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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Угода про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, яку підписано ще у 2014 р., як один зі складників здійснення 

державної національної політики проголосила забезпечення охорони довкілля, 

що встановлюється згідно з Додатком ХХХ до неї. У положеннях Додатку ХХХ 

до Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом визначено 

необхідність імплементації низки директив Європейського Союзу у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, що сприятиме гармонізації 

чинного національного законодавства та європейських країн. У сфері 

поводження з відходами з-поміж завдань здійснення правотворчої діяльності 

пріоритетним є здійснення імплементації Верховною Радою України таких 

європейських нормативно-правових актів: 1) Директиви № 2008/98/ЄС про 

відходи; 2) Директиви № 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної 

промисловості та внесення змін і доповнень до Директиви № 2004/35/ЄС; 

3) Директиви № 1999/31/ЄС про захоронення відходів (зі змінами й 

доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003); 4) Директиви 

№ 2010/75/ЄС про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль 

забруднень). Зокрема, у Директиві № 2008/98/ЄС встановлюється, що 

основними напрямами здійснення національної політики у сфері поводження з 

техногенними відходами є забезпечення максимального використання 

ресурсного потенціалу відходів, сприяння раціональному використанню таких 

об’єктів, законодавче закріплення критеріїв класифікації відходів із виділенням 

особливостей поводження з небезпечними й безпечними об’єктами переробки 

та утилізації, запровадження принципу розширеної відповідальності виробника 

та утримувача відходів. 

Натомість, попри визначені пріоритети поводження з техногенними 

відходами, домінуючим адміністративно-правовим режимом використання є 

розміщення їх у відвали, терикони, шламо- й хвостосховища, звалища та інші 

накопичувачі, унаслідок чого мільйони гектар родючих сільськогосподарських 

земель забруднюються, знижується якість їх ґрунтів, а також ці об’єкти є 

джерелом забруднення атмосферного повітря та підземних вод. Так, понад 70% 

території орних земель Дніпропетровської, Донецької, Луганської та 

Запорізької областей перебуває в деградації, що характеризується надмірним 

забрудненням ґрунтів як пестицидами й мінеральними добривами, так і 

важкими металами, особливо поблизу міст та відвалів і шламосховищ у радіусі 

20–25 км. При цьому техногенні відходи можуть та повинні стати джерелом 

вторинних ресурсів, джерелами вирішення існуючих енергетичних проблем 

України. 

Зауважимо, що вирішення питання забезпечення ефективності 

адміністративно-правового режиму поводження з техногенними відходами 

дасть змогу розв’язати стратегічно важливі завдання з вирішення екологічних 

та економіко-енергетичних проблем, що є одним із пріоритетних напрямів 

розвитку українського суспільства. Серед наукових розробок, які становлять 

теоретико-методологічну базу з питань поводження з відходами, варто 
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звернути увагу на праці таких вітчизняних представників науки екологічного 

права, 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 інші. 

Попри наявну кількість науково-теоретичних і практичних досліджень щодо 

забезпечення вимог безпеки поводження з відходами, поза увагою фахівців 

залишаються питання адміністративно-правового регулювання поводження у 

сфері використання техногенних відходів, які вимагають пошуку напрямів 

забезпечення ефективності здійснення адміністративних процедур у 

досліджуваній сфері, оптимізації системи здійснення функцій публічного 

управління тощо. У наукових розробках, здійснених В.Б. Авер’яновим, 

В.М. Бевзенком, Ю.П. Битяком, М.Ю. Віхляєвим, І.П. Голоснічeнком, 

Л.П. Коваленко, Н.В. Коваленко, І.Б. Коліушком, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпаковим, А.Т. Комзюком, Д.В. Криловим, О.В. Кузьменко, 

Є.В. Курінним, Ю.О. Легезою, Р.С. Мельником, В.П. Тимощуком та іншими 

вченими, досліджено низку проблемних аспектів діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації в різних сферах діяльності суспільства, однак питання 

адміністративно-правового режиму поводження саме з техногенними 

родовищами майже не вивчалося. Вказані обставини зумовили вибір теми 

дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах реалізації низки урядових програм реформування системи 

публічного управління з питань використання й охорони земель запасу 

України, зокрема Концепції адміністративної реформи в Україні, Концепції 

реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища на 2017–2022 рр., Концепції 

національної екологічної політики України, Концепції Загальнодержавної 

програми поводження з відходами на 2013–2020 рр., Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні, а також відповідно до Основних наукових 

напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затверджених 

постановою Президії Національної академії наук України від 20 грудня 2013 р. 

№ 179, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 

правових наук України на 2016–2020 рр., затвердженої постановою загальних 

зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 р., 

планів наукових досліджень Запорізького національного університету, 

комплексних наукових проєктів «Основні напрямки удосконалення 

законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0115U00710) та «Дослідження основних напрямків реформування 

законодавства України в контексті глобалізаційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0111U008532). 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

визначенні сутності адміністративно-правового режиму використання 

техногенних відходів на підставі комплексного аналізу наявних наукових і 

нормативних джерел, окресленні проблем його нормативного визначення, 

формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в цій 
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сфері та практики його застосування. Для досягнення вказаної мети в 

дисертаційній роботі необхідно було вирішити такі основні задачі: 

 визначити сутність поводження з техногенними відходами як сфери 

публічного управління в Україні; 

 охарактеризувати техногенні відходи як об’єкт адміністративно-правового 

регулювання; 

 з’ясувати нормативно-правову основу регулювання адміністративно-

правового режиму поводження з техногенними відходами; 

 охарактеризувати систему суб’єктів адміністративно-правового режиму 

поводження з техногенними відходами; 

 визначити особливості адміністративних процедур у сфері використання 

техногенних відходів; 

 встановити підстави притягнення до адміністративної відповідальності за 

порушення вимог адміністративно-правового режиму техногенних відходів; 

 охарактеризувати розгляд та вирішення спорів, пов’язаних із 

поводженням із техногенними відходами, у порядку адміністративного 

судочинства; 

 узагальнити міжнародний і європейський досвід адміністративно-

правового регулювання використання техногенних відходів; 

 сформулювати з огляду на міжнародний досвід у цій сфері конкретні 

пропозиції й рекомендації щодо розв’язання проблем та окреслення перспектив 

розвитку законодавства з питань регулювання адміністративно-правового 

режиму техногенних відходів в Україні.  

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

поводження з техногенними відходами. 

Предметом дослідження є адміністративно-правовий режим поводження з 

техногенними відходами. 

Методи дослідження. У дисертації використано сукупність 

загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання. Основним 

методом дослідження є загальнонауковий діалектичний метод, який дав змогу 

проаналізувати чинне законодавство про адміністративно-правовий режим 

техногенних відходів та практику його застосування (підрозділи 1.2, 1.3, 2.3, 

2.4). Метод порівняльного правового дослідження використано для аналізу 

міжнародного та європейського досвіду у сфері поводження з техногенними 

відходами (підрозділ 3.1). За допомогою конкретно-історичного методу 

простежено становлення й розвиток адміністративно-правового режиму 

техногенних родовищ (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1). Методи системного та 

структурно-функціонального аналізу застосовано для розгляду особливостей 

здійснення адміністративних процедур у сфері використання техногенних 

відходів в Україні (підрозділи 2.2, 2.3, 2.4). Методи класифікації та групування 

уможливили визначення загальних ознак і рис техногенних відходів як об’єкта 

адміністративно-правового режиму (підрозділи 1.1, 1.2, 3.2). Використання 

функціонального методу дало змогу дослідити діяльність суб’єктів 

адміністративно-правового режиму техногенних відходів як спосіб реалізації 

їхньої компетенції (підрозділи 2.1, 2.2, 3.2). 
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Нормативну основу роботи становить чинне законодавство України з 

питань регулювання адміністративно-правового режиму техногенних відходів. 

Для розроблення пропозицій з удосконалення адміністративно-правового 

режиму техногенних відходів використано законодавство інших країн: 

Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Польща, Республіки 

Таджикистан, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки, 

Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України за період 2016–2020 рр., інформація 

Єдиного державного реєстру судових рішень України та офіційних 

електронних ресурсів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

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

владних повноважень, а також результати проведеного контент-аналізу 

адміністративних спорів, що виникають у сфері поводження з техногенними 

відходами. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних наукових досліджень, присвячених визначенню 

сутності адміністративно-правового режиму поводження з техногенними 

відходами. У результаті дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень, рекомендацій і висновків, зокрема: 

уперше: 

 обґрунтовано доцільність відмежування адміністративно-правового 

режиму використання техногенних відходів родовищ від режиму використання 

побутових відходів, при цьому визначено необхідність відмови від застарілої 

категорії «техногенні родовища корисних копалин» як складника режиму 

використання надр України, використання якого не відповідає наявним 

європейським стандартам поводження з відходами гірничодобувної діяльності; 

 аргументовано нагальність розроблення та прийняття Закону України 

«Про техногенні відходи», до змісту якого мають входити положення про 

об’єкт правовідносин, порядок набуття й припинення спеціальних прав на 

транспортування, переробку та утилізацію техногенних відходів, закріплено 

особливості правового становища діяльності суб’єктів господарювання 

(дилерів, брокерів, утримувачів) у досліджуваній сфері, особливості 

оподаткування відповідних видів господарської діяльності, визначено 

процедури обов’язкової утилізації чи складування техногенних відходів, а 

також урегульовано підстави й порядок застосування заходів відповідальності 

за порушення спеціального режиму використання таких екологонебезпечних 

об’єктів; 

 з метою активізації процесів із використання техногенних відходів  

І–ІІІ класів небезпеки обґрунтовано доцільність застосування податкової 

«амністії» до суб’єктів господарювання, які своєчасно не забезпечили взяття на 

облік таких об’єктів; 

удосконалено: 

 характеристику системи суб’єктів адміністративно-правового режиму 

техногенних відходів, що дало змогу обґрунтувати необхідність делегування 
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виконання функції паспортизації таких об’єктів, встановлення їх мінералогічної 

характеристики та перспектив повторного використання для формування 

Державного фонду техногенних відходів України від виробника відходів до 

центрального органу виконавчої влади у сфері розвитку регіонів і територій 

України; 

 наукові положення про класифікацію адміністративних процедур у сфері 

поводження з техногенними відходами за такими критеріями: за функціями 

правового регулювання (регулятивні й охоронні); за метою використання (з 

підприємницькою метою, без підприємницької мети); залежно від оплатності 

надання (оплатні та безоплатні); за об’єктом правового регулювання 

(адміністративні процедури, пов’язані з поводженням із техногенними 

відходами IV класу використання (небезпечні техногенні відходи), та 

адміністративні процедури, пов’язані з поводженням із техногенними 

відходами І–ІІІ класів використання (безпечні техногенні відходи)); 

 наукові підходи до встановлення підстав і порядку притягнення до 

адміністративної відповідальності за порушення вимог адміністративно-

правового режиму техногенних відходів, зокрема, обґрунтовано доцільність 

запровадження механізму відповідальності за невжиття заходів із забезпечення 

повторного використання техногенних відходів; 

 положення про узагальнення позитивного зарубіжного досвіду, 

використання якого іншими державами доводить ефективність функціонування 

спеціального центрального органу у сфері поводження з відходами загалом та з 

техногенними відходами зокрема, що дасть змогу забезпечити комплексність їх 

використання, яке полягає в забезпеченні вимог як екологічної безпеки 

відповідної діяльності, так і економічної ефективності; 

набули подальшого розвитку: 

 критерії класифікації техногенних відходів як об’єктів адміністративно-

правового регулювання, що дало змогу визначити необхідність їх поділу за 

способом утворення, за ступенем негативного впливу на навколишнє 

середовище, за показником економічної ефективності використання; 

 формулювання пропозицій щодо внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, законів України «Про відходи», «Про доступ 

до публічної інформації», а також до низки підзаконних актів у досліджуваній 

сфері, які спрямовані на закріплення прав та обов’язків суб’єктів 

адміністративно-правового режиму техногенних відходів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

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

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній діяльності – для подальшого дослідження проблем 

адміністративно-правового режиму поводження з техногенними відходами 

(акти впровадження Запорізького національного університету від 03 серпня 

2020 р., Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

від 17 лютого 2021 р.); 

 правотворчій діяльності – для вдосконалення Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Закону України «Про відходи» та низки 
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підзаконних нормативно-правових актів із питань використання техногенних 

відходів; 

 правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності суб’єктів 

владних повноважень у сфері дозвільно-ліцензійного провадження стосовно 

використання техногенних відходів (акт впровадження Дніпропетровського 

окружного адміністративного суду від 10 березня 2021 р.); 

 навчальному процесі – у викладанні студентам закладів вищої освіти 

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

екологічної безпеки», під час підготовки підрозділів підручників і навчальних 

посібників із відповідних навчальних курсів, а також статей та наукових 

повідомлень (акти впровадження Запорізького національного університету 

від 03 серпня 2020 р., Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» від 17 лютого 2021 р.). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Верховенство права у процесі державотворення та 

захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 2017 р.); «Права людини та 

проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах 

становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Запоріжжя, 2018 р.); 

«Правова освіта та правова наука в умовах сучасних трансформаційних 

процесів» (м. Запоріжжя, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

5 наукових статтях, з них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, та 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 дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 226 сторінок, у тому 

числі основного тексту – 156 сторінок. Список використаних джерел налічує 

276 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначається її 

зв’язок із науковими програмами, планами й темами, мета та завдання, 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 нормативні засади регулювання 

адміністративно-правового режиму поводження з техногенними відходами 

в Україні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поводження з техногенними відходами як сфера 

публічного управління в Україні» визначено, що проблема накопичення 

техногенних відходів в Україні полягає у відсутності належної кількості 

оснащених полігонів для захоронення токсичних промислових відходів, 
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відсутності підприємств із їх утилізації та специфікації, відсутності належної 

кількості централізованих пунктів збирання, утилізації, знешкодження й 

захоронення за видами відходів (у тому числі токсичних), які мають бути 

утворені фактично на всіх підприємствах, що своїм наслідком має 

неконтрольовані процеси розміщення й накопичення відходів як на власних 

територіях підприємств, так і на територіях земель сільськогосподарського 

призначення та на землях житлової і громадської забудови. Встановлено, що 

діяльність із використанням техногенних відходів характеризується як така, що 

здійснюється з порушенням вимог екологічної безпеки, а отже, визначається як 

така, що суперечить стандартам національної безпеки та оборони. 

Зазначено, що техногенно забруднених земель стосуються такі 

адміністративно-правові режими, як адміністративно-правовий режим 

поводження з радіаційно небезпечними землями, адміністративно-правовий 

режим поводження з радіоактивно забрудненими землями, адміністративно-

правовий режим поводження з техногенними відходами. 

У межах подальшого наукового розроблення підтримано застосування 

об’єктного підходу до дослідження адміністративно-правового режиму 

поводження з техногенними відходами через можливість його практичної 

реалізації навіть за умов триваючої реформи системи суб’єктів публічного 

управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

У підрозділі 1.2 «Техногенні відходи як об’єкт адміністративно-правового 

регулювання» визначено, що під категорією «поводження з відходами» 

розуміються дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, 

перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, 

видалення, знешкодження й захоронення, а також контроль за цими операціями 

та нагляд за місцями видалення. Встановлено, що проблематика дослідження 

особливостей правового регулювання у сфері поводження з відходами є 

предметом низки наукових праць таких учених, як Т.Л. Антонова, 

О.М. Гаврилюк, О.В. Гладій, Ю.О. Легеза, М.В. Сокірян, А.О. Оскірко та інші. 

Однак при цьому в межах зазначених наукових розробок не встановлено 

сутність застосування категорії «поводження з відходами» та її співвідношення 

з категорією «управління відходами». 

З’ясовано, що в положеннях Директиви Європейського Парламенту та Ради 

2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 р. під категорією «відходи» розуміється будь-

яка речовина чи предмет, яких власник позбувається, має намір або 

зобов’язаний позбутися, при цьому виділяються такі групи, як «небезпечні 

відходи», «біовідходи», «відпрацьоване мастило», «побічні продукти». 

Наголошено на тому, що положення Директиви Європейського Парламенту та 

Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 р. корелюються із законодавством країн 

Європейського Союзу, зокрема положеннями спеціального закону про відходи 

Федеративної Республіки Німеччина Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), де 

відбулося нормативне закріплення ідеї «економіки замкненого циклу», що 

розуміється як вжиття заходів не лише з утилізації відходів, а й зі створення 

умов для запобігання утворенню відходів, їх використання як ресурсів; 

фактично відходи розуміються як «корисні» речі, різновиди майна, придатного 
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для задоволення потреб учасників суспільних відносин, зокрема їхніх 

енергетичних і споживчих потреб (ст. 8). 

У підрозділі 1.3 «Нормативні засади адміністративно-правового режиму 

поводження з техногенними відходами» здійснено системний аналіз 

нормативно-правових актів у сфері використання техногенних відходів в 

Україні. 

Нормативно-правові акти, що визначають особливості адміністративно-

правового режиму техногенних відходів, класифіковано за такими критеріями: 

а) юридичною силою (закони України, підзаконні (відомчі) нормативні акти); 

б) предметом регулювання (адміністративно-правова охорона техногенно 

забруднених земель, адміністративні процедури набуття права спеціального 

використання надр, адміністративно-правовий режим використання 

радіоактивно забруднених земель тощо). Унаслідок здійсненої класифікації 

нормативно-правових актів за предметом регулювання виявлено відсутність 

єдиного спеціального законодавчого акта, що встановлював би концептуальні 

засади визначення категоріального апарату правового регулювання відносин, 

пов’язаних з утилізацією техногенних відходів, їх використанням, 

транспортуванням та іншими видами господарської діяльності. 

Підкреслено, що триваюча «традиція» нормативної невизначеності 

поводження з техногенними відходами, яка характеризує національну систему 

права, створює сприятливі умови для виникнення загрози екологічної 

катастрофи загальнонаціонального масштабу. 

Розділ 2 «Механізм адміністративно-правового режиму поводження з 

техногенними відходами в Україні» складається із чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Суб’єкти адміністративно-правового режиму 

поводження з техногенними відходами» встановлено, що носіями публічного 

інтересу в реалізації державної та регіональної політики забезпечення 

ефективності поводження з техногенними відходами є як приватні особи (до 

яких належать фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без 

громадянства) та юридичні особи приватного права (підприємства, установи й 

організації)), так і органи державної влади та місцевого самоврядування. 

Підкреслено, що до носіїв публічного інтересу у сфері поводження з 

техногенними відходами належать також іноземні держави, світова спільнота 

загалом. Визначено, що міжнародний публічний інтерес у сфері забезпечення 

сприятливості довкілля закріплюється в положеннях Стокгольмської декларації 

з навколишнього середовища 1972 р. та Декларації Ріо-де-Жанейро щодо 

навколишнього середовища та розвитку 1992 р. Наголошено на тому, що до 

концептуальних проблем реалізації державної й регіональної політики у сфері 

поводження з техногенними відходами належить відсутність нормативно 

закріпленого положення про необхідність визначення в такій діяльності 

наявності публічного інтересу. 

Встановлено, що до системи здійснення публічного управління у сфері 

поводження з техногенними відходами належать органи загальної компетенції 

(Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, 

місцеві державі адміністрації), органи міжгалузевої компетенції (Міністерство 
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внутрішніх справ України, Генеральна прокуратура України, Служба безпеки 

України, Рада національної безпеки і оборони України, Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство охорони 

здоров’я України, Міністерство фінансів України, Міністерство інформаційної 

політики України, Міністерство закордонних справ України, Державна судова 

адміністрація України тощо), органи галузевої (спеціальної) компетенції 

(Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство 

розвитку громад та територій України та їх територіальні управління, 

Міністерство інфраструктури України, Державне агентство водних ресурсів 

України, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру, Державна 

служба геології та надр України, Державне виробничо-наукове підприємство 

«Геоінформ України»). 

Охарактеризовано особливості здійснення форм громадського контролю у 

сфері поводження з техногенними відходами, до яких віднесено, по-перше, 

функціонування громадських рад при міністерствах, інших центральних 

органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у містах 

Києві та Севастополі державних адміністраціях; по-друге, організацію 

проведення електронних консультацій із громадськістю, що здійснюється на 

офіційному сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 

щодо розроблення проєктів нормативно-правових актів; по-третє, проведення 

громадських слухань із питань екологічного управління сферою поводження з 

техногенними відходами. 

У підрозділі 2.2 «Адміністративні процедури як елемент адміністративно-

правового режиму поводження з техногенними відходами» на підставі аналізу 

наукових розробок В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, Т.О. Коломоєць, 

А.Т. Комзюка, О.В. Кузьменко, О.І. Миколенка, В.П. Тимощука, А.М. Школика 

обґрунтовано доцільність розуміння під категорією «адміністративна 

процедура» діяльності суб’єктів публічного управління (органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та об’єднань тощо), 

що має відповідати вимогам дотримання визначеного чинним законодавством 

України порядку, унаслідок чого досягається ціль урегулювання індивідуальної 

адміністративної справи шляхом прийняття належного адміністративного акта 

або застосування іншого публічно-управлінського інструмента. 

Підкреслено, що в нормах чинного законодавства України відсутній 

порядок набуття спеціальних прав на використання техногенних відходів  

І–ІІІ класів безпеки лише за наявності здійснення їх попереднього обліку. 

Визначено, що відсутність паспортизації об’єкта техногенних відходів 

унеможливлює їх подальше використання, у тому числі шляхом їх переробки. 

Обґрунтовано необхідність покладення обов’язку проведення паспортизації 

техногенних відходів органами державної влади (зокрема, Міністерством 

захисту довкілля та природних ресурсів України) та їх територіальними 

управліннями. Встановлено відсутність нормативно-правового регулювання 

здійснення адміністративних процедур у сфері поводження з техногенними 

відходами гірничодобувної промисловості, використання яких вимагає 
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проходження державної реєстрації таких об’єктів як техногенного родовища 

корисних копалин, що прирівнюється до використання ділянок надр для їх 

розробки. 

У підрозділі 2.3 «Адміністративна відповідальність за порушення 

законодавства про поводження з техногенними відходами» визначено, що 

інститут адміністративної відповідальності перебуває у процесі трансформації, 

що триває. З’ясовано, що інститут адміністративної відповідальності поступово 

розвивається та перетворюється із засобу державного примусу на засіб 

здійснення функцій публічного управління, що має характеризуватися 

прозорістю, відкритістю та гарантуванням участі громадськості у вирішенні 

таких завдань. Обґрунтовано авторський підхід до розуміння інституту 

адміністративної відповідальності як засобу здійснення публічного управління 

у сфері поводження з техногенними відходами, застосування якого сприяє 

задоволенню публічного інтересу в забезпеченні безпеки довкілля, а також 

упровадженні екологізації виробництва, що має базуватися на розумінні 

відходів промисловості як об’єктів права публічної власності (майна). 

Встановлено, що в чинному адміністративно-деліктному законодавстві 

України безпосередньо не встановлюється відповідальність за порушення 

режиму поводження з техногенними відходами. З урахуванням необхідності 

вирішення стратегічного завдання із забезпечення поводження з техногенними 

відходами як вторинною сировиною обґрунтовано доцільність нормативного 

закріплення критеріїв застосування заходів адміністративної відповідальності 

за невжиття заходів із забезпечення повторного використання техногенних 

відходів. 

Наголошено на доцільності поєднання застосування заходів 

адміністративної відповідальності та відповідних санкцій господарсько-

правової відповідальності (вилучення прибутку (доходу), адміністративно-

господарського штрафу, обмеження або зупинення діяльності суб’єкта 

господарювання, в окремих випадках навіть ліквідації суб’єкта 

господарювання) за порушення вимог адміністративно-правового режиму 

поводження з техногенними відходами. 

У підрозділі 2.4 «Розгляд та вирішення спорів, пов’язаних із поводженням із 

техногенними відходами, у порядку адміністративного судочинства» 

встановлено, що предметом публічно-правових спорів у сфері поводження з 

техногенними відходами є, по-перше, здійснення дозвільно-ліцензійних 

адміністративних процедур; по-друге, недотримання вимог процедури 

здійснення державного контролю й нагляду за діяльністю, пов’язаною з 

розміщенням, транспортуванням, переробкою та утилізацією таких об’єктів; 

по-третє, порушення режиму використання об’єктів розміщення техногенних 

відходів. 

До передумов виникнення публічно-правових спорів у сфері поводження з 

техногенними відходами віднесено такі ознаки: а) дублювання повноважень 

органів державної виконавчої влади; б) низьку ефективність здійснення 

інформаційної взаємодії територіальних управлінь Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України, Міністерства розвитку регіонів та 
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територій України та органів місцевого самоврядування; в) неналежний рівень 

професійної підготовки посадових осіб органів державної влади та місцевого 

самоврядування, які уповноважені на здійснення контрольно-наглядових 

функцій у сфері поводження з техногенними відходами. 

Встановлено, що зміст судового рішення у справах про недотримання 

режиму поводження з техногенними відходами має полягати не в анулюванні 

спеціального дозволу на здійснення певного різновиду господарської 

діяльності, а у визнанні його недійсним. На підставі аналізу судової практики 

розгляду спорів, пов’язаних із застосуванням заходів адміністративної 

відповідальності у сфері поводження з техногенними відходами, обґрунтовано 

хибність застосування заходів адміністративної відповідальності органами 

владних повноважень (зокрема, територіальними управліннями Державної 

екологічної інспекції України) за ненадання суб’єктом господарювання повного 

пакету процедурних документів із набуття спеціального дозволу на здійснення 

визначеного виду діяльності. 

Розділ 3 «Напрями вдосконалення адміністративно-правового режиму 

поводження з техногенними відходами: перспективи розвитку в Україні» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Міжнародний та європейський досвід забезпечення 

ефективності адміністративно-правового режиму поводження з 

техногенними відходами» визначено, що міжнародні стандарти у сфері 

поводження з техногенними відходами встановлюються відповідно до норм 

Директиви № 2008/98/ЄС про відходи, Директиви № 2006/21/ЄС про 

управління відходами видобувної промисловості та внесення змін і доповнень 

до Директиви № 2004/35/ЄС, Директиви № 1999/31/ЄС про захоронення 

відходів (зі змінами й доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 

№ 1882/2003), Директиви № 2010/75/ЄС про промислові викиди (комплексне 

запобігання і контроль забруднень). 

З’ясовано, що в положеннях Директиви № 2008/98/ЄС про відходи 

встановлюється як основний напрям здійснення національної політики із 

забезпечення максимального використання ресурсного потенціалу відходів, 

проголошується пріоритетність політики раціонального використання відходів, 

встановлюється законодавче закріплення критеріїв класифікації відходів із 

виділенням особливостей поводження з небезпечними та безпечними об’єктами 

переробки й утилізації, запроваджується принцип розширеної відповідальності 

виробника. Наголошено на тому, що положення 3.2 Директиви № 2008/98/ЄС є 

частково імплементованим у чинне законодавство України, зокрема, 

Державним класифікатором відходів встановлюється необхідність визначення 

спеціального режиму поводження з небезпечними техногенними відходами. 

Визначено, що ефективність поводження з техногенними відходами згідно з 

європейськими стандартами має передбачати нормативне закріплення та 

практичну реалізацію таких його складників, як організація збору відходів 

(збирання відходів, у тому числі первісне сортування та початкове зберігання 

відходів із метою транспортування до закладу обробки відходів), запобігання 
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утворенню відходів, сприяння повторному їх використанню, обробці, переробці 

та утилізації. 

З’ясовано, що європейські та світові стандарти встановлюють механізм 

посиленої відповідальності виробника техногенних відходів за невжиття 

заходів із забезпечення повторного використання, запобігання, переробки та 

іншого виду їх утилізації. 

Констатовано, що імплементація європейських стандартів поводження з 

відходами видобувної промисловості пов’язується з нормативно-правовим 

закріпленням положень про дотримання вимог екологічної безпеки під час 

будівництва споруд для накопичення промислових відходів (хвостосховищ, 

териконів тощо), у тому числі у формі полігонів техногенних відходів. 

Підкреслено, що безумовним досягненням розвитку законодавства 

Європейського Союзу є запровадження єдиного інтегрованого екологічного 

дозволу, що замінює складну сукупність дозвільно-ліцензійних процедур та 

сутність якого полягає в застосуванні комплексної оцінки негативного впливу 

господарської діяльності, що заподіюється всім природним ресурсам 

(атмосферному повітрю, водним об’єктам та якості земельних ґрунтів). 

У підрозділі 3.2 «Напрями вдосконалення адміністративно-правового 

режиму поводження з техногенними відходами в Україні» визначено, що з 

метою імплементації європейських і світових стандартів поводження з 

техногенними відходами необхідне запровадження підстав для застосування 

заходів посиленої відповідальності виробника техногенних відходів за 

невжиття заходів із забезпечення повторного їх використання, переробки та 

іншого виду утилізації. Підкреслено, що за невчинення дій, спрямованих на 

забезпечення повторного використання техногенних відходів їх виробником, у 

положеннях законодавства країн Європейського Союзу встановлюється 

механізм фінансово-правової відповідальності такого підприємства. 

Наголошено на тому, що застосування заходів фінансово-правової 

відповідальності за невжиття заходів із забезпечення повторного використання, 

переробки та іншого виду утилізації техногенних відходів має поєднуватися із 

встановленням механізму адміністративної відповідальності шляхом 

доповнення чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення 

спеціальною статтею такого змісту: 

«Стаття 82-9. Невжиття заходів із забезпечення повторного 

використання техногенних відходів 

Невжиття заходів із забезпечення повторного використання техногенних 

відходів (відходів будівельної промисловості, відходів гірничодобувної 

промисловості тощо) їх виробником –  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шестисот до 

восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Обґрунтовано необхідність розширення категоріального апарату Закону 

України «Про відходи» шляхом встановлення нормативного визначення 

категорії «техногенні відходи» в аспекті розуміння її як сукупності залишкових 

речовин, твердих матеріалів, які виникли внаслідок діяльності підприємств 

гірничодобувної, будівельної, хімічної та інших галузей промисловості та 
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втратили свої корисні властивості, а також мають використовуватися з 

дотриманням принципів «відновлювальної енергії» та «економіки замкненого 

циклу». Наголошено на тому, що запровадження такого підходу вимагає 

застосування до категорії «техногенні відходи» її розуміння як публічного 

майна. 

З метою активізації процесів із використання техногенних відходів  

І–ІІІ класів небезпеки обґрунтовано доцільність застосування податкової 

«амністії» до суб’єктів господарювання, які своєчасно не забезпечили взяття на 

облік таких об’єктів оподаткування. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у визначенні сутності адміністративно-

правового режиму техногенних відходів, окресленні проблем його 

нормативного визначення та практичної реалізації, наданні пропозицій щодо 

вдосконалення чинного законодавства України в цій сфері та практики його 

застосування. За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі 

основні висновки: 

1. Наголошено на тому, що техногенні відходи мають стати прибутковою 

частиною державною бюджету, адже вони є основою для вирішення 

енергетичних проблем країни, сприяють здешевленню реалізації 

містобудівельної діяльності (а тому доходи з речей, що визначаються як 

«непотріб», набувають властивостей корисних речей). Визначено, що Україна, 

попри наявні можливості перетворення промислових техногенних відходів на 

вторинні енергетичні ресурси, не впроваджує інноваційні технології з їх 

переробки (так, лише 5–10% техногенних відходів, що сформувалися в 

результаті діяльності підприємств гірничодобувної, хімічної, будівельної та 

інших галузей промисловості в Україні, підлягають переробці та 

використовуються як вторинна сировина). Обґрунтовано, що вимогами 

статті 339 Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом 

встановлюється необхідність визначення спеціального режиму поводження з 

техногенними (промисловими) відходами. 

2. Встановлено, що в основу нормативного визначення відповідного 

категоріального апарату з питань законодавства України про відходи покладено 

матеріальні властивості таких об’єктів («відходи, що утворюються в процесі 

життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках», «залишки 

речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у 

подальшому використовуватися за призначенням», «побутові відходи, що 

утворюються в будинку за відсутності централізованого водопостачання і 

каналізації та зберігаються у вигрібних ямах» тощо). Обґрунтовано доцільність 

застосування такого критерію характеристики техногенних відходів, як їх 

матеріальні властивості, під час формулювання їх нормативної дефініції. 

Техногенні відходи класифіковано за різними критеріями, зокрема: 

способом їх утворення; ступенем негативного впливу на навколишнє 
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середовище; сферою формування; показником економічної ефективності їх 

використання; ступенем промислового освоєння, за яким виокремлюються 

розроблювані та нерозроблювані техногенні відходи; суб’єктною 

характеристикою відносин із поводження з техногенними відходами. 

Обґрунтовано авторський підхід до розуміння техногенних відходів як 

сукупності залишкових речовин, твердих матеріалів, які виникли внаслідок 

діяльності підприємств гірничодобувної, будівельної, хімічної та інших галузей 

промисловості; втратили свої корисні властивості; їх використання можливе як 

вторинна сировина для задоволення енергетичних, споживчих та інших потреб; 

мають бути визнані об’єктом публічно-майнових відносин чи приватно-

майнових відносин. 

3. До проблем гармонізації чинного національного законодавства України 

та законодавства країн Європейського Союзу з питань регулювання 

використання земельних ресурсів загалом і питань розміщення техногенних 

відходів зокрема віднесено необхідність забезпечення пріоритетної охорони 

ґрунтів, захисту природного середовища існування тварин, здійснення боротьби 

з опустеленням, санкціонованого використання добрив і пестицидів, 

дотримання вимог використання осадів стічних вод у сільському господарстві 

та наявності важких металів у ґрунті. 

4. На підставі здійсненої характеристики системи органів публічного 

управління у сфері поводження з техногенними відходами виявлено такі 

організаційно-правові проблеми, що зумовлюють низький рівень ефективності 

їх функціонування: а) відсутність нормативно-правового базису для визначення 

особливостей обігу техногенних відходів; б) відсутність державного 

класифікатора техногенних відходів, який відповідав би сучасним 

європейським і світовим стандартам; в) розгалуженість системи суб’єктів 

владних повноважень у досліджуваній сфері, при цьому не виявлено жодного 

органу державної влади, до компетенції якого має належати сприяння 

впровадженню політики досягнення ефективності використання техногенних 

відходів як вторинних мінерально-сировинних об’єктів енергетики; 

г) «безхазяйне» ставлення до реалізації функції обліку техногенних відходів та 

їх інвентаризації. 

5. До проблем здійснення адміністративних процедур у сфері поводження з 

техногенними відходами віднесено: а) наявність корупційних ризиків набуття 

спеціальних прав на їх розробку та переробку, що базується на застосуванні 

принципу безпосередньої участі заявника в дозвільно-ліцензійному 

провадженні; б) наявність нормативних прогалин щодо встановлення процедур 

набуття спеціальних прав на розробку техногенних відходів, які є безпечними 

для довкілля та людини; в) необхідність відходу від ототожнення техногенних 

родовищ корисних копалин і ділянок надр; г) відсутність узагальнених 

відомостей, що повинні стати основою для створення спеціального 

загальнонаціонального Фонду техногенних відходів України, який має бути 

основою для підвищення ефективності здійснення політики впровадження 

вторинних енергетичних ресурсів. 
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З огляду на вагоме стратегічне значення, яке мають техногенні відходи, 

аргументовано доцільність запровадження режиму використання техногенних 

відходів, що мають запаси корисних копалин загальнонаціонального значення 

(залізної руди, кольорових металів тощо), до об’єктів державної власності, які 

підлягають інвентаризації та обліку шляхом створення спеціального Фонду 

техногенних відходів України. 

Констатовано необхідність нормативного закріплення здійснення 

адміністративної процедури з надання дозволу на переробку безпечних 

техногенних відходів промисловості. 

6. Обґрунтовано доцільність упровадження такої спеціальної підстави 

притягнення до адміністративної відповідальності, як невжиття заходів із 

забезпечення повторного використання техногенних відходів. 

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. Визначено, що в порядку адміністративного судочинства мають 

розглядатися спори, де предметом позовних вимог є такі питання: 

а) правомірність здійснення дозвільно-ліцензійних адміністративних 

процедур; 

б) недотримання вимог процедури здійснення державного контролю та 

нагляду за діяльністю, пов’язаною з розміщенням, транспортуванням, 

переробкою та утилізацією таких об’єктів; 

в) порушення режиму використання об’єктів розміщення техногенних 

відходів, зокрема: 

 порушення адміністративної процедури з визначення складу та 

властивостей відходів, які утворюються, а також ступеня небезпечності 

відходів для довкілля та здоров’я людини; 

 порушення порядку виявлення та ведення первинного поточного обліку 

на основі кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, 

перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та 

видаляються; 

 порушення процедурних вимог щодо подання статистичної звітності у 

сфері поводження з техногенними відходами, що має здійснюватися на підставі 

матеріально-сировинних балансів виробництва; 

 порушення порядку призначення відповідальних осіб у сфері поводження 

з відходами; 

 порушення забезпечення розробки у визначеному порядку та виконання 

планів організації роботи у сфері поводження з відходами; 

г) неподання щорічної декларації про відходи за формою та в порядку, 

встановленими Кабінетом Міністрів України. 

8. Наголошено на тому, що в законодавстві Європейського Союзу про 

відходи закріплене функціонування таких суб’єктів правовідносин у сфері 

поводження з техногенними відходами, як виробник відходів (будь-хто, хто 
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виробляє відходи від своєї діяльності (початковий виробник відходів) або 

проводить попередню обробку, змішування чи інші операції, які змінюють 

природу або склад відходів), власник відходів (виробник відходів або фізична 

чи юридична особа, яка володіє відходами), утримувач відходів, дилер відходів 

(будь-яке підприємство, діяльність якого пов’язується зі скуповуванням і 

подальшою реалізацією відходів), брокер відходів (підприємство, діяльність 

якого полягає в ліквідації чи утилізації відходів від імені інших осіб, у тому 

числі брокерів). 

Зроблено висновок, що реалізація економічного змісту техногенних 

відходів, тобто запровадження підходів до управління ними як об’єктом 

публічного майна, вимагає функціонування спеціальних суб’єктів, наприклад 

дилера та брокера. З’ясовано, що діяльність дилерів, брокерів та утримувачів 

техногенних відходів, відповідно до європейських стандартів, має підлягати 

періодичній перевірці спеціально уповноваженим органом державної влади. 

Зокрема, перевірці підлягає ведення первісної документації дилерами, 

брокерами та утримувачами техногенних відходів, що має містити відомості 

про кількість, природу й походження відходів, у разі можливості 

встановлення – про їх цільове використання, періодичність збору, спосіб 

транспортування як у межах країни, так і шляхом транскордонних перевезень, а 

також відомості про найбільш оптимальний метод обробки таких об’єктів. 

9. Обґрунтовано доцільність упровадження таких організаційних заходів у 

сфері поводження з техногенними відходами: 

а) створення спеціального центрального органу у сфері поводження з 

відходами на рівні окремого міністерства (при цьому до моменту створення 

такого суб’єкта повноваження з управління відходами мають виконуватися 

Міністерством розвитку регіонів та територій України); 

б) створення технологічних полігонів зі зберігання техногенних і побутових 

відходів із відповідною інфраструктурою; 

в) покладення на центральний орган виконавчої влади у сфері управління 

відходами обов’язку зі здійснення паспортизації об’єктів розміщення 

техногенних відходів із метою створення загальнонаціонального Фонду 

техногенних відходів України; 

г) встановлення як стратегії розвитку системи управління у сфері 

поводження з техногенними відходами підходів, сутність яких полягає в 

розумінні техногенних відходів не лише як об’єктів екологічної небезпеки, а й 

як об’єктів права публічної власності, використання яких передбачає наявність 

публічного інтересу держави та суспільства в їх належній переробці, 

ефективних процесах утилізації; 

д) поширення інформації про необхідність здійснення роздільного збору 

відходів, у тому числі техногенних відходів; 

е) активізації впровадження новітніх технологій із переробки, утилізації та 

зберігання техногенних відходів. 

Зроблено висновок, що нормативно-правовими напрямами реформування 

системи здійснення публічного управління у сфері поводження з техногенними 

відходами є такі заходи: а) розроблення та прийняття низки законодавчих актів 
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(«Про управління відходами», «Про захоронення відходів», «Про спалювання 

відходів», «Про техногенні відходи»), що дасть змогу визначити особливості 

здійснення адміністративних процедур у відповідній сфері суспільних 

правовідносин; б) встановлення нормативно-правового регулювання здійснення 

адміністративної процедури набуття права на єдиний інтегрований екологічний 

дозвіл, що має включати здійснення комплексної оцінки негативного впливу 

діяльності суб’єкта господарювання на стан атмосферного повітря, якість 

ґрунтів і водних об’єктів; в) оптимізація механізму застосування заходів 

адміністративної відповідальності шляхом віднесення до системи 

адміністративних деліктів шкідливої бездіяльності суб’єктів господарювання, 

що полягає в невжитті заходів із забезпечення повторного використання 

техногенних відходів; г) перегляд ставок екологічного податку за розміщення 

техногенних відходів відповідно до наявних європейських стандартів. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Плохий В.М. Адміністративно-правовий режим поводження з 

техногенними відходами. – 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, 2021. 

У дисертації на підставі комплексного аналізу наявних наукових і 

нормативних джерел визначено сутність адміністративно-правового режиму 

використання техногенних відходів, окреслено проблеми його нормативного 

визначення, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства в цій сфері та практики його застосування. 

Визначено сутність поводження з техногенними відходами як сфери 

публічного управління в Україні. Здійснено характеристику техногенних 

відходів як об’єкта адміністративно-правового регулювання. З’ясовано 

нормативно-правову основу регулювання адміністративно-правового режиму 

поводження з техногенними відходами. 

Охарактеризовано систему суб’єктів адміністративно-правового режиму 

поводження з техногенними відходами. Визначено особливості здійснення 

адміністративних процедур у сфері використання техногенних відходів. 

Встановлено підстави притягнення до адміністративної відповідальності за 

порушення вимог адміністративно-правового режиму техногенних відходів. 

Охарактеризовано особливості розгляду й вирішення спорів, пов’язаних із 

поводженням із техногенними відходами, у порядку адміністративного 

судочинства. 

Вивчено міжнародний та європейський досвід адміністративно-правового 

регулювання режиму використання техногенних відходів. З огляду на 

європейський і світовий досвід у сфері поводження з техногенними відходами 

сформульовано конкретні пропозиції та рекомендації щодо вирішення проблем 

і визначено перспективи розвитку законодавства з питань регулювання 

адміністративно-правового режиму техногенних відходів в Україні. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративні 

процедури, адміністративно-правовий режим, інвентаризація, паспортизація, 

публічне управління, публічно-правовий спір, техногенні відходи. 

 

Плохой В.М. Административно-правовой режим обращения с 

техногенными отходами. – Рукопись. 

Диссертация на получение научной степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 
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В диссертации на основании комплексного анализа имеющихся научных и 

нормативных источников определена сущность административно-правового 

режима использования техногенных отходов, обозначены проблемы его 

нормативного определения, сформулированы предложения по 

совершенствованию действующего законодательства в этой сфере и практики 

его применения. 

Определена сущность режима обращения с техногенными отходами как 

сферы публичного управления в Украине. Осуществлена характеристика 

техногенных отходов как объекта административно-правового регулирования. 

Охарактеризована нормативно-правовая основа регулирования 

административно-правового режима обращения с техногенными отходами. 

Определено, что к проблемам осуществления административных процедур в 

сфере обращения с техногенными отходами отнесены: а) наличие 

коррупционных рисков приобретения специальных прав на их разработку и 

переработку, основанный на применении принципа непосредственного участия 

заявителя в праздно-лицензионном производстве; б) наличие нормативных 

пробелов по установлению процедур получения специальных прав на 

разработку техногенных отходов, которые являются безопасными для 

окружающей среды и человека; в) необходимость ухода от отождествления 

техногенных месторождений полезных ископаемых и участков недр; 

г) отсутствие обобщенных сведений, которые должны стать основой для 

создания специального общенационального Фонда техногенных отходов 

Украины, который должен быть основой для повышения эффективности 

осуществления политики внедрения вторичных энергетических ресурсов. 

Учитывая важное стратегическое значение, которое имеют техногенные 

отходы, аргументированно целесообразность введения режима использования 

техногенных отходов, имеющих запасы полезных ископаемых 

общенационального значения (железной руды, цветных металлов и т.д.), к 

объектам государственной собственности, которые подлежат инвентаризации и 

учета путем создания специального Фонда техногенных отходов Украины. 

Констатировано необходимость нормативного закрепления осуществления 

административной процедуры по предоставлению разрешения на переработку 

безопасных техногенных отходов промышленности. 

Охарактеризована система субъектов административно-правового режима 

обращения с техногенными отходами. Определены особенности осуществления 

административных процедур в сфере использования техногенных отходов. 

Установлены основания привлечения к административной ответственности за 

нарушение требований административно-правового режима техногенных 

отходов. Охарактеризованы особенности рассмотрения и решения публично-

правовых споров, связанных с режимом использования техногенных отходов, в 

порядке административного судопроизводства. 

Изучен опыт международного и европейского административно-правового 

регулирования режима использования техногенных отходов. С учетом 

европейского и мирового опыта в сфере обращения с техногенными отходами 

сформулированы конкретные предложения и рекомендации по решению 
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проблем и определены перспективы развития законодательства по вопросам 

регулирования административно-правового режима техногенных отходов в 

Украине. 

Ключевые слова: административная ответственность, 

административно-правовой режим, административные процедуры, 

инвентаризация, паспортизация, публичное управление, публично-правовой 

спор, техногенные отходы. 

 

Plokhiy V.M. Administrative and legal regime of man-made waste 

management. – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; finance law; 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

In the dissertation on the basis of the complex analysis of available scientific and 

normative sources the essence of an administrative-legal mode of use of technogenic 

waste is defined, problems of its normative definition are outlined, offers on 

perfection of the current legislation in this sphere and practice of its application are 

formulated. 

The essence of technogenic waste management as a sphere of public management 

in Ukraine is determined. The characterization of technogenic waste as an object of 

administrative and legal regulation is carried out. The legal basis for regulating the 

administrative and legal regime of man-made waste management has been clarified. 

The system of subjects of administrative and legal regime of man-made waste 

management is characterized. Peculiarities of administrative procedures in the field of 

technogenic waste use are determined. The grounds for bringing to administrative 

responsibility for violation of the requirements of the administrative and legal regime 

of man-made waste have been established. The consideration and resolution of 

disputes related to the management of man-made waste in the administrative 

procedure is described. 

The international and European experience of administrative and legal regulation 

of technogenic waste use is generalized. Taking into account the European and world 

experience in the field of man-made waste management, specific proposals and 

recommendations have been formulated to solve problems and determine the 

prospects for the development of legislation on the regulation of the administrative 

and legal regime of man-made waste in Ukraine. 

Key words: administrative procedures, administrative responsibility, 

administrative-legal regime, certification, inventory, public administration, public-

legal dispute, technogenic waste. 
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