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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 

з навчальної дисципліни 

«Правовий режим поводження з відходами» 

 

Змістовий модуль 1. Загальна частина. 

 

Тема 1. Відходи як об’єкти правового регулювання 

Поняття відходів як об’єктів правового регулювання. Види відходів 

(правова класифікація). Принципи і напрями державної політики у сфері 

поводження з відходами. Поводження з відходами та види операцій з ними. 

Види міжнародних операцій з відходами. 

 

Тема 2. Міжнародно-правове регулювання поводження з відходами 

Міжнародне законодавство в сфері поводження з відходами. 

Міжнародно-правове регулювання поводження з небезпечними відходами та 

їхнього транскордонного переміщення. Міжнародно-правове регулювання 

поводження з радіоактивними відходами. Розширена відповідальність 

виробника як кращий міжнародний досвід щодо цивілізованого поводження з 

відходами. 

 

Тема 3. Правове регулювання поводження з відходами в ЄС 

Законодавство ЄС в сфері поводження з відходами. Правове регулювання 

поводження з небезпечними відходами та їхнього транскордонного 

переміщення в ЄС. Правове регулювання поводження з радіоактивними 

відходами в ЄС. 

 

Тема 4. Державне управління і контроль у сфері поводження з 

відходами 

Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері поводження з 

відходами. Повноваження Автономної Республіки Крим у сфері поводження з 

відходами. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері 

поводження з відходами. Повноваження органу виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у 

сфері поводження з відходами. Інші уповноважені органи виконавчої влади у 

сфері поводження з відходами. Повноваження органів місцевого 

самоврядування у сфері поводження з відходами. 

 

 



Змістовий модуль 2. Особлива частина. 

 

Тема 5. Правовий режим відходів 

Відносини права власності на відходи. Суб’єкти у сфері поводження з 

відходами. Їх права та обов’язки. Основна документація для здійснення 

операцій з відходами. Порядок її оформлення. 

  

Тема 6. Правовий режим побутових та промислових відходів 

Поняття та види побутових відходів. Поняття та види промислових 

відходів. Правила експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами. 

Порядок здійснення операцій з промисловими відходами. 

 

Тема 7. Правовий режим небезпечних відходів 

Поняття небезпечних відходів. Провадження господарської діяльності з 

поводження з небезпечними відходами. Документи, що подаються для 

отримання (переоформлення) ліцензії. Організаційні вимоги до провадження 

господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами. Технологічні 

вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними 

відходами. Проблеми імпорту/експорту небезпечних відходів.  

 

Тема 8. Правовий режим радіоактивних відходів 

Поняття радіоактивних відходів. Обов’язки юридичних та фізичних осіб 

під час поводження з радіоактивними відходами. Державний облік 

радіоактивних відходів. Порядок поводження з радіоактивними відходами. 

Базові міжнародно-правові документи у сфері регулювання радіоактивних 

відходів. 

 

Тема 9. Юридична відповідальність за порушення законодавства у 

сфері поводження з відходами 

Перелік правопорушень у сфері поводження з відходами. 

Адміністративна відповідальність. Кримінальна відповідальність. Цивільно-

правова відповідальність. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної в 

результаті порушення законодавства у сфері поводження з відходами. 


