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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Публічна адміністрація на сьогодні виконує 
велику кількість різноманітних публічних функцій, однією з яких є функція 
управління побутовими відходами в Україні. Обов’язок запровадження в 
Україні управління відходами в цілому та побутовими відходами зокрема, 
випливає із тих зобов’язань, які взяла на себе наша країна, підписавши 
Угоду про асоціацію, адже управління побутовими відходами запроваджене 
в усіх країнах-членах ЄС. Цей обов’язок також підтверджується 
положеннями Національної стратегії управління відходами в Україні до 
2030 року. Його виконання передбачає ґрунтовне реформування як сфери 
поводження з побутовими відходами, яка наразі втілена у законодавстві 
України про відходи, так і відповідної функції публічної адміністрації. 
Основні орієнтири такого реформування визначені в юридичних актах ЄС, 
які закріплені у Додатках до Угоди про асоціацію. Таке реформування не 
може бути поверховим, здійснюватися лише на підставі механічного 
запозичення норм законодавства ЄС про управління побутовими відходами 
у законодавство України. Реформування функції публічної адміністрації з 
управління побутовими відходами має здійснюватися через запровадження 
якісно нової концепції публічного адміністрування сферою управління 
відходами в Україні із обов’язковим врахуванням здобутків європейської 
адміністративної доктрини та нормативного регулювання функції публічної 
адміністрації з управління побутовими відходами на рівні законодавства 
країн-членів ЄС. 

Аналіз наукової літератури дає змогу стверджувати, що як сама 
категорія «управління побутовими відходами», так і відповідна функція 
публічної адміністрації досліджувалися фрагментарно. Так, зокрема, 
останні адміністративно-правові дослідження, предметом яких було 
адміністративно-правове регулювання поводження з відходами в Україні 
(Т. Л. Антонової, О. М. Гаврилюка, М. В. Сокіряна та А. О. Оскірко), не 
можна вважати вичерпними. Це пов’язано із тим, що в роботах автори 
фактично намагаються розглядати означену сферу публічного 
адміністрування з позиції радянської науки адміністративного права, 
адаптованої до сучасних реалій. Такий підхід не передбачає орієнтацію 
названої функції публічної адміністрації на виконання завдань економіки 
замкненого циклу та запровадження «людиноцентризму» як ідейної основи 
публічного адміністрування сферою управління побутовими відходами в 
Україні. 

Наукові дослідження еколого-правового спрямування, які присвячені 
поводженню з відходами в Україні, у тому числі з побутовими (Г. І. Балюк, 
Н. О. Максіменцевої, Т. О. Третяка, М. В. Федунь, В. О. Юрескул), 
обумовлювалися предметом екологічного права, а отже, і не передбачали 
ґрунтовного дослідження адміністративно-правового забезпечення функції 
публічної адміністрації з управління побутовими відходами в нашій країні. 
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Зазначені обставини обумовлюють необхідність проведення 
комплексного наукового дослідження адміністративно-правового аспекту 
управління побутовими відходами в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Проблематика дослідження випливає із положень Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 820-р. «Про 
схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 
2030 року». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії 
розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 
України на 2016–2020 роки, схваленої постановою загальних зборів 
Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 року, з 
урахуванням наукової теми «Розробка системного вчення про основні права 
людини з метою втілення в Україні європейських правових цінностей у 
контексті розбудови громадянського суспільства» № 19 БФ 042–01, яка 
досліджується на юридичному факультеті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2021 
року. Тема дисертації затверджена Вченою радою юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 
№ 6 від 27 березня 2017 року). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 
полягає у тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України, 
міжнародних актів, юридичних актів ЄС, зарубіжних та вітчизняних 
сучасних наукових теорій сформувати нову, орієнтовану на найкращі 
аналоги, що існують у країнах-членах ЄС, концепцію публічного 
адміністрування сферою управління побутовими відходами, яка б могла 
бути покладена в основу здійснення відповідної функції публічної 
адміністрації. 

Для реалізації зазначеної мети необхідно розв’язати такі завдання: 
– охарактеризувати побутові відходи як об’єкт управління у сучасних 

умовах розвитку Української держави; 
– з’ясувати принципи та напрями державної політики у сфері 

управління побутовими відходами; 
– дослідити стан правового та організаційного забезпечення 

урахування державних, муніципальних і приватних інтересів під час 
управління побутовими відходами; 

– охарактеризувати екоресурсне право як юридичну основу 
управління побутовими відходами в Україні; 

– окреслити систему екоресурсного права України; 
– визначити джерела екоресурсного права України; 
– охарактеризувати систему органів державної влади як суб’єктів 

управління побутовими відходами; 
– визначити місце органів влади Автономної Республіки Крим у 

системі суб’єктів управління побутовими відходами; 
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– охарактеризувати органи місцевого самоврядування як елемент 
системи суб’єктів управління побутовими відходами; 

– визначити суб’єктів приватного права, залучених до управління 
побутовими відходами; 

– з’ясувати сутність та зміст механізму управління побутовими 
відходами; 

– дослідити підзаконне нормативне та індивідуальне регулювання як 
елемент механізму управління побутовими відходами; 

– дати характеристику адміністративної відповідальності у механізмі 
управління побутовими відходами; 

– охарактеризувати акти-дії та інформаційні акти як елемент 
механізму управління побутовими відходами; 

– з’ясувати вихідні засади адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС у сфері управління побутовими відходами; 

– визначити теоретико-правове забезпечення управління побутовими 
відходами в Європейському Союзі; 

– виокремити основні напрями розвитку теорії та практики управління 
побутовими відходами у контексті адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері управління 
побутовими відходами в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правовий аспект 
управління побутовими відходами в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є 
сукупність загальнонаукових та спеціально-юридичних методів пізнання. Їх 
застосування обумовлюється системним підходом, що дає можливість 
досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми. 
Діалектичний метод допоміг комплексно дослідити  розвиток нормативного 
регулювання управління побутовими відходами в Україні (розділ 2). 
Порівняльно-правовий метод був нами задіяний при дослідженні: системи 
суб’єктів управління побутовими відходами в Україні та країнах ЄС; 
особливостей функціонування механізму управління побутовими відходами 
в Україні та Німеччині; теоретико-правового забезпечення управління 
побутовими відходами в Європейському Союзі (розділи 2, 3, 5). Формально-
логічний метод застосовувався при визначенні переліку інтересів, які 
існують у сфері управління побутовими відходами в Україні, класифікації 
суб’єктів публічної адміністрації, які задіяні у цій сфері, а також 
інструментів їх діяльності (розділи 1, 3, 4). Системно-структурний метод 
дав змогу визначити місце норм адміністративного права, які регулюють 
управління побутовими відходами в Україні у системі адміністративного 
права (розділ 2). 

Нормативну основу дисертаційного дослідження становлять 
Конституція України, законодавчі акти України, міжнародні договори, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, юридичні акти 
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ЄС, постанови Верховної Ради України, акти Президента України і Кабінету 
Міністрів України, нормативні акти центральних органів виконавчої влади, 
місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
спрямовані на нормативне регулювання управління побутовими відходами в 
Україні, а також відповідне законодавство зарубіжних держав. 

Теоретичні засади дослідження становлять праці вітчизняних та 
зарубіжних фахівців адміністративного та інших галузей права, зокрема: 
В. Б. Авер’янова, Т. Л. Антонової, В. М. Бевзенка, М. Беньо, Ю. П. Битяка, 
Г. Бребана, Ю. В. Ващенко, О. М. Гарилюка, В. В. Галунька, 
Ю. П. Гарячої,  І. П. Голосніченка, І. С. Гриценка, С. Т. Гончарука, В. В. Джарти, 
Н. Ю. Задираки, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, О. В. Кузьменка, 
О. О. Кравчука, Б. В. Малишева, В. М. Марчука, Р. С. Мельника, 
С. О. Мосьондза, М. О. Назаренко, В. І. Олефіра, А. О. Оскірко, Ф. Й. Пайне, 
І. В. Патерила, Є. В. Петрова, О. С. Проневича, К. М. Рудой, О. П. Світличного, 
О. Ф. Скакун, М. В. Сокіряна, С. Г. Стеценка, М. В. Федунь, Ю. В. Фоміна, 
Т. І. Фулей, К. Хаас, В. Г. Чорної, А. М. Школик, Р. Штобера, Ф. П. Шульженка 
та інших. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертація є першим в Україні самостійним комплексним монографічним 
дослідженням адміністративно-правового аспекту управління побутовими 
відходами в Україні. У роботі обґрунтовано низку концептуальних 
положень, узагальнень та висновків, які відповідають критеріям наукової 
новизни: 

вперше: 
– обґрунтована необхідність заміни втіленої на рівні законодавства 

України концепції «поводження з побутовими відходами» на європейсько 
орієнтовану концепцію «управління побутовими відходами», яка 
передбачає спрямування такого управління на потреби економіки 
замкненого циклу та системного запровадження концепції 
«людиноцентризму» під час здійснення відповідної функції публічної 
адміністрації; 

– сформульовано авторське визначення категорії «публічне 
адміністрування сферою управління побутовими відходами в Україні». 
Доведено, що ця категорія не може зводитися до підміни існуючої категорії 
«поводження з побутовими відходами». Публічне адміністрування у сфері 
управління побутовими відходами – це функція публічної адміністрації 
України, спрямована на управління діяльністю суб’єктів права, які 
здійснюють операції з побутовими відходами, та управління побутовими 
відходами як публічним майном, з метою забезпечення прав, свобод та 
публічних інтересів приватних осіб у цій сфері; 

– обґрунтовано, що публічне адміністрування сферою управління 
побутовими відходами в Україні реалізується через державне, 
республіканське, муніципальне та делеговане публічне адміністрування. 
Загальний об’єкт публічного адміністрування – сфера управління 
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побутовими відходами в Україні, яка зазнає впливу з боку публічної 
адміністрації. Видовими об’єктами публічного адміністрування є: 
а) діяльність суб’єктів права, пов’язана із операціями з побутовими 
відходами, та б) управління побутовими відходами як публічним майном 
(матеріальним ресурсом); 

– отримали подальшого розвитку теоретичні положення про 
юридичну природу норм права, які регламентують публічне 
адміністрування сферою управління побутовими відходами в Україні. 
Обґрунтовано, що з’ясування зазначеного питання має здійснюватися крізь 
призму теорії поділу права на приватне та публічне. На підставі цього, 
зроблено висновок, що суспільні відносини, які виникають з приводу 
реалізації функції публічної адміністрації з управління побутовими 
відходами в Україні, регулюються нормами саме адміністративного права 
України. Ця обставина передбачає об’єднання відповідних норм у цілісне 
правове утворення в межах Особливого адміністративного права – 
екоресурсне право України; 

– сформульовано авторське визначення екоресурсного права 
України як системи норм адміністративного права, що покликані 
регулювати здійснення публічного адміністрування діяльністю суб’єктів 
права, які здійснюють операції з побутовими відходами та управління 
побутовими відходами як публічним майном; 

– визначено місце екоресурсного права України у системі права 
України. Екоресурсне право України, будучи сформованим у межах 
системи адміністративного права, має усі його риси та особливості. Процес 
формування екоресурсного права України є логічним наслідком, з одного 
боку, визнання українськими вченими-правниками теорії поділу права на 
приватне та публічне, як першооснови формування системи національного 
права, а з другого– подальшої диференціації норм Особливого 
адміністративного права, пов’язаної з формуванням у межах системи 
останнього нових галузей права, однією з яких, власне, і є екоресурсне 
право України; 

– сформульовано завдання екоресурсного права України, які 
зводяться до: 1) конкретизації прав та свобод приватних осіб у сфері 
публічного адміністрування побутовими відходами в Україні; 
2) формування досконалих механізмів реалізації прав і свобод людини і 
громадянина у цій сфері; 3) уніфікації та закріплення на законодавчому 
рівні процедур прийняття юридичних актів суб’єктами публічної 
адміністрації України у сфері публічного адміністрування побутовими 
відходами в Україні; 4) удосконалення механізму юридичної 
відповідальності суб’єктів публічної адміністрації України у сфері 
публічного адміністрування побутовими відходами в Україні; 
5) покращення механізмів контролю інституцій громадянського суспільства 
за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації України, залучених до 
публічного адміністрування сферою управління побутовими відходами в 
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Україні; 6) ефективного управління державними, республіканськими та 
комунальними побутовими відходами як публічним майном; 

– окреслено систему екоресурсного права України, яка включає 
взаємозв’язані писані та неписані правові норми, спрямовані на 
регулювання суспільних відносин, що виникають з приводу публічного 
адміністрування сферою управління побутовими відходами в Україні за 
участю публічної адміністрації України, з однієї сторони, та приватних осіб 
й інститутів громадянського суспільства, з іншої сторони; 

– обґрунтовано ідею про те, що публічні інтереси приватних осіб 
мають стати пріоритетними орієнтирами у здійсненні функції публічної 
адміністрації з управління побутовими відходами в Україні. Публічний 
інтерес приватних осіб повинен стати імперативом, який має отримати 
пріоритетне значення для: а) публічної адміністрації під час публічного 
адміністрування сферою управління побутовими відходами в Україні та 
б) для суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з побутовими 
відходами; 

– доведено необхідність прийняття муніципальних стратегій 
управління побутовими відходами, які мають, з одного боку, стати 
інструментом акумулювання потреб та публічних інтересів населення 
територіальних громад у сфері управління побутовими, а з другого боку– 
системою орієнтирів для муніципального управління побутовими 
відходами; 

удосконалено: 
– типологію приватних осіб суб’єктів із делегованими 

повноваженнями, які залучені до здійснення операцій з побутовими 
відходами через запровадження їх поділу за європейським зразком на: 
збирачів відходів, перевізників відходів, утримувачів відходів, брокерів та 
дилерів; 

– доктринальне розуміння системи принципів публічного 
адміністрування побутовими відходами в Україні. Вона має включати: 
1) галузеві принципи адміністративного права: а) принципи Загального 
адміністративного права; б) принципи належного врядування; 2) спеціальні 
принципи публічного адміністрування сферою управління побутовими 
відходами; 

– наукові положення про систему інструментів діяльності публічної 
адміністрації у сфері управління побутовими відходами в Україні за 
рахунок залучення таких інструментів, як: адміністративний договір, плани, 
інформаційні акти тощо; 

– теоретичні положення щодо інституту адміністративної 
відповідальності у механізмі управління побутовими відходами в Україні. 
Заходи адміністративної відповідальності мають забезпечити захист 
приватних осіб від дій та рішень суб’єктів владних повноважень у цій сфері. 
Тому запропоновано низку складів адміністративних правопорушень, які 
спрямовані на притягнення до адміністративної відповідальності публічних 
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службовців суб’єктів за адміністративні правопорушення у сфері 
управління побутовими відходами в Україні; 

– пропозиції щодо необхідності запровадження в Україні 
сертифікату на здійснення операцій з побутовими відходами як єдиного 
дозвільного документа, який би надавав суб’єкту господарювання право на 
здійснення однієї чи декількох операцій з побутовими відходами; 

дістали подальшого розвитку: 
– висновки щодо необхідності прийняття Закону України «Про 

економіку замкненого циклу», який поряд із реформованим Законом 
України «Про відходи» має стати юридичною основою запровадження в 
Україні публічного адміністрування сферою управління побутовими 
відходами європейського зразка; 

– положення щодо необхідності створення окремої Національної 
програми попередження утворення побутових відходів в Україні на 2019–
2024 роки як інструменту втілення завдання публічної адміністрації України 
щодо попередження утворення побутових відходів в Україні; 

– ознаки приватних осіб суб’єктів делегованих повноважень, які 
залучені до управління побутовими відходами, зокрема: а) приватні особи 
набувають статусу суб’єктів делегованих повноважень за власним 
бажанням, тобто такий статус не може бути наданий їм примусово; 
б) реалізуючи делеговані повноваження, приватна особа має поєднувати 
власні (приватні) та публічні інтереси при обов’язковому пріоритеті 
останніх над першими; в) офіційні суб’єкти публічної адміністрації (органи 
державної влади, органи влади АР Крим, органи місцевого самоврядування) 
здійснюють контроль за діяльністю приватних осіб суб’єктів делегованих 
повноважень в частині делегованих їм повноважень; 

– напрями розвитку теорії та практики публічного адміністрування 
сфери управління побутовими відходами у контексті адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Ними 
повинні стати: 1) пріоритетом управління побутовими відходами в Україні 
має бути утвердження та забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина у цій сфері; 2) максимальне врахування публічних інтересів 
приватних осіб щодо управління побутовими відходами; 3) залучення 
приватних осіб до реалізації функції публічної адміністрації щодо 
управління побутовими відходами в якості суб’єктів делегованих 
повноважень; 4) управління державними, республіканськими, 
муніципальними побутовими відходами як публічним майном; 
5) поглиблення взаємодії суб’єктів публічної адміністрації та інститутів 
громадянського суспільства у цій сфері; 6) орієнтація публічного 
адміністрування сферою управління побутовими відходами в Україні на 
мету і завдання економіки замкненого циклу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 
основні положення та висновки дисертаційної роботи можуть бути 
використані: 
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– у науково-дослідницькій сфері – при проведенні подальших 
досліджень проблем реалізації функції публічної адміністрації з управління 
побутовими відходами в Україні; 

– у навчальній діяльності – при підготовці підручників, навчальних 
посібників, розробленні лекційних курсів, навчальних програм, методичних 
комплексів із дисциплін: «Адміністративне право», «Реалізація та захист 
прав громадян у сфері публічного адміністрування», «Правові засади 
комунікації у публічному адмініструванні», «Правові інструменти 
публічного адміністрування», «Публічне адміністрування на місцевому 
рівні». Факти офіційного використання окремих положень дисертації в 
навчальному процесі засвідчили: Юридичний факультет Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (Акт впровадження б/н 
від 10 вересня 2019 року); Університет сучасних знань (Акт впровадження 
б/н від 12 вересня 2019 року); 

– у правотворчій діяльності – при підготовці нормативно-правових 
актів, які регулюють здійснення публічного адміністрування сферою 
управління побутовими відходами в Україні. Пропозиції дисертанта були 
розглянуті: Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики 
та правосуддя (Акт впровадження результатів дослідження Кравченка М.Г. 
у законотворчу діяльність № 04-29/15-887 від 14 квітня 2017 року; Акт 
впровадження результатів дослідження Кравченка М.Г. у законотворчу 
діяльність № 04-29/15-1250 від 7 червня 2017 року; Акт впровадження 
результатів дослідження Кравченка М.Г. у законотворчу діяльність  
№ 04-29/15-1951 від 25 вересня 2017 року); Міністерством юстиції України 
(Акт впровадження результатів експертних досліджень № 10945/1.1/33-17 
від 23 жовтня 2017 року); Урядовим офісом координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України (Акт 
впровадження результатів експертних досліджень б/н від 5 травня 
2018 року). 

Апробація результатів дослідження. Висновки, положення і 
рекомендації, розроблені автором у процесі підготовки дисертаційного 
дослідження, обговорювалися та висвітлювалися у доповідях на наукових 
міжнародних конференціях та науково-практичних круглих столах, зокрема: 
Міжнародній науковій конференції «Актуальні питання державотворення в 
Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 року); Міжнародній науковій конференції 
«Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права» 
(м. Львів, 18–19 березня 2016 року); Міжнародній науковій конференції 
«Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в 
Україні» (м. Харків, 21–22 жовтня 2016 року); Міжнародній науковій 
конференції «Нове міжнародне право та національне законодавство – нові 
завдання юридичної науки» (м. Київ, 11–12 листопада 2016 року); 
Міжнародній науковій конференції «Теорія і практика сучасної 
юриспруденції» (м. Київ, 9–10 грудня 2016 року); Міжнародній науковій 
конференції «Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові 
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дискусії» (м. Львів, 16–17 грудня 2016 року); Міжнародній науковій 
конференції «Сучасні виклики українського права в контексті європейської 
інтеграції» (м. Київ, 3 червень 2016 року); Міжнародній науковій 
конференції «Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та 
приватного права» (м. Львів, 17–18 березня 2017 року); Міжнародній 
науковій конференції «Правова система України: сучасні тенденції та 
фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 24–25 лютого 2017 року); 
Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Rozwój regulacji prawnej w 
Europie Wschodniej: doświadczenia Polski i Ukrainy» (Sandomierz, Polska, 27–
28 styczeń 2017 r.); Міжнародній науковій конференції «Людина і закон: 
публічно-правовий вимір» (м. Дніпро, 6–7 жовтня 2017 року); Науково-
практичному круглому столі «Теорія та практика адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС» (м. Київ, 6 червня 2017 року); Міжнародній 
науковій конференції «Актуальні питання державотворення в Україні очима 
молодих учених» (м. Київ, 19 травня 2017 року); Міжнародній науковій 
конференції «Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності» (м. Харків, 
17–18 березня 2017 року); Міжнародній науковій конференції «Теорія та 
практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (м. Київ, 
8 червня 2018 року); International scientific-practical conference «The 
development of legal sciences: problems and solutions» (Kaunas, Lithuania, 
April 27–28, 2018). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 
44 наукових працях: одній монографії, одному розділі у зарубіжній 
колективній монографії, 26 наукових статтях, опублікованих у фахових 
виданнях, 19 з яких індексуються у міжнародних науко-метричних базах, 
6 публікаціях у закордонних виданнях з наукового напряму, за яким 
підготовлено дисертацію та у 16 матеріалах і тезах доповідей на наукових 
міжнародних конференціях та науково-практичних круглих столах.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 
змісту, вступу, п’яти розділів, логічно об’єднаних у сімнадцять підрозділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 
дисертації становить 575 сторінок, з них основного тексту – 473 сторінки. 
Список використаних джерел налічує 490 найменувань і займає 64 сторінки. 
Додатки розміщено на 17 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного 

дослідження, визначено його зв’язок із науковими програмами, планами, 
темами, сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет, розкрито 
методологію дослідження, наведено науково-теоретичну, нормативну 
основу дисертації, висвітлено положення наукової новизни, обґрунтовано 
практичне значення одержаних результатів, дано відомості про апробацію 
матеріалів роботи та публікації автора.  
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Розділ 1 «Теоретико-правовий аналіз концепції “управління 
побутовими відходами”» складається з трьох підрозділів та висновків, у 
яких визначено: об’єкти публічного адміністрування сферою управління 
побутовими відходами в Україні; ідейну основу такого управління, яка 
розкривається через систему принципів публічного адміністрування 
названою сферою; напрями державної політики у цій сфері; значення 
публічних інтересів під час здійснення цієї функції публічної адміністрації. 

У підрозділі 1.1 «Побутові відходи як об’єкт управління у сучасних 
умовах розвитку Української держави» обґрунтовано необхідність чіткого 
визначення об’єктів публічного адміністрування у цій сфері. Вони мають 
принципове значення як для ефективності реалізації відповідної функції 
публічної адміністрації, так і для подальшого її реформування. Наразі ці 
об’єкти чітко не визначені. На підставі аналізу наукової літератури, 
присвяченої теорії публічного управління, законодавства України про 
відходи, юридичних актів ЄС та законодавства окремих країн-членів ЄС, 
присвячених управлінню побутовими відходами, визначено систему 
об’єктів публічного адміністрування у сфері управління побутовими 
відходами. Ця система складається із загального об’єкта публічного 
адміністрування, яким є сама сфера управління відходами в Україні, та 
відповідних видових об’єктів. До останніх належить, по-перше, 
регулювання діяльності суб’єктів права, які здійснюють операції зі 
збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, 
утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, та, 
по-друге, управління державними, республіканськими, муніципальними 
побутовими відходами як публічним майном. Саме на цю систему об’єктів 
має спрямовувати свої зусилля публічна адміністрація під час здійснення 
функції з управління побутовими відходами в Україні. 

Окрему увагу приділено розвитку теоретичних положень про те, що 
побутові відходи є майном. Доведено, що останні, залежно від того, хто є їх 
власником, можуть набувати статусу або публічного, або приватного майна. 
Відповідний підхід має бути втілено на рівні Закону України «Про 
відходи», який повинен нормативно закріпити правовий режим побутових 
відходів не тільки як приватного, а й як публічного (державного, 
республіканського та муніципального) майна. Обґрунтовано необхідність 
комплексного нормативного регулювання названим Законом України 
порядку набуття права власності на побутові відходи як публічне майно, 
порядку реалізації повноважень власника щодо такого публічного майна, 
контролю з боку інституцій громадянського суспільства за ефективністю 
управління цим публічним майном тощо. 

У підрозділі 1.2 «Принципи та напрями державної політики у сфері 
управління побутовими відходами» акцентується увага на органічному 
зв’язку державної політики у сфері управління побутовими відходами, 
принципів публічного адміністрування цією сферою та відповідної функції 



11 
 

публічної адміністрації. Остання є засобом втілення державної політики 
України у сфері управління побутовими відходами в Україні. 

Реформування публічного адміністрування цієї сфери має починатися 
із запровадження якісно нової ідейної основи здійснення функції публічної 
адміністрації з управління побутовими відходами в Україні. Існуюча 
система принципів державної політики у сфері поводження з відходами, яка 
втілена у ст. 5 Закону України «Про відходи», є неефективною. Формування 
нової системи принципів публічного адміністрування цією сферою має 
здійснюватися із обов’язковим залученням, по-перше, галузевих принципів 
адміністративного права (принципів Загального адміністративного права та 
принципів належного врядування). По-друге, ця система має обов’язково 
містити спеціальні принципи публічного адміністрування сферою 
управління побутовими відходами. Центральне місце у переліку останньої 
групи принципів має зайняти принцип «ієрархії пріоритетів управління 
відходами», який є основою управління відходами у країнах-членах ЄС. Цей 
принцип є системою орієнтирів, які мають визначити напрями державної 
політики у цій сфері, зокрема: 1) запобігання утворенню побутових 
відходів; 2) підготовка до повторного використання побутових відходів; 
3) рециклінг побутових відходів; 4) використання їх як джерел 
відновлюваної енергії; 5) утилізація невідновлюваних побутових відходів. 
Ці ж напрями мають визначати публічне адміністрування сферою 
управління побутовими відходами на рівні АР Крим та на муніципальному. 

У підрозділі 1.3 «Правове та організаційне забезпечення урахування 
державних, муніципальних та приватних інтересів під час управління 
побутовими відходами» обґрунтовується думка, що у сфері управління 
побутовими відходами в Україні існують багатоманітні інтереси суб’єктів 
права. Публічні інтереси у названій сфері мають: світове співтовариство, 
країни Європейського Союзу, Український народ, держава, населення 
АР Крим, територіальні громади, об’єднання громадян. 

Констатовано, що публічна адміністрація повинна обов’язково 
враховувати усю сукупність таких інтересів при здійсненні її функції щодо 
управління побутовими відходами в Україні. Для реалізації цього завдання 
необхідний якісний механізм забезпечення врахування публічних інтересів 
під час публічного адміністрування побутовими відходами в Україні. 
Існуюча розрізнена система акумулювання публічних інтересів у цій сфері 
неефективна та має бути удосконалена. З огляду на це, запропоновано на 
рівні Закону України «Про відходи» нормативно закріпити обов’язок 
Мінрегіону України як профільного міністерства, щодо періодичного 
узагальнення існуючих публічних інтересів, передусім приватних осіб, і 
обов’язкового їх врахування при формуванні державної політики у сфері 
управління побутовими відходами в Україні. 

Розділ 2 «Юридичне регулювання управління побутовими 
відходами в Україні» складається з трьох підрозділів, які присвячені 
загальній характеристиці екоресурсного права як галузі Особливого 
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адміністративного права, що є юридичною основою публічного 
адміністрування сферою управління побутовими відходами в Україні, його 
структурі та системі джерел. 

У підрозділі 2.1 «Екоресурсне право як юридична основа управління 
побутовими відходами в Україні: стан та перспективи розвитку» 
обґрунтовується, що порядок реалізації функції публічної адміністрації з 
управління побутовими відходами регулюється нормами, які мають 
адміністративно-правову природу. Такий висновок заснований на 
послідовному застосуванні загальновизнаної у світі теорії поділу права на 
приватне та публічне до правових норм, які регулюють відповідну функцію 
публічної адміністрації. На підставі застосування цієї теорії, зроблено 
висновок про те, що суспільні відносини, які виникають з приводу 
побутових відходів в Україні, регулюються нормами приватного та 
публічного права, котрі передбачають їх диференціацію та об’єднання у 
правові утворення в межах публічного права (адміністративного та 
кримінального права України) та приватного права (цивільного права 
України). Такі критерії, як предмет адміністративного права, його мета і 
завдання дають підстави констатувати те, що норми публічного права, які 
регулюють порядок здійснення функції публічної адміністрації з управління 
побутовими відходами, є саме адміністративно-правовими. 

Для норм адміністративного права, які регулюють названу функцію 
публічної адміністрації, властива системність та цілісність. Ця обставина 
дає змогу об’єднати їх у цілісне правове утворення у межах Особливого 
адміністративного права як підсистеми адміністративного права України, 
яке об’єднує галузі права, що регулюють, зокрема, функціональні напрями 
діяльності суб’єктів публічного адміністрування, одним із яких є управління 
побутовими відходами в Україні. Назване правове утворення визначено 
нами як екоресурсне право України. 

Екоресурсне право України, будучи галуззю Особливого 
адміністративного права, має тісні функціональні зв’язки з інститутами 
Загального адміністративного права, такими, як: інститут принципів 
адміністративного права, інститут суб’єктів публічного адміністрування, 
інститут суб’єктивних прав приватних осіб, інститут інструментів 
публічного адміністрування, інститут адміністративної процедури, інститут 
публічного майна та ін. 

У підрозділі 2.2 «Система екоресурсного права України» дано 
характеристику внутрішньої будови цієї галузі Особливого 
адміністративного права, яка являє собою складне дворівневе утворення, що 
складається із значної кількості норм та інститутів екоресурсного права 
України. 

Незважаючи на розгалужену систему норм екоресурного права, які 
регулюють державне, республіканське, муніципальне та делеговане 
публічне адміністрування сферою управління побутовими відходами в 
Україні, така система цілісна та стабільна. 
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Базовим елементом екоресурсного права України є його норма. 
Ідентифікація норми права саме як норми екоресурного права України 
можлива за умови одночасного поєднання наступних її характеристик: 
1) вона регулює суспільні відносини у сфері управління побутовими 
відходами між публічною адміністрацією, з однієї сторони, та приватними 
особами або інституціями громадянського суспільства, з іншої сторони; 
2) така норма спрямована на задоволення публічних інтересів суб’єктів 
права у цій сфері; 3) ця норма є юридичною основою здійснення суб’єктами 
публічної адміністрації функції з управління побутовими відходами в 
Україні. Саме за рахунок норм екоресурсного права України мають 
вибудовуватися правові утворення, які займають вище ієрархічне 
становище у системі цієї галузі Особливого адміністративного права 
України, зокрема правові інститути. При цьому цілковито виключена 
можливість формування екоресурсного права України як комплексної галузі 
права, яка об’єднує у собі норми як публічного, так і приватного права. 

Система об’єктів публічного адміністрування у сфері управління 
побутовими відходами в Україні, з одного боку, та напрями публічного 
адміністрування цією сферою, з другого боку, визначають систему правових 
інститутів екоресурсного права України. При цьому перелік його інститутів 
є відкритим, зважаючи на те, що екоресурсні відносини постійно 
розвиваються, а отже, у майбутньому мають з’явитися нові правові 
інститути цієї галузі Особливого адміністративного права. 

У підрозділі 2.3 «Джерела екоресурсного права України» визначена 
система джерел цієї галузі Особливого адміністративного права. Доведено, 
що норми екоресурсного права України знаходять своє закріплення у 
розгалуженій системі різних за своєю юридичною природою джерел права. 
До них належать: міжнародні договори, присвячені окремим аспектам 
управління побутовими відходами; закони України та система підзаконних 
нормативно-правових актів, які містять норми, присвячені публічному 
адмініструванню сферою управління побутовими відходами в Україні; 
юридичні акти органів місцевого самоврядування, що є юридичною 
основою муніципального управління побутовими відходами; судові 
рішення, які торкаються дотичних питань щодо реалізації відповідної 
функції публічної адміністрації України. До системи джерел екоресурсного 
права варто також віднести правові звичаї, що реагують ті екоресурсні 
відносини, які безпосередньо не врегульовані на рівні його формалізованих 
джерел. 

Ґрунтовне реформування функції публічної адміністрації з управління 
побутовими відходами в Україні має знайти своє відображення у системі 
його джерел. Саме джерела екоресурсного права України повинні закріпити 
нову, європейсько орієнтовану ідеологію здійснення цієї функції публічної 
адміністрації, спрямувати її на нові для української практики публічного 
адміністрування сферою управління побутовими відходами орієнтири: 
а) виконання завдань економіки замкненого циклу та б) утвердження й 
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забезпечення прав і публічних інтересів приватних осіб у цій сфері. 
Розв’язання цього завдання, на наш погляд, має здійснюватися передусім 
через глибинне оновлення змісту Закону України «Про відходи». У цьому 
нормативно-правовому акті мають знайти свого відображення: орієнтація 
публічного адміністрування сферою управління побутовими відходами на 
завдання «людиноцентризму»; правове регулювання статусу відходів як 
майна; залучення до управління побутовими відходами приватних осіб 
суб’єктів з делегованими повноваженнями; чіткий та зрозумілий механізм 
залучення інституцій громадянського суспільства до публічного 
адміністрування сферою управління побутовими відходами; система 
інструментів публічного адміністрування цією сферою тощо. Водночас має 
бути прийнято спеціальний закон, який стане юридичною основою для 
запровадження економіки замкненого циклу в Україні. 

Розділ 3 «Суб’єкти управління побутовими відходами в Україні» 
складається з чотирьох підрозділів, присвячених визначенню системи 
суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють державне, 
республіканське, муніципальне та делеговане публічне адміністрування 
сферою управління побутовими відходами в Україні. 

У підрозділі 3.1 «Органи державної влади як суб’єкти управління 
побутовими відходами в Україні» визначається система суб’єктів публічної 
адміністрації, які залучені до державного публічного адміністрування 
сферою управління побутовими відходами в Україні. 

Констатовано, що компетенція та повноваження низки суб’єктів 
державного публічного адміністрування у цій сфері не визначена у Законі 
України «Про відходи». У зв’язку із цим, зроблено низку пропозицій щодо 
внесення змін і доповнень до законодавства України про відходи з метою 
визначення їх повноважень та компетенції у сфері управління побутовими 
відходами в Україні. 

Реформування функції публічної адміністрації з управління 
побутовими відходами передбачає оновлення завдань, які ставляться у цій 
сфері публічного адміністрування, насамперед перед суб’єктами публічної 
адміністрації. На наш погляд, їх діяльність має бути спрямована на: 
утвердження прав і свобод приватних осіб у цій сфері, врахування 
публічних інтересів приватних осіб у процесі управління побутовими 
відходами в Україні, створення ефективного механізму управління 
побутовими відходами як публічним майном, виконання завдань економіки 
замкненого циклу. Наразі перелічені завдання чітко не визначені у 
законодавстві України про відходи. Для подолання цих прогалин зроблено 
низку пропозицій щодо внесення змін та доповнень, зокрема до ст. ст. 18, 
20, 23, 23-1, 25 Закону України «Про відходи». 

У підрозділі 3.2 «Органи влади Автономної Республіки Крим у системі 
суб’єктів управління побутовими відходами» визначено систему органів 
влади АР Крим, які здійснюють республіканське публічне адміністрування 
сферою управління побутовими відходами. 
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Доведено, що на території АР Крим публічне адміністрування сферою 
управління побутовими відходами здійснюється на трьох рівнях: 
1) державному (через районні державні адміністрації); 2) республіканському 
(через органи влади АР Крим); 3) муніципальному (через органи місцевого 
самоврядування). 

Констатовано необхідність конкретизації на рівні Закону України 
«Про відходи» повноважень та компетенції: Верховної Ради АР Крим, Ради 
міністрів АР Крим, Міністерства регіонального розвитку та житлово-
комунального господарства АР Крим як суб’єктів республіканського 
публічного адміністрування сферою управління побутовими відходами. 

Акцентовано увагу на тому, що окреслена система суб’єктів 
республіканського публічного адміністрування сферою управління 
побутовими відходами має: здійснювати свою діяльність із обов’язковим 
врахуванням публічних інтересів населення АР Крим, забезпечувати захист 
прав і свобод приватних осіб у цій сфері, виконувати завдання економіки 
замкненого циклу. 

У підрозділі 3.3 «Органи місцевого самоврядування як елемент 
системи суб’єктів управління побутовими відходами» досліджується 
муніципальне публічне адміністрування цією сферою, яке реалізується 
через систему адміністративно не підпорядкованих один одному органів 
місцевого самоврядування України. Саме ця ланка управління побутовими 
відходами у нашій країні наразі виконує більшість завдань із публічного 
адміністрування сферою управління побутовими відходами в Україні. 

Реформування муніципального рівня управління побутовими 
відходами має здійснюватися через посилення ролі публічних інтересів 
територіальної громади у здійсненні цього виду публічного адміністрування 
сферою управління побутовими відходами в Україні. Адже на сьогодні 
муніципальне управління побутовими відходами в Україні, фактично, є 
ланкою державного публічного адміністрування цією сферою. Такий стан 
речей суперечить сутності та призначенню органів місцевого 
самоврядування, які створюються територіальними громадами з метою 
самостійного вирішення питань місцевого значення у межах, визначених 
законодавством України, окрема щодо управління побутовими відходами. 

Доведено, що інструментом для врахування інтересів територіальної 
громади під час муніципального управління побутовими відходами мають 
стати відповідні муніципальні стратегії управління відходами. Вони повинні 
обов’язково містити заходи, спрямовані на: 1) попередження утворення 
побутових відходів на муніципальному рівні; 2) збір та транспортування 
побутових відходів; 3) повторне використання побутових відходів; 
4) утилізацію побутових відходів; 5) планування будівництва та 
експлуатації об’єктів для сортування, переробки й утилізації побутових 
відходів. Ці заходи мусять поєднуватися із ідеєю системного запровадження 
концепції «людиноцентризму» та виконання завдань економіки замкненого 
циклу. 
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Такі стратегії повинні бути запровадженими на рівні областей, 
районів, міст, міст Києва та Севастополя, районів у містах, сіл, селищ. 
Водночас вони мають створюватися із врахуванням програм і стратегій 
вищого рівня, зокрема загальнодержавної та республіканської програм і 
стратегій управління відходами. 

У підрозділі 3.4 «Суб’єкти приватного права як суб’єкти управління 
побутовими відходами» обґрунтовується необхідність запровадження 
існуючої у країнах-членах ЄС системи суб’єктів із делегованими 
повноваженнями, залучених до управління побутовими відходами. 

Наразі приватні особи, які здійснюють операції з побутовими 
відходами в Україні, не позиціонуються ні як суб’єкти публічної 
адміністрації, ні як суб’єкти із делегованими повноваженнями. Водночас у 
країнах-членах ЄС звичною є практика залучення приватних осіб до 
реалізації функції публічної адміністрації з управління побутовими 
відходами. 

Залучення приватних осіб у якості суб’єктів із делегованими 
повноваженнями до здійснення цієї функції публічної адміністрації, на наш 
погляд, має відбуватися через окреме нормативне закріплення на рівні 
Закону України «Про відходи» існуючої у країнах-членах ЄС системи 
приватних осіб суб’єктів делегованих повноважень. 

Запровадження цього інституту мусить стати поштовхом для 
активізації державно-приватного партнерства у сфері управління 
побутовими відходами в Україні. 

Розділ 4 «Механізм управління побутовими відходами в Україні» 
складається із чотирьох підрозділів, у яких досліджуються механізм 
публічного адміністрування сферою управління побутовими відходами в 
Україні та інструменти публічного адміністрування цією сферою. 

У підрозділі 4.1 «Сутність та зміст механізму управління 
побутовими відходами» розкривається зв’язок таких категорій, як 
«механізм правового регулювання», «адміністративно-правовий механізм» 
та «адміністративно-правовий механізм управління побутовими відходами». 
Ці категорії мають тісний взаємозв’язок та співвідносяться як загальне, 
спеціальне й особливе. 

Для адміністративно-правового механізму управління побутовими 
відходами властиві всі ті елементи, що притаманні механізмам вищого 
порядку. При цьому, на рівні відповідного механізму ці елементи набувають 
конкретики. Йдеться про норми екоресурсного права; юридичні факти, які 
призводять до виникнення, зміни та припинення екоресурсних відносин; 
власне, самі екоресурсні відносини, які мають юридичний та фактичний 
зміст; їх суб’єкти, одним із яких обов’язково є суб’єкт публічної 
адміністрації України; відповідні об’єкти, з приводу яких виникають 
екоресурсні відносини тощо. 

Суть адміністративно-правового механізму управління побутовими 
відходами в Україні вбачається у тому, що він є сукупністю визначених 



17 
 

законодавством України інструментів діяльності публічної адміністрації, 
що використовуються нею для здійснення регулюючого впливу на 
діяльність приватних осіб, які здійснюють операції з побутовими відходами 
та управління побутовими відходами як публічним майном. 

Наразі існуюча система інструментів діяльності публічної 
адміністрації у цій сфері є обмеженою. Центральне місце у переліку таких 
інструментів займає нормативно-правовий акт. Безсистемно 
використовуються такі інструменти, як плани, фактичні дії та 
адміністративні акти. 

На наш погляд, реформування цієї функції публічної адміністрації 
України передбачає також запровадження існуючої в країнах-членах ЄС 
системи інструментів діяльності публічної адміністрації у сфері 
управління побутовими відходами. Перелік інструментів діяльності 
публічної адміністрації має розширитися насамперед за рахунок 
адміністративного договору. Цей інструмент зможе використовуватися у 
частині визначення цілей, завдань та напрямів співпраці суб’єктів 
публічної адміністрації у цій сфері; взаємодії суб’єктів публічної 
адміністрації та інституцій громадянського суспільства у сфері управління 
побутовими відходами. 

На якісно вищий рівень має піднятися використання такого 
інструменту діяльності публічної адміністрації, як план. Планування 
управління побутовими відходами має включати загальновизнаний у 
країнах ЄС алгоритм його реалізації, який містить наступні обов’язкові 
стадії: а) прийняття стратегії управління відходами; б) схвалення плану 
реалізації такої стратегії; в) реалізація плану; г) звітування про його 
реалізацію. Цей алгоритм має застосовуватися не тільки на рівні державного 
публічного адміністрування сферою управління побутовими відходами, а 
також на республіканському та муніципальному рівнях. 

У підрозділі 4.2 «Підзаконне нормативне та індивідуальне 
регулювання як елемент механізму управління побутовими відходами» 
констатовано, що підзаконні нормативно-правові акти наразі є основним 
інструментом публічного адміністрування сферою управління побутовими 
відходами в Україні. Вони становлять значну за обсягом та різноманітну за 
своїм тематичним спрямуванням групу юридичних актів, які регулюють 
різноманітні аспекти публічного адміністрування цією сферою. За ознакою 
дії у просторі їх можна поділити на: загальнодержавні, республіканські та 
муніципальні підзаконні нормативно-правові акти. 

Акцентовано увагу на тому, що система підзаконних нормативно-
правових актів, які створювалися публічною адміністрацією для 
регулювання екоресурсних відносин, є достатньо громіздкою та внутрішньо 
невпорядкованою, що виявляється у: а) значній кількості підзаконних 
нормативних актів; б) широкій практиці врегулювання з їх допомогою тих 
питань, які прямо не врегульовані у законах України; в) прийнятті таких 
юридичних актів не профільними суб’єктами публічної адміністрації. 



18 
 

Принципово інший підхід існує у країнах-членах ЄС, де система 
підзаконних нормативно-правових актів: а) чітко спрямована на 
конкретизацію положень законів; б) є достатньо компактною, що 
виявляється у комплексності регулювання окремих аспектів публічного 
адміністрування управління побутовими відходами за допомогою незначної 
кількості нормативних актів. На наш погляд, цей позитивний досвід має 
обов’язково враховуватися під час реформування функції публічної 
адміністрації з управління побутовими відходами в Україні. 

Реформуванню підлягає також індивідуальне регулювання 
господарської діяльності, пов’язаної із здійсненням операції з побутовими 
відходами. Наразі таке регулювання характеризується: а) існуванням 
значного переліку документів, які має отримати суб’єкт господарювання 
для здійснення окремих операцій з побутовими відходами; б) складністю 
процедури отримання таких дозвільних документів, її надмірною 
забюрократизованістю; в) значними затратами часу приватних осіб, які 
виявили бажання отримати такі дозвільні документи. Запропоновано замість 
значного переліку різноманітних дозвільних документів запровадити 
єдиний документ, який би дозволяв здійснювати одну чи декілька операцій 
з побутовими відходами. 

У підрозділі 4.3 «Адміністративна відповідальність у механізмі 
управління побутовими відходами в Україні» визначено характерні ознаки 
та специфіку цього виду юридичної відповідальності у названій сфері 
публічного адміністрування. 

Обґрунтовується те, що існуюча нині система адміністративної 
відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері управління 
побутовими відходами, яка нормативно відображена у Законі України «Про 
відходи» та КУпАП, є неефективною з позиції забезпечення захисту 
приватних осіб від дій та рішень суб’єктів владних повноважень у цій сфері. 
Це виявляється в тому, що заходи адміністративної відповідальності 
спрямовано переважно на покарання приватних осіб за адміністративні 
правопорушення у цій сфері. При цьому, немає таких складів 
адміністративних правопорушень, які б передбачали адміністративну 
відповідальність суб’єктів владних повноважень за неправомірні дії чи 
бездіяльність стосовно приватних осіб у цій сфері. Цим порушується 
конституційний принцип відповідальності держави перед людиною за свою 
діяльність. Зважаючи на це, у підрозділі запропонована низка складів 
адміністративних правопорушень, які спрямовані на притягнення до 
адміністративної відповідальності публічних службовців за 
правопорушення у сфері управління побутовими відходами в Україні. 

У підрозділі 4.4 «Акти-дії та інформаційні акти як елемент 
механізму управління побутовими відходами» обґрунтовано необхідність 
реформування системи актів-дій, які використовує публічна адміністрація 
під час здійснення своєї функції управління побутовими відходами в 
Україні. Такі їх різновиди, як державний облік побутових відходів; 
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паспортизацію побутових відходів; ведення реєстру об’єктів утворення, 
оброблення та утилізації відходів; ведення реєстраційних карт об’єктів 
утворення, обробки та утилізації відходів;  ведення реєстру місць 
видалення відходів; паспортизацію місць видалення побутових відходів 
запропоновано розглядати як складові елементи системи моніторингу 
(нагляду) за сферою управління побутовими відходами в Україні. Таке 
об’єднання можливе, зважаючи на спільність мети таких актів-дій. При 
цьому, поряд із запровадженням системи моніторингу (нагляду) за сферою 
управління побутовими відходами в Україні ми пропонуємо закріпити на 
рівні ст. 25-1 Закону України «Про відходи» обов’язок Мінрегіону України 
з контролю за повнотою та своєчасністю збору й обробки інформації 
відповідальними суб’єктами публічної адміністрації щодо: а) державного 
обліку побутових відходів; б) ведення реєстру об’єктів утворення, 
оброблення та утилізації відходів; в) ведення реєстру місць видалення 
відходів. Такий контроль не є самоціллю. Метою таких заходів є 
донесення до населення та кожної заінтересованої особи повної і 
достовірної інформації про стан сфери управління побутовими відходами в 
Україні. У якості еталону у цьому випадку ми пропонуємо розглядати 
систему інформування про стан сфери управління побутовими відходами, 
яка існує в країнах-членах ЄС. Така система дає кожному змогу у будь-
який момент отримати вичерпну інформацію, яка стосується управління 
побутовими відходами. 

Принципово мають змінитися уявлення про функціональне 
призначення інформаційних актів, які надаються суб’єктами публічної 
адміністрації на запити приватних осіб у цій сфері. Поряд із інформацією 
щодо міри негативного впливу побутових відходів на навколишнє природне 
середовище, мають з’явитися інформаційні акти, які повинні підвищити 
обізнаність населення щодо: цілей та завдань економіки замкненого циклу 
як ідейної основи управління побутовими відходами; способів 
попередження утворення побутових відходів; методики їх сортування тощо. 

Розділ 5 «Управління побутовими відходами у контексті адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 
складається з трьох підрозділів, присвячених визначенню вихідних засад, 
теоретико-правового забезпечення та напрямів наближення законодавства 
України до законодавства ЄС у сфері управління побутовими відходами. 

У підрозділі 5.1 «Вихідні засади адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС у сфері управління побутовими відходами» обґрунтовано 
думку, що адаптація законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу у сфері управління побутовими відходами 
здійснюється методом наближення, тобто приведення у відповідність, 
найповніше наближення законодавства України до стандартів управління 
побутовими відходами у ЄС. Акцентовано увагу на тому, що таке 
наближення виключає механічне запозичення положень відповідних 
юридичних актів ЄС. 
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Визначено умови та чинники наближення вітчизняного законодавства 
до законодавства ЄС у сфері управління побутовими відходами в Україні. 
Констатовано, що закріплений у Законі України «Про Загальнодержавну 
програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу» механізм адаптації законодавства України до законодавства ЄС, 
який є спільним для всіх сфер та форм адаптації законодавства, необхідно 
вдосконалити. Запропоновано доповнити перелік умов адаптації, 
визначений у Розділі VI цього Закону України, наступними умовами 
адаптації законодавства: 1) планування роботи із адаптації законодавства; 
2) визначення переліку органів публічної влади, насамперед суб’єктів 
публічної адміністрації України, відповідальних з української сторони за 
проведення робіт із адаптації законодавства; 3) взаємодія із інституціями 
ЄС у контексті оцінки якості та ефективності результатів проведення робіт 
із адаптації законодавства; 4) притягнення до відповідальності 
відповідальних з української сторони за пропущення строків проведення 
адаптаційних робіт. 

Визначено інституційне забезпечення здійснення наближення 
законодавства України до законодавства ЄС у сфері управління побутовими 
відходами в Україні, яке здійснюється через розгалужену систему суб’єктів 
публічної влади. 

У підрозділі 5.2 «Теоретико-правове забезпечення управління 
побутовими відходами в Європейському Союзі» з’ясовано основні риси 
теорії та практики публічного адміністрування сферою управління 
побутовими відходами в країнах-членах ЄС. У результаті аналізу 
законодавства та практики публічного адміністрування сферою управління 
побутовими відходами країн-членів ЄС, зокрема Німеччини, Швейцарії, 
Фінляндії, Чехії, Польщі та ін. Констатується, що національне 
законодавство України про відходи суттєво відрізняється від європейських 
аналогів. Принципово різними є мета, завдання, інструменти публічного 
адміністрування сферою управління побутовими відходами в країнах-
членах ЄС та Україні. Доведено, що наближення публічного 
адміністрування сферою управління побутовими відходами в Україні до тих 
аналогів, які існують у країнах-членах ЄС, має здійснюватися через 
ґрунтовне реформування сфери управління побутовими відходами в 
Україні. Ідейним ядром такого управління має стати економіка замкненого 
циклу. Її функціонування спрямоване на розв’язання трьох 
взаємопов’язаних завдань: 1) попередження утворення відходів; 
2) ефективне використання ресурсного потенціалу відходів; 3) екологічно 
безпечне вилучення цінних матеріалів з відходів. 

Акцентовано увагу на тому, що управління побутовими відходами є 
не лише функцією, яку покладено на систему суб’єктів публічної 
адміністрації. Це спільне завдання як публічної адміністрації, так і 
інституцій громадянського суспільства та приватних осіб. Усі вони мають 
спільні цілі й прагнення, які обумовлені завданнями економіки замкненого 
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циклу. При цьому всіляко заохочується приватна ініціатива та ідея щодо 
необхідності зменшення кількості побутових відходів за допомогою 
індивідуальних зусиль, ідей та зобов’язань. 

У підрозділі 5.3 «Основні напрями розвитку теорії та практики 
управління побутовими відходами у контексті адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу» конкретизовано напрями 
розвитку теорії та практики публічного адміністрування сферою управління 
побутовими відходами в Україні. Ці напрями обумовлюються, з одного 
боку, завданнями економіки замкненого циклу, а з другого – необхідністю 
запровадження концепції «людиноцентризму» під час здійснення функції 
публічної адміністрації з управління побутовими відходами в Україні. 

З урахуванням названих критеріїв, визначено шість пріоритетних 
напрямів розвитку теорії та практики управління побутовими відходами в 
Україні, зокрема: орієнтація публічного адміністрування у цій сфері на 
утвердження та забезпечення прав і свобод людини; максимальне врахування 
публічних інтересів приватних осіб під час державного, республіканського, 
муніципального та делегованого публічного адміністрування сферою 
управління побутовими відходами; якісне управління побутовими відходами 
як публічним майном; залучення інституцій громадянського суспільства до 
публічного адміністрування цією сферою тощо. 

Реалізація кожного із цих напрямів має наблизити теорію та практику 
управління побутовим відходами до аналогів, які існують у країнах-членах 
ЄС. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичні узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, що полягає у розробці на основі аналізу чинного 
законодавства України відповідних підзаконних нормативних актів, 
узагальнення практики їх реалізації, а також вивчення вітчизняних та 
зарубіжних теорій нової, на рівні аналогів у країнах-членах ЄС, концепції 
публічного адміністрування сферою управління побутовими відходами, яка 
б могла бути покладена в основу реалізації функції публічної адміністрації з 
управління побутовими відходами в Україні. У результаті проведеного 
дослідження, сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, 
спрямованих на досягнення поставленої мети. 

1. Доведено необхідність ґрунтовного реформування функції 
публічної адміністрації щодо поводження з побутовими відходами шляхом 
запровадження в Україні якісно кращої, європейсько орієнтованої концепції 
«управління побутовими відходами». Ця концепція реалізована в усіх 
країнах-членах ЄС. Саме вона має бути покладена в основу реалізації 
відповідної функції публічної адміністрації. Її перевагами є орієнтація 
управління побутовими відходами на потреби економіки замкненого циклу 
та системне запровадження концепції «людиноцентризму» під час 
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здійснення функції публічної адміністрації з управління побутовими 
відходами. 

2. Центральною категорію названої концепції є категорія 
«управління побутовими відходами». Запропоновано розглядати її як сферу 
життєдіяльності суспільства і держави, щодо якої здійснюється публічне 
адміністрування суб’єктами публічної адміністрації, яке спрямовано на 
регулювання діяльності суб’єктів права, що здійснюють операції з 
відходами та управління відходами як публічним майном з метою 
забезпечення прав, свобод, публічних інтересів приватних осіб та 
розв’язання завдань економіки замкненого циклу. Такий підхід до 
розуміння цієї категорії дає змогу вибудувати систему об’єктів публічного 
адміністрування у цій сфері, яка складається із загального та відповідних 
видових об’єктів. 

3. Реформування функції публічної адміністрації з управління 
побутовими відходами передбачає закладення якісно нової ідейної основи її 
здійснення органами державної, насамперед виконавчої влади, органами 
влади АР Крим, органами місцевого самоврядування та приватними 
особами – суб’єктами делегованих повноважень. Ідейна основа публічного 
адміністрування сферою управління побутовими відходами має 
формуватися за рахунок системи галузевих принципів адміністративного 
права та спеціальних принципів публічного адміністрування цією сферою. 
Центральне місце у переліку цієї групи принципів повинен зайняти принцип 
«ієрархії пріоритетів управління відходами». На жаль, на сьогодні він 
нормативно не закріплений у Законі України «Про відходи». Саме цей 
принцип має визначати напрями публічної політики у цій сфері, тобто 
мусить реалізовуватися під час державного, республіканського, 
муніципального та делегованого публічного адміністрування сферою 
управління побутовими відходами в Україні. 

4. Доведено існування значної кількості суб’єктів права, які є 
носіями публічних інтересів у сфері управління побутовими відходами в 
Україні. На жаль, законодавство України про відходи не містить чіткої 
процедури акумулювання та врахування публічних інтересів під час 
здійснення функції публічної адміністрації з управління побутовими 
відходами в Україні. Разом із тим у країнах-членах ЄС публічні інтереси 
приватних осіб є імперативом не тільки для публічної адміністрації під час 
публічного адміністрування цією сферою, а й для суб’єктів 
господарювання, які здійснюють операції з побутовими відходами. 
Вирішення цієї проблеми можливе через закріплення на рівні ст. 25 Закону 
України «Про відходи» обов’язку Мінрегіону України щодо періодичного 
узагальнення існуючих публічних інтересів у цій сфері і їх обов’язкового 
врахування під час формування державної політики з управління 
побутовими відходами в Україні. 

5. Аналіз нормативного регулювання публічного адміністрування 
сферою управління побутовими відходами в Україні дає змогу 
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констатувати, що воно забезпечується адміністративно-правовими нормами, 
об’єднаними у цілісне правове утворення, яке ми пропонуємо назвати 
екоресурсним правом України. Теоретичним підґрунтям виокремлення 
екоресурсного права України є, по-перше, застосування загальновизнаної 
вітчизняними та закордонними вченими теорії поділу права на приватне та 
публічне, яка є фундаментальним принципом функціонування національної 
системи права, та, по-друге, необхідність подальшої диференціації норм 
Особливого адміністративного права України, пов’язаної з формуванням у її 
межах нових галузей права, однією з яких, власне, є екоресурсне право 
України. 

6. Система екоресурсного права України являє собою складне 
дворівневе утворення, яке складається із значної кількості норм та 
інститутів цієї галузі Особливого адміністративного права України. Маючи 
розгалужену структуру нормативного регулювання, яка обумовлюється як 
об’єктами управління, так і напрямами управлінського впливу, зокрема 
державним, республіканським, муніципальним та делегованим публічним 
адмініструванням сферою управління побутовими відходами, екоресурсне 
право характеризується системністю, цілісністю, стабільністю, що дає змогу 
об’єднати його норми у відповідні правові інститути. До таких інститутів 
належать: інститут правового статусу суб’єктів екоресурсних 
правовідносин; інститут забезпечення та гарантування публічною 
адміністрацією прав, свобод та законних інтересів приватних осіб у сфері 
управління побутовими відходами в Україні; інститут делегування 
публічних функцій у сфері управління побутовими відходами в Україні 
органами виконавчої влади органам місцевого самоврядування; інститут 
делегування публічних функцій суб’єктами публічної адміністрації 
профільним комунальним підприємствам та приватним особам суб’єктам 
делегованих повноважень; інститут управління побутовими відходами як 
публічним майном; інститут моніторингу (нагляду) за сферою управління 
побутовими відходами; інститут інформування приватних осіб у сфері 
управління побутовими відходами; інститут видачі дозволів та ліцензування 
на здійснення операцій з побутовими відходами; інститут взаємодії органів 
публічної влади з інституціями громадянського суспільства щодо 
управління побутовими відходами в Україні; інститут адміністративної 
відповідальності у сфері управління побутовими відходами в Україні. 

7. Норми екоресурсного права України знаходять своє офіційне 
закріплення у значній кількості джерел (форм) права. До системи джерел 
екоресурсного права України ми віднесемо: 1) норми міжнародних 
договорів, присвячені окремим аспектам управління побутовими відходами; 
2) норми національного законодавства України, які регулюють управління 
побутовими відходами в Україні та містяться у Законах України і 
підзаконних нормативно-правових актах; 3) судові рішення; 4) правові 
звичаї. У перспективі до системи джерел екоресурсного права України 
можуть долучитися: 1) акти органів влади АР Крим; 2) юридичні акти ЄС; 
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3) правова доктрина. Викладене переконливо демонструє, що екоресурсне 
право України має власну джерельну базу. По суті, це є додатковим 
аргументом для можливості обґрунтування його у якості галузі Особливого 
адміністративного права України. 

8. Подальше наближення нормативного регулювання публічного 
адміністрування сферою управління побутовими відходами в України до 
європейських стандартів передбачає проведення ґрунтовного реформування 
як змістового наповнення, так і структури джерел екоресурсного права 
України. Необхідно відмовитися від ідеї подальшого розгалуження 
джерельної бази екоресурсного права України. Її навпаки слід укрупнити та 
структурувати, як у країнах-членах ЄС. Основою управління відходами в 
Україні мають стати: а) оновлений Закон України «Про відходи», який 
повинен спрямувати публічну адміністрацію України на утвердження і 
забезпечення прав та публічних інтересів приватних осіб у цій сфері; 
б) додатково має бути прийнято Закон України «Про економіку замкненого 
циклу»; в) специфіку публічного адміністрування окремими видами 
побутових відходів мусять визначати окремі постанови Уряду України. 

9. Здійснено класифікацію суб’єктів публічної адміністрації, 
залучених до публічного адміністрування сферою управління побутовими 
відходами в Україні. До них належать: органи державної влади України, 
насамперед органи виконавчої влади; органи влади АР Крим; органи 
місцевого самоврядування та приватні особи суб’єктів делегованих 
повноважень. Саме вони здійснюють державне, республіканське, 
муніципальне та делеговане публічне адміністрування у цій сфері. 

Аналіз законодавства України про відходи надає можливість 
констатувати, що на рівні Закону України «Про відходи» не визначено 
компетенцію та повноваження низки суб’єктів публічної адміністрації, 
залучених до публічного адміністрування сферою управління побутовими 
відходами в Україні. Запропоновано визначити правовий статус та 
компетенцію у цій сфері: Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах електроенергетики та комунальних послуг, Верховної 
Ради АР Крим, Ради міністрів АР Крим, Міністерства регіонального 
розвитку та житлово-комунального господарства АР Крим, приватних осіб 
суб’єктів із делегованими повноваженнями. Не конкретизовані 
повноваження правонаступників ліквідованих державних органів, зокрема 
Державної санітарно-епідеміологічної служби України. У зв’язку із цим 
зроблено низку пропозицій щодо подолання таких прогалин законодавства 
України про відходи шляхом внесення змін і доповнень до Закону України 
«Про відходи». 

10. Визначено адміністративно-правовий механізм управління 
побутовими відходами, що є конкретизацією механізму адміністративно-
правового регулювання і більш загальної категорії, якою є «механізм 
правового регулювання». Йому притаманні всі ті елементи, які властиві 
механізмам вищого порядку. Суть цього механізму полягає у тому, що він є 
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сукупністю визначених законодавством України інструментів діяльності 
публічної адміністрації, які використовуються нею для здійснення 
регулюючого впливу на систему об’єктів публічного адміністрування у 
сфері управління побутовими відходами в Україні, що веде до виникнення, 
зміни та припинення екоресурсних відносин. 

11. Констатовано, що перелік інструментів, які використовує публічна 
адміністрація під час здійснення своєї функції щодо управління побутовими 
відходами в Україні, є незначним. До них належать: нормативно-правові 
акти; плани; фактичні дії та адміністративні акти. Не використовується 
адміністративний договір як інструмент діяльності публічної адміністрації у 
цій сфері. Застосування цього інструменту діяльності публічної 
адміністрації можливе у частині визначення цілей, завдань та напрямів 
співпраці суб’єктів публічної адміністрації у сфері управління побутовими 
відходами в Україні; взаємодії суб’єктів публічної адміністрації та 
приватних осіб як суб’єктів делегованих повноважень у цій сфері; взаємодії 
суб’єктів публічної адміністрації та інститутів громадянського суспільства у 
сфері управління побутовими відходами в Україні. Для запровадження 
широкого використання адміністративних договорів у сфері управління 
побутовими відходами слід внести зміни до Закону України «Про відходи». 
Саме цей нормативно-правовий акт повинен визначати випадки 
застосування адміністративних договорів у цій сфері. Однак процедура їх 
використання має регулюватися спеціальним документом, зокрема Законом 
України «Про адміністративні процедури». 

12. З’ясовано вади використання такого інструменту управління 
побутовими відходами в Україні, як плани. Констатовано, що вони 
переобтяжені з позиції змісту, адже є водночас і програмами, і стратегіями, і 
планами. Запропоновано запровадити в Україні німецький підхід до 
планування діяльності з управління побутовими відходами, який передбачає 
існування логічного ланцюга публічного адміністрування сферою 
управління побутовими відходами, що включає послідовне застосування: 
а) програм управління відходами; б) стратегій; в) планів управління 
відходами; г) звітів про виконання планів. Такий логічний ланцюг 
управління побутовими відходами має бути нормативно закріплений у 
Законі України «Про відходи». 

13. Запропоновано запровадити замість значного переліку 
різноманітних дозвільних документів для суб’єктів господарювання, які 
бажають здійснювати операції з побутовими відходами, єдиний документ, 
що надавав би можливість здійснювати цей вид господарської діяльності. 
Такий дозвільний документ запропоновано назвати сертифікатом на 
здійснення операцій з побутовими відходами. Цей сертифікат можна було б, 
як і у Німеччині, видавати на здійснення як однієї, так і декількох операцій з 
побутовими відходами. Правове регулювання підстав отримання цього 
дозвільного документа ми пропонуємо здійснити на рівні Закону України 
«Про відходи». 
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14. Принципово має змінитися доктринальний підхід до розуміння 
інституту адміністративної відповідальності у сфері управління побутовими 
відходами. Адже заходи адміністративної відповідальності за вчинення 
адміністративних правопорушень, які наразі існують в Україні, не 
спроможні забезпечити захист приватних осіб від дій та рішень суб’єктів 
владних повноважень у цій сфері. У зв’язку із цим запропоновано низку 
складів адміністративних правопорушень, які спрямовані на притягнення до 
адміністративної відповідальності публічних службовців суб’єктів за 
адміністративні правопорушення у сфері управління побутовими відходами 
в Україні. 

15. Обґрунтовано думку щодо суттєвого розширення спектра 
інформаційних актів, які надаються на запити приватних осіб суб’єктами 
публічної адміністрації України. Вони мають містити не тільки інформацію 
про розташування місць чи об’єктів зберігання і видалення відходів, їх 
вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людини, 
а й інформацію про способи попередження утворення побутових відходів. 
При цьому до надання такої інформації приватним особам ми пропонуємо 
залучити профільні комунальні підприємства та приватних осіб, які 
здійснюють операції з побутовими відходами в Україні. 

16. Доведено, що на сьогодні для адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу у сфері управління побутовими 
відходами застосовується метод наближення, тобто приведення у 
найповнішу відповідність законодавства України до стандартів управління 
побутовими відходами в ЄС. Встановлено умови та фактори, які впливають 
на цей процес. 

17. Визначено теоретико-правове забезпечення управління 
побутовими відходами в Європейському Союзі. Констатовано, що 
наближення управління побутовими відходами в Україні до європейських 
аналогів неможливе без: 1) орієнтації такого управління на завдання 
економіки замкненого циклу (попередження утворення відходів, у тому 
числі побутових; ефективного використання ресурсного потенціалу 
відходів, зокрема побутових; екологічно безпечного вилучення цінних 
матеріалів із відходів) та 2) реалізації на практиці принципу «ієрархії 
пріоритетів управління відходами»: а) запобігання утворенню відходів; 
б) підготовка до повторного використання відходів; в) рециклінг відходів; 
г) використання відходів як джерел відновлюваної енергії; д) утилізація 
відходів. 

18. Названо шість пріоритетних напрямів розвитку теорії та практики 
публічного адміністрування сферою управління побутовими відходами у 
контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу. Доведено, що реалізація цих напрямів допоможе наблизити 
публічне адміністрування сферою управління побутовими відходами в 
Україні до стандартів управління побутовими відходами, які існують у 
країнах-членах ЄС. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Кравченко М. Г. Управління побутовими відходами в Україні: 
адміністративно-правовий аспект. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, 
присвяченою адміністративно-правовому дослідженню публічного 
адміністрування сферою управління побутовими відходами в Україні. 

Охарактеризовано побутові відходи як об’єкт публічного 
адміністрування. З’ясовано принципи та напрями державної політики у цій 
сфері. Досліджено правове та організаційне забезпечення урахування 
публічних інтересів під час управління побутовими відходами. 
Охарактеризовано екоресурсне право як юридичну основу управління 
побутовими відходами в Україні, визначено систему його джерел. 
Визначено систему суб’єктів публічного адміністрування у цій сфері. 
З’ясовано сутність, зміст та елементи механізму управління побутовими 
відходами. Визначено вихідні засади адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС у цій сфері. 

Ключові слова: побутові відходи, публічне адміністрування, 
публічна адміністрація, система адміністративного права, екоресурсне 
право, публічний інтерес, публічне майно, публічна функція, 
адміністративно-правове регулювання. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Кравченко М. Г. Управление бытовыми отходами в Украине: 

административно-правовой аспект. – Квалификационный научный труд 
на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук 
по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; 
финансовое право, информационное право. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 
Украины, Киев, 2019. 

Диссертация является самостоятельной завершенной научной 
работой, посвященной административно-правовому исследованию 
публичного администрирования сферы управления бытовыми отходами в 
Украине. 

Охарактеризованы бытовые отходы как объект публичного 
администрирования. Выяснены принципы и направления государственной 
политики в этой сфере. Исследовано правовое и организационное 
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обеспечение учета общественных интересов при управлении бытовыми 
отходами. Охарактеризовано экоресурсное право, как юридическая основа 
управления бытовыми отходами в Украине. Определена система субъектов 
публичного администрирования в этой сфере. Выяснена сущность и 
элементы механизма управления бытовыми отходами. Определены основы 
адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС в этой сфере. 

Ключевые слова: бытовые отходы, публичное администрирование, 
публичная администрация, система административного права, экоресурсное 
право, публичный интерес, публичное имущество, публичная функция, 
административно-правовое регулирование. 

 
SUMMARY 

 
Kravchenko M. Н. Household waste management in Ukraine: 

administrative and legal aspect. – Qualifying scientific work on the rights of the 
manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the Doctor of Law in specialty 
12.00.07 – administrative law and process; financial law; information law. – 
Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and 
Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

This dissertation represents fully completed scientific work devoted to 
administrative and legal research of the public administering of the household 
waste management field in Ukraine. The «household waste management» 
concept was theoretically and legally analysed by the dissertation’s author; the 
legal regulation of the household waste management in Ukraine was described; 
the list of the household waste management operators in Ukraine was composed; 
the mechanism of the household waste management in Ukraine was disclosed; the 
basis for appropriate Ukraine’s legislation approximation to EU legislation in the 
household waste management was identified. 

It was confirmed the absence of the implemented on the regulatory basis 
the «household waste management» concept in Ukraine. Instead, the current 
«household waste operation» concept is in force and regulatory is defined on the 
level of the Ukrainian legislation on waste. Comparably to this, principally 
different approach is applied in the legal acts of EU and the EU member-states. 
The implementation of the «household waste management» concept in Ukraine 
on the analogy with the European one provides for orientation of that 
management to the closed cycle economy and systematic implementation of the 
«human-centered» concept while performing the function of the public 
administering on the household waste management in Ukraine. 

The core category of mentioned concept is the «household waste 
management» category. It was suggested to consider it (this category) as the 
society and state life sphere in regard to which the public administering is 
performed by the public administrator operators.  
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Again, the following idea was grounded: the public interests of the private 
persons have to become the priority in performing the state, republican, 
municipal and delegated public administering of the household waste 
management field in Ukraine. 

Having analyzed the regulation of the public administration function of 
Ukraine on the household waste management, it was confirmed that its 
functioning is ensured by the administrative and law norms, which were grouped 
into one single legal creature, and suggested to be called as a Eco-resource law of 
Ukraine.  

It was stated that further approximation of the regulatory control function 
of the public administration of Ukraine on the household waste management in 
Ukraine towards the European standards allows for profound reforms both the 
content component and the sources structures of the Eco-resource law of Ukraine. 
The followings shall become the basis of the public administering of the 
household waste management field in Ukraine: a) amended version of the Law of 
Ukraine «On waste» which have to guide public administration of Ukraine onto 
the affirmation and securing of the rights and public interests of the private 
persons in this field; b) in addition to that, completely new Law «On the cycle 
economy» should be adopted. 

Initial principals of the adaptation of the Ukrainian legislation to EU 
legislation in the household waste management field were identified. It was 
confirmed that adaptation of the Ukrainian legislation to EU legislation in the 
household waste management field is performed by the way of approximation. 
The conditions and factors, as well as institutional provisions of the 
approximation of the Ukrainian legislation to EU legislation in the household 
waste management field, were determined. Numbers of updates to the mechanism 
of adaptation of the Ukrainian legislation to EU legislation in the household 
waste management field were listed. 

Key words: household waste, public administration, public authority, 
administrative law system, Eco-resource law, public interest, public property, 
public function, administrative and law regulation. 
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