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АНОТАЦІЯ 

Магістерська кваліфікаційна робота на тему  

«Формування політики управління відходами на державному рівні» 

Гетьманца Віктора Олександровича 

 

Актуальність теми Екологічна криза, що охопила нашу країну, ставить своїм 

завданням досягнення екологічної безпеки та охорони довкілля. Важлива роль у 

досягненні цієї глобальної мети людства відводиться адміністративно-правовому 

регулюванню. Для успішної природоохоронної діяльності держави потрібні не лише 

відповідні соціально-економічні передумови, але й встановлення відповідних 

адміністративно-правових засобів, правил та вимог у сфері поводження з побутовими 

відходами, виконання своїх обов’язків не тільки громадянами, але й суб’єктами 

владних повноважень. 

Зазначені передумови висувають на передній план нагальну потребу  поглибленого 

дослідження публічного управління в поводженні з побутовими відходами. 

Мета і задачі дослідження Метою магістерської роботи є дослідження 

теоретичних та практичних питань, пов’язаних з публічним управлінням  поводження з 

побутовими відходами, а також обґрунтування наукових пропозицій та рекомендацій 

щодо вдосконалення чинного законодавства України досліджуваній сфері: проаналізувати 

сучасний стан державної політики у сфері поводження з побутовими відходами; 

обґрунтувати закономірності адміністративно-правового регулювання поводження з 

побутовими відходи; здійснити аналіз сучасного стану діяльності органів публічного 

управління та визначити шляхи удосконалення їх діяльності; розкрити адміністративно-

правові форми та методи діяльності суб’єктів публічного управління у сфері поводження з 

побутовими відходами; окреслити напрямки удосконалення діяльності органів публічного 

управління у сфері поводження з побутовими відходами. 

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

управління  поводження з побутовими відходами.  

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання поводження з 

побутовими відходами. 

Методи дослідження Діалектичний метод використовувався для виявлення 

загальних напрямів і закономірностей публічного управління  поводження з 

побутовими відходами. За допомогою загально-логічного методу, методів аналізу, 

синтезу та формально-догматичного методу пізнання наукових явищ досліджено 

поняття та зміст побутових відходів. Діяльність органів публічного управління, форми 

та методи їх діяльності у сфері поводження з побутовими відходами було розкрито за 

допомогою структурно-функціонального та формально-догматичного методу, а також 

методів аналізу та синтезу. Формально-юридичний, загально-науковий та системно-

функціональний методи використовувалися при визначенні напрямів удосконалення 

діяльності органів публічного управління та публічного контролю у сфері поводження з 

побутовими відходами. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення У магістерській 

роботі сформувані практичні рекомендації щодо удосконалення інституту публічного 

управління  у сфері поводження з побутовими відходами. 

Рекомендації щодо використання результатів у практичні роботі представників 

органів публічного управління регону, місцевої громади. 

Структура і обсяг роботи Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел Повний обсяг тексту магістерської роботи – 113 сторінок. 

Перелік ключових слів: побутові відходи, поводження в відходами, публічне 

управління, адміністративно –правове   регулювання. 
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SUMMARY 

Master's thesis on the topic 

"Formation of waste management policy at the state level" 

Hetmanca Victora Alexandrovicha 

 

Relevance of the topic The ecological crisis that has gripped our country aims to 

achieve environmental safety and environmental protection. An important role in 

achieving this global goal of mankind is given to administrative and legal regulation. 

Successful environmental protection of the state requires not only appropriate socio-

economic prerequisites, but also the establishment of appropriate administrative and legal 

means, rules and requirements in the field of household waste management, performance 

of their duties not only by citizens but also by the authorities. 

These preconditions highlight the urgent need for in-depth study of public administration 

in the management of household waste. 

Purpose and objectives of   study   The purpose of the master's thesis is to study 

theoretical and practical issues related to public administration of household waste 

management, as well as substantiation of scientific proposals and recommendations for 

improving current legislation of Ukraine in the study area: to analyze the current state 

policy in household management. waste; substantiate the laws of administrative and legal 

regulation of household waste management; to analyze the current state of activity of 

public administration bodies and identify ways to improve their activities; to disclose 

administrative and legal forms and methods of activity of public administration entities in 

the field of household waste management; outline areas for improving the activities of 

public administration bodies in the field of household waste management. 

The object of research is public relations that arise in the field of public 

management of household waste management. 

The subject of the study is the administrative and legal regulation of household 

waste management. 

Research methods   The dialectical method was used to identify general 

directions and patterns of public management of household waste management. Using the 

general-logical method, methods of analysis, synthesis and formal-dogmatic method of 

cognition of scientific phenomena, the concept and content of household waste are 

studied. The activities of public administration bodies, forms and methods of their 

activities in the field of household waste management were disclosed using the structural-

functional and formal-dogmatic method, as well as methods of analysis and synthesis. 

Formal-legal, general-scientific and system-functional methods were used in determining 

the areas of improvement of public administration and public control in the field of 

household waste management. 

Results, their novelty, theoretical and practical significance In the master's 

thesis practical recommendations for improving the institution of public administration in 

the field of household waste management are formed. 

Recommendations for the use of results in the practical work of 

representatives of public administration of the region, the local community. 

Structure and scope of work The work consists of an introduction, three sections, 

conclusions, a list of sources used. The full text of the master's thesis - 113 pages. 

List of key words: household waste, waste management, public administration, 

administrative and legal regulation. 
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ВСТУП 

 

 

Одним з найважливіших чинників екологічної безпеки є належне 

поводження з побутовими відходами. Проблеми адміністративно-

правового регулювання поводження з побутовими відходами мають значне 

теоретичне та практичне значення та набувають все більшої актуальності. 

Протягом тривалого часу Україна вирішує питання належного поводження 

з побутовими відходами. Кількість продукованих людиною відходів 

досягла геологічних масштабів. За даними Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

(далі – Мінрегіон України) на полігонах та сміттєзвалищах захоронено 

81,47 % твердих побутових відходів (далі – ТПВ), перероблено близько 5,1 

% від загального обсягу вивезених ТПВ, при цьому більшість із 1976 

полігонів та звалищ не відповідають державним будівельним нормам, 

санітарно-епідеміологічним вимогам, є стихійними та екологічно 

небезпечними. 
 

Екологічна криза, що охопила нашу країну, ставить своїм завданням 

досягнення екологічної безпеки та охорони довкілля. Важлива роль у 

досягненні цієї глобальної мети людства відводиться адміністративно-

правовому регулюванню. Для успішної природоохоронної діяльності 

держави потрібні не лише відповідні соціально-економічні передумови, але 

й встановлення відповідних адміністративно-правових засобів, правил та 

вимог у сфері поводження з побутовими відходами, виконання своїх 

обов’язків не тільки громадянами, але й суб’єктами владних повноважень. 

Зазначені передумови висувають на передній план нагальну потребу  

поглибленого дослідження публічного управління в поводженні з 

побутовими відходами. 
 

Схожу проблематику аналізували у своїх працях Н. Максіменцева, 

яка розглядала питання правового забезпечення поводження з 
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небезпечними відходами, В. Федунь здійснила дослідження правового 

регулювання поводження з відходами в рамках Європейського Союзу, Ю. 

Юрескул досліджувала питання правового регулювання поводження з 

побутовими відходами та А. Оскірко, яка здійснила дослідження 

адміністративної відповідальності у сфері поводження з відходами. На 

відміну від зазначених вчених, предметом нашого дослідження є публічне 

управління з регулювання поводження з побутовими відходами. 
 

Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних питань, 

пов’язаних з публічним управлінням  поводження з побутовими відходами, а 

також обґрунтування наукових пропозицій та рекомендацій щодо 

вдосконалення чинного законодавства України досліджуваній сфері. 

Визначена мета зумовила постановку та розв’язання таких завдань: 

– проаналізувати сучасний стан державної політики у сфері 

поводження з побутовими відходами; 

– обґрунтувати закономірності адміністративно-правового 

регулювання поводження з побутовими відходи; 

– здійснити аналіз сучасного стану діяльності органів публічного 

управління та визначити шляхи удосконалення їх діяльності; 

– розкрити адміністративно-правові форми та методи діяльності 

суб’єктів публічного управління у сфері поводження з побутовими 

відходами; 
 

– окреслити напрямки удосконалення діяльності органів публічного 

управління у сфері поводження з побутовими відходами; 
 

– визначити особливості публічного контролю у сфері поводження з 

побутовими відходами та сформувати практичні рекомендації щодо 

удосконалення інституту публічного контролю у цій сфері. 
 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у сфері 

публічного управління  поводження з побутовими відходами. 
 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

поводження з побутовими відходами. 
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В науковому дослідженні використано сукупність загальних та 

спеціальних методів наукового пізнання. Діалектичний метод 

використовувався для виявлення загальних напрямів і закономірностей 

публічного управління  поводження з побутовими відходами, завдяки 

якому було визначено поняття, завдання та ґенеза правових засад 

державної політики у сфері поводження з побутовими відходами (підрозділ 

1.1). За допомогою загально-логічного методу, методів аналізу, синтезу та 

формально-догматичного методу пізнання наукових явищ досліджено 

поняття та зміст побутових відходів як об’єкта адміністративно-правового 

регулювання, форми та методи діяльності суб’єктів публічного управління 

(підрозділ 1.2). Діяльність органів публічного управління, форми та методи 

їх діяльності у сфері поводження з побутовими відходами було розкрито за 

допомогою структурно-функціонального та формально-догматичного 

методу, а також методів аналізу та синтезу (підрозділи 2.1, 2.2). 

Формально-юридичний, загально-науковий та системно-функціональний 

методи використовувалися при визначенні напрямів удосконалення 

діяльності органів публічного управління та публічного контролю у сфері 

поводження з побутовими відходами (підрозділи 3.1, 3.2).  

У результаті здійсненого аналізу сформульовано теоретичні 

висновки та практичні рекомендації щодо  впливу норм адміністративного 

права на суспільні відносини у сфері поводження з побутовими відходами, 

які застосовують уповноважені посадові особи державних органів влади у 

процесі виконавчо-розпорядчої діяльності з метою задоволення інтересів 

суспільства; здійснено класифікацію публічного контролю у сфері 

поводження з побутовими відходами за напрямами контрольної 

(наглядової) діяльності на: контроль за побутовими відходами; контроль за 

твердими побутовими відходами; контроль за рідкими побутовими 

відходами; контроль за безхазяйними відходами; здійснено класифікацію 

адміністративних правопорушень за порушення законодавства у сфері 

поводження з побутовими відходами, шляхом їх поділу на: порушення 
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санітарних та епідемічних норм; порушення у сфері охорони і 

використання природних ресурсів: а) порушення у сфері охорони земель; 

б) порушення у сфері охорони вод і водних ресурсів; в) порушення у сфері 

охорони лісів; порушення, що посягають на порушення екологічних 

стандартів, норм, правил; порушення, що посягають на встановлений 

порядок управління.  

Робота складається зі вступу, трьох розділів. висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації складає 113 

сторіок. Робота містить список використаних джерел із 47 найменувань. 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 
 

1. Аналіз нормативно-правових та наукових джерел дозволив дійти 

висновку, що поставлені в нормативно-правових актах державою завдання у 

сфері поводження побутових відходів (особливо ТПВ) не завжди 

виконуються, охарактеризовано головні причини їх невиконання. Ними є: 

незадовільний стан державного управління; відсутність повноцінної 

нормативно-правової бази; низька виконавча дисципліна суб’єктів 

публічного управління; зменшення фінансування на охорону довкілля, у 

тому числі й видатків на запобігання та ліквідацію екологічного забруднення. 
 

Існуючі проблемні питання організаційного, правового та економічного 

механізму не дозволяють комплексно вирішувати питання сучасного 

поводження з побутовими відходами. При реалізації завдань державної 

політики органи державної влади можуть застосовувати адміністративно-

правові засоби державного впливу, однак, не в повній мірі використовують їх 

в повсякденній діяльності. 

2. Розглянуто побутові відходи як об’єкт адміністративно-

правового регулювання. Сформульовано визначення поняття 

«адміністративно-правове регулювання поводження з побутовими 

відходами», під яким слід розуміти взаємопов'язану систему способів впливу 

норм адміністративного права на суспільні відносини у сфері поводження з 

побутовими відходами, які застосовують уповноважені посадові особи 

державних органів влади у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності з 

метою задоволення інтересів суспільства. 
 

3. Охарактеризовано види адміністративно-правових відносин. 

Доведено, що невід’ємною cкладовою таких відносин є: розробка і 

затвердження державних стандартів, норм і правил; державний облік і 

паспортизація побутових відходів; здійснення експертизи та квотування; 

державна реєстрація суб’єктів, що здійснюють діяльність у цій сфері; 
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затвердження та реалізація регіональних та місцевих програм та контроль за 

їх виконанням; реалізація адміністративно-юрисдикційних повноважень. 
 

4. Встановлено, що недоліком Порядку ведення державного обліку 

та паспортизації відходів є те, що поза межами контролю залишилися 

громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, діяльність яких пов’язана 

зі сферою побутових відходів. Пропонується внести зміни в статтю 10 

«Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» Державного 

класифікатора управлінської документації ДК 010-98, яку викласти у такій 

редакції: «Контроль за веденням первинного обліку відходів та за їх 

паспортизацією підприємствами, установами, організаціями всіх форм 

власності, та громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності, 

діяльність яких пов’язана з утворенням відходів та їх здійсненням, 

здійснюється Державною екологічною службою України та її 

територіальними органами, а також іншими спеціально уповноваженими 

органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами відповідно до їх 

компетенції». 
 

5. Виходячи із змісту повноважень діяльності суб’єктів публічного 

управління у сфері поводження з побутовими відходами, здійснено їх поділ 

на органи загальної, міжгалузевої та спеціальної компетенції. 
 

Органи загальної компетенції: Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони 

України, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. 
 

Органи міжгалузевої компетенції: Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Міністерство охорони здоров’я України; Державна санітарно-епідеміологічна 

служба України. Особливістю зазначених суб’єктів є те, що вони, 

здійснюючи галузеві функції публічного управління, в силу своїх 

повноважень виконують лише окремі функції у сфері поводження з 

побутовими відходами. 
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Органи спеціальної компетенції: Міністерство екології та природних 

ресурсів України та Державна екологічна інспекція України. 

Складовою системи суб’єктів публічного управління є 

підпорядкований Міністерству екології та природних ресурсів України 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем». 
 

В окремих випадках публічне управління у сфері поводження з 

побутовими відходами може здійснюватися окремими юридичними та 

фізичними особами. 
 

6. Доведено, що з метою реалізації функцій державного управління 

у сфері поводження з побутовими відходами суб’єкти публічного управління 

у відносинах із підпорядкованими об’єктами управління використовують 

(застосовують) різноманітні адміністративно-правові форми та методи 

управлінської діяльності. Здійснено дослідження форм та методів діяльності 

суб’єктів публічного управління у сфері поводження з побутовими відходами 

та надано авторське визначення понять «адміністративно-правові форми» та 

«методи адміністративного правового регулювання». 
 

Під адміністративно-правовими формами діяльності у сфері 

поводження з побутовими відходами слід розуміти зовнішній вияв 

конкретних управлінських дій, визначених нормативно-правовими актами, 

які полягають в реалізації повноважень суб’єктів публічного управління. 
 

Під методами адміністративного правового регулювання у сфері 

поводження з побутовими відходами слід розуміти визначені нормами 

адміністративного права сукупність засобів та способів впливу суб’єктів 

публічного управління на об’єкти управлінської діяльності з метою її 

впорядкування. 

7. Аналіз наукових і статистичних джерел свідчить, що проблемним 

питанням є вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів. За 

останніми даними послугами щодо вивезення твердих побутових відходів 

було охоплено 81,3% міського населення, сільського – 54,9%. Серед 1976  
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полігонів ТПВ та міських сміттєзвалищ 20% інженерних споруд, які 

призначені для захоронення побутових відходів і повинні запобігати 

негативному впливу на навколишнє природне середовище не відповідають 

санітарно-епідеміологічним і екологічним нормам та вимогам державних 

будівельних норм. Виходячи із специфіки діяльності Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України, цей орган виконавчої влади 

повинен бути наділений правовим механізмом реалізації повноважень у 

сфері поводження з побутовими відходами під час експлуатації полігонів 

побутових відходів. 
 

Доведено, що в якості складової системи органів публічного 

управління у сфері поводження з побутовими відходами, реалізацію 

повноважень в частині експлуатації об’єктів будівництва побутових 

відходів повинно бути покладено на Державну архітектурно-будівельну 

інспекцію України. Запропоновано внести зміни в абзац четвертий пункту 

9 статті 4 «Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію 

України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 9 липня 

2014 року № 294, який викласти у такій редакції: «здійснює обстеження та 

реалізацію заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час 

експлуатації полігонів побутових відходів». 
 

8. Ліцензійний контроль має важливе значення для всієї сфери 

поводження з відходами, тому, дерегуляція діяльності в частині позбавлення 

ліцензійних вимог щодо перевезення твердих побутових відходів є 

помилковою. Відсутність ліцензійного контролю щодо перевезень, 

розміщення і використання полігонів та сміттєзвалищ, призводить до того, 

що за даними обласних державних адміністрацій, не доїжджає до місць 

захоронення більше 400 тис. м
3
 різних видів відходів. 

 

9. метою удосконалення адміністративно-правового регулювання 

поводження з ТПВ, пропонуємо частину дев’яту статті 35–1. «Вимоги щодо 

поводження з побутовими відходами» Закону України «Про відходи» 

викласти у такій редакції: «Перевезення побутових твердих відходів 
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здійснюється суб’єктами господарювання, які мають ліцензію та спеціально 

обладнаний транспортний засіб» та частину першу статті 7 «Перелік видів 

господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню» Закону України 

«Про ліцензування видів господарської діяльності» доповнити пунктом 33 

який викласти у такій редакції: 33) перевезення побутових твердих відходів. 
 

10. Встановлена відсутність належного контролю у сфері поводження 

з побутовими відходами, що утворюються в процесі життя і діяльності 

людини житлових  та  нежитлових  будинках  (тверді,  великогабаритні,  

ремонтні, рідкі), які не використовуються за місцем їх накопичення, що 

потребує дієвого державного контролю. Доведено, що відповідний контроль 

у цій сфері повинно бути покладено на Державну архітектурно-будівельну 

інспекцію України та внесено пропозиції про визнання на законодавчому 

рівні цього органу суб’єктом, уповноваженим на здійснення контролю у 

сфері поводження з побутовими відходами, шляхом внесення змін в ст. 37 

Закону України «Про відходи». 
 

11. На підставі аналізу нормативно-правового регулювання діяльності 

та провозастовної діяльності Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, Державної лісової охорони та Державної служби з питань геодезії, 

картографії та кадастру, зроблено висновок, що, незважаючи на значну 

розгалуженість нормативно-правового регулювання, вказані органи 

виконавчої влади повинні бути наділені відповідними адміністративно-

юрисдикційними повноваженнями у сфері поводження з побутовими 

відходами. Запропоновано внести зміни до чинних нормативно-правових 

актів про надання відповідних повноважень цим органам на здійснення 

державного контролю у сфері поводження з побутовими відходами. 
 

12. Здійснено класифікацію публічного контролю у сфері поводження 

з побутовими відходами за напрямами контрольної (наглядової) діяльності 

на: контроль за побутовими відходами; контроль за ТПВ; контроль за 

рідкими побутовими відходами; контроль за безхазяйними відходами. 
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