого-експертної оцінки техногенно 

перспективних об’єктів, визначення місткості в них корисних копалин та їх 

подальшої паспортизації з метою занесення відомостей до Державного фонду 

родовищ корисних копалин України від суб’єкта господарювання до 

центрального органу виконавчої влади у сфері використання надр та родовищ 

корисних копалин;  
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– обґрунтовано доцільність у перспективі розроблення та прийняття Закону 

України «Про техногенно-мінеральні утворення та техногенні родовища», 

структура якого має містити положення про: об’єкт правовідносин, 

встановлення підстав набуття та припинення права використання техногенних 

родовищ, закріплення порядку укладення адміністративних договорів у 

досліджуваній сфері, особливості оподаткування відповідних видів 

господарської діяльності, визначення процедури обов’язкової утилізації чи 

складування техногенних родовищ, а також врегулювання проблеми 

притягнення до відповідальності за порушення спеціального режиму 

використання таких екологонебезпечних об’єктів; 

удосконалено: 
– наукові положення про класифікацію адміністративних процедур режиму 

техногенних родовищ за декількома критеріями – залежно від: 1) мети 

здійснення провадження (регулятивні та охоронні); 2) порядку здійснення (такі, 

що здійснюються у порядку проведення аукціону, та такі, що здійснюються без 

проведення аукціону);  

– наукові підходи до визначення підстав та порядку притягнення до 

адміністративної відповідальності за порушення вимог адміністративно-

правового режиму техногенних родовищ, зокрема обґрунтовано доцільність 

поєднання застосування заходів адміністративної відповідальності та 

відповідних санкцій господарсько-правової відповідальності (вилучення 

прибутку (доходу); накладення адміністративно-господарського штрафу; 

обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарювання);  

дістали подальшого розвитку:  
– положення про узагальнення позитивного зарубіжного досвіду, 

використання якого іншими державами доводить ефективність застосування 

податкових пільг та заохочень у сфері використання техногенних родовищ; 

— формулювання пропозицій щодо внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кодексу України про надра, а також до низки 

підзаконних актів у досліджуваній сфері, спрямованих на закріплення прав та 

обов’язків суб’єктів адміністративно-правового режиму техногенних родовищ. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для подальшого дослідження проблем 

адміністративно-правового режиму використання техногенних родовищ; 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кодексу України про надра та низки 

підзаконних нормативно-правових актів з питань використання техногенних 

родовищ (лист Комітету з питань екологічної політики, природокористування 

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи від 25.11.2016 № 04-15/15-

1098); 

– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення діяльності суб’єктів 

владних повноважень у сфері дозвільно-ліцензійного провадження стосовно 

використання техногенних родовищ (акт впровадження Дніпропетровського 
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окружного адміністративного суду від 10.07.2017); 

– навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних закладів 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Право 

екологічної безпеки», під час підготовки підрозділів підручників і навчальних 

посібників із відповідних навчальних курсів, а також статей і наукових 

повідомлень. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Правовий вимір конституційної, адміністративної та 

фінансової юрисдикції в умовах європейської парадигми України» (м. Одеса, 

2016 р.); «International Scientific-Practical Conference Development of legal 

regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine» (м. Сандомир, 

2017 р.); «Реформування законодавства України та розвиток суспільних 

відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

6 наукових статтях, з них 5 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 249 сторінок, у т. ч. 

основного тексту – 155 сторінок. Список використаних джерел налічує 

217 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретичні та практичні засади регулювання 

адміністративно-правового режиму техногенних родовищ в Україні» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Сутність проблеми накопичення техногенних відходів, 
техногенних родовищ в Україні» проаналізовано стан сучасних наукових 

розробок з тематики адміністративно-правового режиму техногенних родовищ 

в Україні, на основі чого зроблено висновок про приділення значної уваги 

науковців і практиків переважно загальним засадам права надрокористування. 

Встановлено відсутність комплексного наукового підходу до вирішення 

проблеми адміністративно-правового регулювання режиму використання 

техногенних родовищ.  

Підкреслено, що проведення дослідження адміністративно-правового 

режиму техногенних родовищ має бути спрямоване на визначення обсягу 

правового регулювання їх використання, встановлення сфери впливу суб’єктів 



6 

владних повноважень у відповідній сфері, характеристику адміністративної 

процедури набуття спеціальних прав на їх розробку, а також з’ясування підстав 

притягнення до адміністративної відповідальності за порушення 

досліджуваного режиму.  

У підрозділі 1.2 «Техногенні родовища як об’єкт адміністративно-
правового регулювання» наголошено на необхідності проведення комплексної 

державної політики з питань промислової розробки та/або геологічного 

вивчення техногенних родовищ з метою подолання енергетичної та 

природоресурсної кризи, вирішення комплексу екологічних, соціальних, 

економічних проблем, які є наявними в Україні сьогодні. 

Техногенні родовища класифіковано за: 1) за способом утворення (сухі 

відвали; гідровідвали, хвосто- і шламосховища; комбіновані відвали); 2) за 

морфологічними ознаками (родовища насипні; родовища наливні; 

шламовідвали кольорової та чорної металургії; золо- і шлаковідвали 

енергетичного комплексу; шламовідвали хімічних виробництв); 3) за 

здійснюваним екологічним впливом (безпечні; ті, що впливають на атмосферу і 

гідросферу); 4) за економічною доцільністю освоєння (економічно збиткові 

(дотаційні); економічно прибуткові (рентабельні); 5) за ступенем промислового 

освоєння (розроблювані; нерозроблювані); 6) за формою власності (державної 

форми власності; комунальної форми власності; приватної форми власності; 

змішаної форми власності); 7) за суб’єктним складом (первинні (ті, які 

використовуються господарюючим суб’єктом, внаслідок діяльності якого вони 

виникли); вторинні (ті, які використовуються іншими господарюючими 

суб’єктами); 8) за значенням для задоволення державних та суспільних потреб 

(техногенні родовища державного значення, що виникли внаслідок 

видобування та переробки чорних, рідкісних та кольорових металів; техногенні 

родовища місцевого значення, що утворились внаслідок будівництва та 

виробництва будівельних матеріалів; на основі побутових відходів; на основі 

машинобудівного виробництва; на основі коксохімічного виробництва; на 

основі хімічного виробництва; на основі теплової енергетики і паливної 

промисловості); 9) за метою використання (для геологічного вивчення; для 

науково-дослідних цілей; для культурно-освітянських цілей; для промислової 

розробки). 

У підрозділі 1.3 «Правова основа адміністративно-правового режиму 

техногенних родовищ» здійснено системний аналіз нормативно-правових актів 

у сфері використання техногенних родовищ в Україні. 

Правові акти, які встановлюють особливості адміністративно-правового 

режиму техногенних родовищ, класифіковано за: юридичною силою (закони 

України, підзаконні (відомчі) нормативні акти); предметом регулювання 

(адміністративно-правова охорона техногенно забруднених земель; 

адміністративні процедури набуття права спеціального використання надр; 

оподаткування діяльності, пов’язаної з використанням техногенних родовищ, 

тощо). Класифікація нормативно-правових актів за предметом регулювання 

виявила відсутність єдиного нормативного акта, який встановлював би 
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концептуальні засади адміністративно-правового режиму техногенних 

родовищ.  

Встановлено, що ефективне залучення інвестицій у галузь 

надрокористування можливе за наявності розробленого і продуманого 

максимально стабільного правового регулювання. Підкреслено, що 

ефективність адміністративно-правового регулювання режиму використання 

техногенних родовищ залежить від комплексності реалізації політики держави 

у сферах надрокористування, енергозбереження та забезпечення вимог 

екологічної безпеки. 

Розділ 2 «Зміст та особливості адміністративно-правового режиму 

техногенних родовищ» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Суб’єкти адміністративно-правового режиму 
техногенних родовищ» встановлено, що управління у сфері використання 

техногенних родовищ здійснюється суб’єктами центрального та місцевого 

рівня державної виконавчої влади, а також на рівні суб’єктів громадського 

контролю та суб’єктів господарювання. Визначено, що функція здійснення 

державної політики у сфері поводження з техногенними відходами та 

використання техногенних родовищ реалізується центральним органом 

виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

яким є Міністерство екології та природних ресурсів України. 

З’ясовано, що безпосередньо реалізацію державної політики у сфері 

використання техногенних родовищ покладено на спеціального суб’єкта 

владних повноважень – Державну службу геології та надр України та її 

територіальні управління і відповідне державне науково-виробниче 

підприємство «Держгеоінформ», до повноважень якого належить 

організаційно-технічне забезпечення моніторингу надрокористування та 

ведення державного кадастру корисних копалин.  

При цьому в ході проведеного дослідження зроблено висновок про 

недостатню ефективність моніторингу техногенно перспективних ділянок, 

зайнятих під техногенним відходами гірничодобувних, металургійних та інших 

підприємств, про необхідність вдосконалення системи паспортизації 

техногенних родовищ і розширення обсягу покладених на відповідних суб’єктів 

повноважень. 

Обґрунтовано доцільність активізації роботи зі здійснення громадського 

контролю за станом накопичення техногенних відходів та формування 

техногенних родовищ корисних копалин, що має базуватися на підвищенні 

рівня екологічної правосвідомості населення, удосконаленні норм чинного 

законодавства та забезпеченні прозорості прийняття управлінських рішень у 

сфері дозвільно-ліцензійного провадження з питань використання вторинної 

мінерально-сировинної бази в Україні. 

У підрозділі 2.2 «Адміністративні процедури як елемент адміністративно-
правового режиму техногенних родовищ» встановлено, що застосування 

адміністративної процедури набуття прав на використання техногенних 

родовищ вимагає попередньої паспортизації техногенно перспективного 

об’єкта, для чого є необхідним проведення відповідної еколого-експертної 
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оцінки, ініціювання якої покладається на суб’єкта господарювання, 

заінтересованого в набутті прав на використання родовища задля досягнення 

визначених дозволом цілей та завдань (геологічного вивчення, промислової 

розробки або геологічного вивчення з подальшою можливою розробкою 

родовища). 

Встановлено, що до моменту набуття техногенно перспективним об’єктом 

статусу техногенного родовища корисних копалин для використання 

шламосховищ, відвалів, териконів встановлюється режим поводження з 

відходами гірничодобувного, будівельного та інших видів виробництв, тобто 

режим об’єктів підвищеного класу екологічної небезпеки. При цьому з’ясовано 

відсутність встановленого законодавством спеціального порядку розміщення, 

складування, використання та утилізації техногенних відходів 

гірничодобувного виробництва, що унеможливлює реалізацію функції 

державного контролю та нагляду за діяльністю відповідних суб’єктів 

господарювання.  

Обґрунтовано необхідність вирішення таких проблем впровадження та дії 

адміністративно-правового режиму техногенних родовищ, як: невідповідність 

нормативно-правової бази у сфері поводження з відходами сучасному стану 

техногенної безпеки промислових міст; корупційні ризики, що виникають на 

різних етапах реалізації адміністративних процедур у сфері поводження з 

техногенними родовищами корисних копалин (зокрема, на етапі погодження 

дозвільної документації, оцінки поданих для здобуття спеціального дозволу 

документів тощо); недостатня ефективність контрольно-наглядового 

провадження у сфері реалізації процедури паспортизації техногенно 

перспективних об’єктів корисних копалин та інших видів вторинної 

мінеральної сировини. 

У підрозділі 2.3 «Адміністративна відповідальність у сфері використання 
техногенних родовищ в Україні» встановлено відсутність спеціальних норм, що 

визначають порядок притягнення до відповідальності осіб, які без належного 

спеціального дозволу використовують техногенні родовища. Визначено 

необхідність застосування державного примусу стосовно суб’єктів 

господарювання з метою активізації державного контролю за розробкою 

техногенних родовищ корисних копалин.  

Обґрунтовано необхідність встановлення заходів адміністративної 

відповідальності, визначення видів та підстав застосування адміністративно-

господарських санкцій за порушення вимог адміністративно-правового режиму 

техногенних родовищ. Запропоновано доповнити Кодекс України про 

адміністративні правопорушення спеціальною нормою, яка б встановила 

адміністративну відповідальність за використання техногенних родовищ 

корисних копалин або перспективних техногенних об’єктів без спеціального 

дозволу (ліцензії), у т. ч. за самовільне освоєння техногенних відходів 

виробництва, невиконання вимог безпеки використання техногенних родовищ і 

вимог охорони навколишнього природного середовища. 

Запропоновано законодавчо встановити можливість поєднання застосування 

заходів адміністративної відповідальності та відповідних санкцій господарсько-
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правової відповідальності (вилучення прибутку (доходу); адміністративно-

господарського штрафу; обмеження або зупинення діяльності суб’єкта 

господарювання, а в окремих випадках – ліквідації суб’єкта господарювання). 

Розділ 3 «Забезпечення ефективності адміністративно-правового 

режиму техногенних родовищ: досвід України та зарубіжних країн» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Міжнародний досвід забезпечення ефективності 

адміністративно-правового режиму техногенних родовищ» визначено, що 

позитивним є досвід зарубіжних країн щодо створення спеціалізованих 

державних кадастрів техногенних відходів. Обґрунтовано, що важливим є 

досвід Республіки Казахстан, за законодавством якої для реалізації права на 

спеціальне використання техногенних родовищ вимагається подавати загальну 

характеристику техногенних мінеральних утворень із зазначенням інформації 

про шкідливі, отруйні речовини, тверді і рідкі відходи, що містяться в них, а 

також місця скидання стічних і промислових вод, у т. ч. місця розташування 

техногенних мінеральних утворень, період складування, витрати на утримання, 

наявність та розташування спостережної мережі моніторингу підземних вод і 

навколишнього середовища; а також технологічну програму, яка включає 

інформацію про запропоновані до застосування технології і можливість 

спричинення ними утворення шкідливих, отруйних речовин, твердих і рідких 

відходів, стічних і промислових вод.  

Встановлено, що, враховуючи перспективність розробки техногенних 

родовищ та виходячи з досвіду зарубіжних країн, які мають значні площі 

ділянок родовищ корисних копалин (Республіки Казахстан, Азербайджанської 

Республіки та ін.), питання збереження мінерально-сировинної бази має бути 

одним із першочергових для держави, вирішення якого дозволить подолати 

екологічні та енергетичні кризові явища в суспільстві.  

Визначено, що право спеціального використання техногенних родовищ 

корисних копалин та техногенно-мінеральних утворень у зарубіжних країнах 

виникає на підставі адміністративних договорів між державою і суб’єктом 

господарювання. Підкреслено, що право використання техногенних родовищ не 

є похідним від права спеціального використання ділянок надр, має бути від 

нього відмежовано і регламентовано спеціальними нормами адміністративного, 

екологічного та податкового законодавства. Виявлено, що за законодавством 

зарубіжних країн адміністративні договори на використання техногенних 

родовищ укладаються лише із суб’єктом господарювання, який у 

встановленому законом порядку отримав спеціальну ліцензію на здійснення 

відповідної діяльності, має відповідне технологічне та наукове обґрунтування 

реалізації умов адміністративного договору. Аргументовано, що порядок 

укладення контрактів та порядок обмеження чи припинення прав суб’єктів 

господарювання у сфері використання техногенних родовищ та техногенно-

мінеральних утворень за цими контрактами має визначатися на урядовому рівні 

(за зразком досвіду Республіки Казахстан).  

У підрозділі 3.2 «Шляхи вдосконалення адміністративно-правового режиму 
техногенних родовищ в Україні» обґрунтовано необхідність розроблення та 
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впровадження комплексної державної політики у сфері поводження з 

техногенними відходами та техногенними родовищами, яка має базуватися на 

створенні пільгових режимів оподаткування такої діяльності, спрямованої на 

вирішення не лише екологічних проблем суспільства, а й підвищення 

ефективності політики енергозбереження, впровадження енерго- та 

ресурсоємних виробництв, використання відновлювальних джерел енергії.  

Зазначено про необхідність доповнення Кодексу України про надра 

спеціальними правовими нормами, які мають врегулювати правовий режим і 

порядок використання техногенних мінеральних утворень (відходів 

гірничодобувних, збагачувальних та перероблюючих мінеральну сировину 

виробництв) як специфічних вторинних ресурсів.  

Аргументовано необхідність розробки та формування спеціального 

законодавства з метою визначення основних засад здійснення єдиної державної 

політики у сфері реалізації адміністративно-правового режиму техногенних 

родовищ. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у визначенні сутності адміністративно-правового 

режиму техногенних родовищ, окресленні проблем їх нормативного визначення 

та практичної реалізації, пропозицій щодо вдосконалення чинного 

законодавства України в цій сфері і практики його застосування. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Обґрунтовано нагальну потребу у вирішенні проблеми подолання 

негативних впливів, що виникають внаслідок розміщення промислових 

токсичних відходів. Визначено, що найбільше техногенне навантаження 

відбувається на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, 

Луганської областей. Акцентовано увагу на тому, що в Україні фактично 

відсутні підприємства, які мають необхідне обладнання для здійснення 

утилізації техногенних відходів гірничодобувної, металургійної, хімічної та 

інших видів промисловості та подальшої рекультивації техногенно забруднених 

земель, внаслідок чого триває статичне їх накопичення протягом останніх 50–

70 років інтенсивного використання природогенних родовищ корисних 

копалин.  

Визначено наукові тенденції у сфері дослідження проблеми 

адміністративно-правового режиму техногенних родовищ, спрямовані на: 

розкриття теоретико-правових засад забезпечення вимог екологічної безпеки та 

формування мінерально-сировинної бази; визначення особливостей 

адміністративно-процедурної діяльності суб’єктів публічної адміністрації у 

сфері використання природних ресурсів; встановлення адміністративно-

правових засад дозвільно-ліцензійного та контрольно-наглядового 

провадження; характеристику сутності, елементів та критеріїв класифікації 

адміністративних режимів приватного та публічного права.  
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2. Аргументовано доцільність законодавчого відмежування режиму 

використання техногенних родовищ від суміжних режимів використання 

природних родовищ корисних копалин, техногенно забруднених земель, а 

також режиму розміщення техногенних відходів. 

3. Встановлено, що зміст нормативно-правових актів у сфері використання 

техногенних родовищ свідчить про відсутність спеціального комплексного 

законодавства. Визначено, що правове регулювання використання 

техногенних родовищ де-юре здійснюється нормами надрового законодавства 

та законодавства про відходи, які не відображають сутності досліджуваного 

об’єкта правовідносин, тому де-факто мають низьку правову ефективність 

застосування, що підтверджується зростаючими площами техногенного 

забруднення земель та водних ресурсів в Україні. Обґрунтовано, що 

відсутність єдиної державної політики у сфері реалізації спеціального 

адміністративно-правового режиму техногенних родовищ сприяє подальшому 

безвідповідальному ставленню органів виконавчої влади до вирішення 

організаційно-правових проблем у досліджуваній сфері. 

4. Встановлено, що завдання діяльності суб’єктів адміністративно-правового 

режиму техногенних родовищ безпосередньо пов’язані зі здійсненням 

покладених на них функцій, які поділено на: контрольно-наглядові; процедурні; 

координаційні.  

Обґрунтовано доцільність нормативно-правового закріплення проведення 

еколого-експертної оцінки техногенно перспективних об’єктів, визначення 

місткості корисних копалин у них та їх подальшої паспортизації з метою 

занесення відомостей до Державного фонду родовищ корисних копалин 

України, здійснення якої покласти на Державну службу геології та надр 

України. 

5. Розкрито зміст адміністративних процедур у сфері використання 

техногенних родовищ, виділено такі стадії: 1) звернення особи і прийняття 

заяви до розгляду уповноваженим підрозділом суб’єкта публічної адміністрації; 

2) розгляд справи; 3) ухвалення рішення; 4) оскарження прийнятого рішення 

(факультативна); 5) виконання рішення. 

Встановлено, що нині існує низка проблем провадження з надання 

спеціальних дозволів на використання техногенних родовищ: наявні корупційні 

ризики, що виникають на етапі погодження дозвільної документації; 

неправильне та суперечливе тлумачення підзаконних нормативно-правових 

актів територіальними органами, які надають зазначені види послуг; 

перевантажена суб’єктами система публічного управління, що має своїм 

наслідком затягування процедури прийняття рішень з розгляду справи; 

недосконалість системи моніторингу за розміщенням техногенних відходів 

суб’єктами господарювання; бездіяльність з боку правоохоронних органів щодо 

усунення порушень, пов’язаних із незаконним використанням техногенно 

перспективних об’єктів, тощо. 

Обґрунтовано доцільність визначення у законодавстві строків надання 

дозволів на спеціальне використання техногенних родовищ. Право 

користування техногенними родовищами класифіковано за критерієм 
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строковості на: 1) безстрокове (встановлено для виробництв з низьким 

коефіцієнтом рентабельності, що реалізується на основі державної або 

комунальної власності); 2) строкове (довгострокове (до 20 років) і 

короткострокове (до 5 років)).   

6. Досліджено проблеми застосування адміністративної відповідальності у 

сфері поводження з техногенними родовищами, а також техногенними 

відходами та техногенно-мінеральними утвореннями. Обґрунтовано 

доцільність впровадження спеціальної підстави притягнення до 

адміністративної відповідальності – за незаконне використання техногенних 

родовищ, техногенно-мінеральних утворень та перспективних техногенних 

об’єктів, у т. ч. техногенних відходів гірничодобувних, металургійних, хімічних 

та інших видів виробництв. 

Наголошено на необхідності поєднання заходів адміністративної 

відповідальності із застосуванням до суб’єктів господарювання, що порушують 

режим розміщення, розробки та утилізації техногенних відходів без наявних 

спеціальних дозволів, адміністративно-господарських санкцій у вигляді 

зупинення діяльності підприємства. 

7. Доведено, що в зарубіжних країнах спостерігається відхід від 

децентралізованої моделі правового регулювання розміщення техногенних 

відходів та використання техногенних родовищ. Встановлено тенденцію 

поступової відмови від приватної форми власності на перспективні техногенні 

об’єкти за суб’єктом господарювання, внаслідок діяльності якого вони 

створилися. Обґрунтовано доцільність впровадження позитивного досвіду 

Республіки Казахстан, Азербайджанської Республіки у сфері правового 

регулювання порядку використання техногенних родовищ, зокрема, шляхом 

пріоритетного застосування адміністративних договорів як підстави набуття 

спеціальних прав суб’єктом господарювання. 

8. Встановлено, що для ефективної реалізації функції держави із 

забезпечення вимог екологічної безпеки, формування вторинної мінерально-

сировинної бази необхідно вдосконалити правове регулювання режиму 

використання техногенних родовищ шляхом: 1) підвищення рівня правової 

активності та екологічної культури громадськості через удосконалення 

механізму моніторингу за станом довкілля в цілому і за розміщенням 

техногенних відходів зокрема; 2) внесення змін до Кодексу України про надра, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1174 «Про 

затвердження Положення про Державну службу геології та надр України», 

Указу Президента України від 06 квітня 2011 р. № 408/2011 «Про Положення 

про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України» у 

частині врегулювання повноважень суб’єктів владних повноважень з питань 

забезпечення функції обліку та паспортизації техногенно перспективних 

об’єктів та техногенних родовищ; 3) доповнення Кодексу України про 

адміністративні правопорушення ст. 57-1 «Незаконна розробка техногенних 

родовищ корисних копалин» для встановлення адміністративної 

відповідальності за використання техногенних родовищ корисних копалин або 

перспективних техногенних об’єктів корисних копалин без спеціального 
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дозволу (ліцензії), у т. ч. за самовільне освоєння техногенних відходів 

виробництва, невиконання правил охорони техногенних родовищ і вимог щодо 

охорони навколишнього природного середовища від шкідливого впливу робіт, 

пов’язаних з їх використанням; 4) розроблення та прийняття спеціального 

Закону України «Про техногенно-мінеральні утворення та техногенні 

родовища», в якому, зокрема, слід встановити податковий пільговий період 

оподаткування діяльності підприємств, створених з метою запровадження 

сучасних високотехнологічних проектів розроблення та обов’язкової подальшої 

утилізації техногенних родовищ з метою залучення додаткових інвестицій. 
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Сандомир : Humanities and Natural Sciences University in Sandomierz, 2017. – 

С. 108–110. 
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9. Гладій О. В. Особливості дозвільно-ліцензійного провадження у сфері 

використання техногенних родовищ корисних копалин / О. В. Гладій // 

Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в 

Україні : питання взаємодії : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Ужгород, 21–22 квітня 2017 року). – Ужгород : Ужгородський 

національний університет, 2017. – С. 112–115. 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Гладій О. В. Адміністративно-правовий режим техногенних родовищ. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

У роботі визначено особливості та складові адміністративно-правового 

режиму техногенних родовищ. 

Проаналізовано елементи адміністративно-правового режиму техногенних 

родовищ. Охарактеризовано систему суб’єктів адміністративно-правового 

режиму техногенних родовищ. Встановлено стадії адміністративних процедур 

адміністративно-правового режиму техногенних родовищ, обґрунтовано їх 

поділ на регулятивні (які спрямовуються на набуття прав особи на 

використання техногенних родовищ у випадку відсутності спору між 

можливими суб’єктами набуття) та охоронні (які застосовуються у випадку 

наявності порушень вимог режиму використання техногенних родовищ). 

Обґрунтовано доцільність встановлення адміністративної відповідальності за 

порушення вимог адміністративно-правового режиму техногенних родовищ в 

Україні. 

Автором висвітлено національний досвід регулювання адміністративно-

правового режиму техногенних родовищ та проведено порівняння з 

проаналізованим досвідом зарубіжного законодавства в частині регулювання 

відповідних правовідносин, визначено недоліки чинного законодавства України 

щодо регулювання використання техногенних родовищ, вироблено конкретні 

пропозиції щодо удосконалення режиму поводження з ними, основною із яких 

є розробка і прийняття Закону України «Про техногенно-мінеральні утворення 

та техногенні родовища». 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративні 
процедури, адміністративно-правовий режим, моніторинг, паспортизація, 

техногенні відходи, техногенні родовища. 
 
Гладий А. В. Административно-правовой режим техногенных 

месторождений. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 
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В работе впервые комплексно исследуются сущность и содержание 

административно-правового режима техногенных месторождений, обозначены 

проблемы и сформулированы предложения по совершенствованию практики 

применения отечественного законодательства в указанной сфере. 

Определяются составляющие элементы административно-правового режима 

техногенных месторождений. Характеризуется система субъектов 

административно-правового режима техногенных месторождений. 

Установлены стадии административных процедур административно-правового 

режима техногенных месторождений, обосновывается их разделение на 

регулятивные (направленные на приобретение прав на использование 

техногенных месторождений в случае отсутствия спора между возможными 

субъектами приобретения) и охранительные (применяемые в случае наличия 

нарушений требований режима использования техногенных месторождений).  

Выяснено, что до момента приобретения техногенно перспективным 

объектом статуса техногенного месторождения полезных ископаемых для его 

использования устанавливается режим обращения с отходами 

горнодобывающего, строительного и других видов производств, то есть режим 

объектов повышенного класса опасности. При этом установлено отсутствие 

определенного законодательством специального порядка размещения, 

складирования, использования и утилизации техногенных отходов 

горнодобывающего производства, что исключает эффективную реализацию 

функции государственного контроля и надзора за деятельностью 

соответствующих субъектов хозяйствования. 

В работе обосновывается целесообразность возложения функции 

проведения эколого-экспертной оценки техногенно перспективных объектов, 

определения емкости полезных ископаемых в них и их дальнейшей 

паспортизации на Государственную службу геологии и недр Украины. 

Исследуются проблемы применения административной ответственности в 

сфере обращения с техногенными месторождениями, а также техногенными 

отходами и техногенно-минеральными образованиями. Аргументируется 

целесообразность установления специального основания для привлечения к 

административной ответственности – за незаконное использование 

техногенных месторождений, техногенно-минеральных образований и 

перспективных техногенных объектов, в т. ч. техногенных отходов 

горнодобывающих, металлургических, химических и других видов 

производств. 

Рассматривается возможность установления специального инновационного 

режима технологических парков для субъектов хозяйствования, которые 

занимаются разработкой техногенных месторождений. При этом оговаривается, 

что срок установления льготного налогового режима технологических парков 

должен ограничиваться достижением цели их образования. 

Автор исследует национальный опыт регулирования административно-

правового режима техногенных месторождений и проводит сравнительный 

анализ с зарубежным опытом в сфере регулирования соответствующих 

правоотношений, определяет недостатки действующего законодательства 
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Украины относительно регулирования использования техногенных 

месторождений. В результате выработаны конкретные предложения по 

совершенствованию режима обращения с техногенными месторождениями, 

основным из которых является разработка и принятие Закона Украины «О 

техногенно-минеральных образованиях и техногенных месторождениях». 

Ключевые слова: административная ответственность, 
административные процедуры, административно-правовой режим, 

мониторинг, паспортизация, техногенные отходы, техногенные 
месторождения. 

 

Hladii O. V. The administrative and legal regime of man-made deposits. – 

Manuscript. 

Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 

The author defines the features and components of the administrative and legal 

regime of man-made deposits. 

The elements of the administrative and legal regime of man-made deposits are 

determined. The author describes the system of subjects of the administrative and 

legal regime of the man-made deposits. It establishes the stages of administrative 

procedures for the administrative and legal regime of man-made deposits, justifies 

their division into regulatory (aimed at acquiring human rights for the use of man-

made deposits in the absence of a dispute between possible acquisition subjects) and 

protective (which are used in the event of violations of the requirements for the use of 

the man-made deposits). The expediency of the establishment of administrative 

responsibility for violation of administrative and legal regime of man-made deposits 

in Ukraine. 

The author highlights the national experience in regulating the administrative and 

legal regime of man-made deposits and compares them with the experience of foreign 

legislation with regard to the regulation of the relevant legal relations. Deficiencies in 

the current legislation of Ukraine regarding the regulation of the use of man-made 

deposits are determined; specific proposals for improving the treatment regime, 

drafting and adoption of the draft Law of Ukraine «On man-made mineral formations 

and man-made deposits». 

Key words: administrative responsibility, administrative procedures, 
administrative and legal regime, monitoring, certification, man-made waste, man-
made deposits. 
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