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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Забезпечення екологічно збалансованого 

природокористування визначено у розділі 2 Основних засад (стратегії) 

державної екологічної політики на період до 2020 р., затверджених Законом 

України від 21 грудня 2010 р., одним із основних складових мети національної 

екологічної політики України. Збалансоване природокористування повинно 

ґрунтуватись на засадах сталого розвитку, тобто такого функціонування 

господарського комплексу країни, за якого одночасно задовольняються 

зростаючі матеріальні і духовні потреби населення, забезпечується 

раціональне та екологічно безпечне господарювання і високоефективне та 

раціональне використання природних ресурсів, створюються сприятливі умови 

для здоров’я людини. Природокористування може бути екологічно 

збалансованим та сталим за умови його екологічної безпечності, тобто 

відсутності порушень при його здійсненні екологічної безпеки як стану 

довкілля та суб’єктивного права фізичної особи.  

Важливість гарантування сталого розвитку як необхідної умови 

забезпечення екологічної безпеки визначається також Стратегією сталого 

розвитку «Україна-2020» та Стратегією національної безпеки, затверджених у 

2015 р. Президентом України.  

Формою реалізації сталого розвитку у сфері природокористування є 

забезпечення екологічної безпеки такої сфери. В свою чергу, зазначене 

забезпечення виступає способом гарантування інтересів суспільства і народу 

як власника природних ресурсів відповідно до положень ст. 13 Конституції 

України, а також дозволяє збалансуватити економічну та екологічну складові 

такого розвитку.  

Спеціальне природокористування реалізується шляхом здійснення 

відповідного суб’єктивного права, є основою багатьох важливих сфер 

суспільного розвитку і, водночас, є одним з найбільших забруднювачів 

навколишнього природного середовища. Фактично, при реалізації 

спеціального природокористування має місце діалектична єдність і боротьба 

нерозривно пов’язаних між собою економічного, екологічного та соціального 

аспектів використання природних ресурсів. 

Аналіз чинного екологічного законодавства та практики його 

застосування щодо регулювання відносин спеціального природокористування 

дає підстави для висновку про недостатню присутність у його положеннях 

приписів щодо обов’язковості системного забезпечення екологічної безпеки 

при використанні природних ресурсів, а також вказує на домінування 

економічної складової над екологічною при його здійсненні. Як наслідок, 

реалізація права на використання природних ресурсів на підставі відповідних 

дозвільних документів для задоволення економічних інтересів у сучасній 

Україні нерідко призводить до порушення конституційного права людини на 
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безпечне для життя і здоров’я довкілля, що вимагає відповідної реакції з боку 

держави як особи, зобов’язаної відповідно до ст. 16 Конституції України 

забезпечувати екологічну безпеку.  

Наукову основу дослідження склали дослідження вчених у галузі 

екологічного права та правового забезпечення екологічної безпеки – В.І. 

Андрейцева, Г.В. Анісімової, Г.І. Балюк, М.М. Бринчука, Ю.Л. Власенко, А.П. 

Гетьмана, О.Л. Дубовик, Т.Г. Ковальчук, В.В. Костицького, М.В. Краснової, 

Ю.А. Краснової, Н.Р. Малишевої, Н.А. Макаренко, В.Л. Мунтяна, Т.О. Третяка, 

О.А. Шомпол, М.О. Фролова, Ю.С. Шемшученка, Т.П. Шохи, В.О. Юрескул та 

інших, у галузі спеціального природокористування – Л.О. Бондаря, Н.С. 

Гавриш, О.А. Грицан, В.О. Джуган, В.М. Єрмоленка, М.І. Єрофєєва, І.І. 

Каракаша, І.Б. Калініна, Р.С. Кіріна, Н.Р. Кобецької, О.С. Колбасова, Т.О. 

Коваленко, В.М. Комарницького, І.О. Костяшкіна, П.Ф. Кулинича, П.І. 

Лапечука, Г.А. Ларіонова, Н.В. Локтєвої, О.Ю. Макаренка, Р.І. Марусенка, 

А.М. Мірошниченка, В.П. Непийводи, В.В. Носіка, Т.К. Оверковської, І.Л. 

Радика, Т.Б. Саркісової, В.Ю. Уркевича, С.І. Хом’яченко, М.В. Шульги та 

інших, у галузі раціонального природокористування та забезпечення безпеки 

середовища життєдіяльності людини – Г.О. Аксеньонка, С.Б. Байсалова, В.П. 

Балезіна, В.В. Петрова, Б.Г. Розовського й інших, у галузі загальної теорії 

права та галузевих юридичних наук – С.С. Алєксєєва, С.Г. Брателя, О.О. 

Дудорова, О.І. Миколенка, Н.М. Нестеренко, П.М. Рабіновича, М.М. Романяка, 

І.О. Харь, О.М. Хіміч, А.М. Шульги, у галузі економічної науки – О.О. 

Дмитрієвої, І.М. Кирпач, О.В. Матвійчук, І.А. Пашенюк, Б.О. Сидорчука, О.В. 

Яроцької, у галузі науки з державного управління – Ю.В. Боковикової, Н.В. 

Маєвської, Ю.Є. Хіврича, у галузі медичної науки – Н.Л. Надкевич.  

Емпіричну основу дослідження склали екологічне, земельне, 

конституційне, адміністративне, цивільне, кримінальне, цивільне 

процесуальне, господарське процесуальне, адміністративне процесуальне 

законодавство України в частині правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування, законодавство інших держав, 

законодавство ЄС, судова практика з відповідних питань.  

Окремі аспекти правового забезпечення екологічної безпеки були 

предметом досліджень вчених радянської, вітчизняної та зарубіжної науки 

екологічного права. Зокрема, у сучасній вітчизняній науці екологічного права 

предметом аналізу були окремі аспекти правового забезпечення екологічної 

безпеки. Водночас, у еколого-правовій науці України не проводились 

комплексні наукові дослідження теоретичних і практичних проблем правового 

забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування, її 

правової природи, відповідних правовідносин, правових засобів вказаного 

забезпечення, а також напрямів удосконалення законодавства з урахуванням 

євроінтеграційних процесів. Вітчизняна доктрина правового забезпечення 

екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування тільки починає 
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формуватись. Все це обумовлює актуальність дослідження обраної наукової 

проблематики.  

Зв'язок роботи з науковим програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано на кафедрі екологічного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(тему затверджено на засіданні Вченої ради протоколом № 4 від 23 грудня 2011 

року). Роботу виконано в межах бюджетних тем юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний та практичний аспекти» (№ 11 

БФ 042-01) та «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає у науковому-

теоретичному обґрунтуванні правового забезпечення екологічної безпеки у 

сфері спеціального природокористування. 

Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження було поставлено 

та вирішено наступні завдання: 

- узагальнення наукових досліджень правових проблем забезпечення 

екологічної безпеки при здійсненні спеціального природокористування, 

виявлення їх періодизації та методологічних засад їх проведення; 

- з’ясування законодавчого забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування; 

- встановлення правової природи екологічної безпеки спеціального 

природокористування та її забезпечення; 

- узагальнення правових принципів забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування; 

- визначення різновидів та складу правовідносин забезпечення екологічної 

безпеки спеціального природокористування;  

- з’ясування особливостей екологічного ризику як підстави виникнення, 

зміни та припинення правовідносин забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування, а також визначення різновидів такого 

ризику;  

- виявлення засобів забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування на стадії видачі дозвільних документів та під час 

здійнення вказаного природокористування; 

- встановлення особливостей правового забезпечення екологічної безпеки 

при здійсненні окремих видів спеціального природокористування на засадах 

порівняльно-правового аналізу законодавства України та інших держав; 

- розкриття основних засобів правового забезпечення екологічної безпеки 

при здійсненні окремих видів спеціального природокористування (надро-, 

земле-, водокористування); 

- виявлення шляхів удосконалення національного законодавства з питань 

забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування, в тому 
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числі в умовах адаптації законодавства України до законодавства ЄС; 

- обґрунтування та формулювання пропозицій щодо удосконалення 

законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, в межах яких має бути 

забезпечено екологічну безпеку спеціального природокористування. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми правового 

забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування. 

Методи дослідження. Методологічну основу наукового дослідження 

становить система загальних та спеціальних методів наукового пізнання. 

Історичний метод пізнання науково-правових явищ використано при 

характеристиці еволюції наукових досліджень правових проблем забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування (підрозділ 1.1) та при 

дослідженні особливостей нормативно-правового регулювання поводження із 

об’єктами підвищеної небезпеки у процесі спеціального природокористування 

(підрозділ 3.2). Формально-логічний метод використано для здійснення аналізу 

понятійно-категоріального апарату дослідження, зокрема визначення поняття 

та юридичних ознак забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування (підрозділ 2.1). Системний та структурно-

функціональний методи застосовано при дослідженні сучасного стану та 

напрямів удосконалення основних правових засобів забезпечення екологічної 

безпеки спеціального природокористування (підрозділи 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). 

Діалектичний метод використано для пізнання загальних закономірностей 

нормативно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки у сфері 

спеціального природокористування (підрозділ 1.2). Використання 

порівняльно-правового методу дозволило проаналізувати національне, 

міжнародне, європейське законодавство, законодавство інших країн про 

правові засади забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокристування (підрозділи 3.2, 4.1– 4.4). Комплексний метод застосовано 

при формулюванні пропозицій щодо шляхів удосконалення чинного 

законодавства у досліджуваній сфері. За допомогою методу системного 

аналізу сформульовано наукові визначення та положення дисертаційного 

дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в тому, що 

вперше у вітчизняній правовій доктрині проведено комплексне дослідження 

проблем правового забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування, що дозволило сформулювати такі положення, висновки 

та пропозиції, які виносяться на захист. 

Уперше: 

1) розроблено концепцію правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування, яке має здійснюватись під час дозвільної 

процедури щодо отримання дозвільного документу на спеціальне 
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природокористування та під час здійснення такого природокористування на 

підставі відповідного дозвільного документа; 

2) виокремлено основні історичні етапи здійснення наукових досліджень 

правових проблем забезпечення екологічної безпеки при здійсненні 

спеціального природокористування: 1) з 1960-х років по 1982 рік, формуються 

підходи від потреб регулювання раціонального природокористування до 

потреб забезпечення безпеки середовища життєдіяльності людини; 2) з 1982 

року по 1991 рік, досліджуються питання забезпечення безпеки людини в 

окремих сферах її життєдіяльності; 3) з 1991 року по 2002 рік, досліджується 

правове забезпечення екологічної безпеки як теоретичне обґрунтування 

існування спеціальних правовідносин у складі предмета екологічного права; 4) 

з 2002 року по теперішній час, досліджуються проблеми забезпечення 

екологічної безпеки в різних сферах життєдіяльності людини і суспільства; 

3) аргументовано, що формою забезпечення сталого розвитку та балансу 

його екологічної і економічної складових у сфері спеціального 

природокористування є забезпечення правовими засобами екологічної безпеки 

у цій сфері; 

4) запропоновано визначення поняття «екологічна безпека спеціального 

природокористування» як стану довкілля, що зазнає впливу спеціального 

природокористування, яке відповідає нормативно визначеним кількісним і 

якісним критеріям безпечності для життя і здоров’я людини, та за якого 

забезпечується попередження можливих порушень екологічної безпеки 

внаслідок реалізації уповноваженими особами визначених законодавством 

засобів забезпечення екологічної безпеки у сфері здійснення спеціального 

природокористування; 

5) запропоновано визначення поняття «правове забезпечення екологічної 

спеціального природокористування» як регламентовану нормами екологічного 

права, засновану на відповідних принципах, діяльність спеціально 

уповноважених органів та суб’єктів у сфері набуття і реалізації права 

спеціального природокористування, в межах якої реалізуються визначені 

чинним законодавством засоби забезпечення екологічної безпеки;  

6) запропоновано такі юридичні ознаки правового забезпечення 

екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування: 1) це правова 

форма реалізації сталого розвитку у природоресурсовій сфері, що 

проявляється у забезпеченні балансу передусім економічної та екологічної 

його складових та в попередженні порушення екологічної безпеки; 2) таке 

забезпечення врегульовано нормами екологічного права; 3) здійснюється в 

межах правовідносин щодо набуття та реалізації права спеціального 

природокористування; 4) реалізується державою в особі її органів, а на стадії 

використання природних ресурсів також природокористувачами; 5) 

здійснюється на засадах відповідних правових принципів; 

7) визначено основні групи та склад правовідносин забезпечення 



6 

 

екологічної безпеки спеціального природокористування: а) правовідносини 

забезпечення екологічної безпеки на стадії видачі дозвільних документів на 

спеціальне природокористування, та б) правовідносини забезпечення 

екологічної безпеки в процесі здійснення спеціального природокористування. 

Запропоновано визнати суб’єктами таких правовідносин, окрім осіб, які мають 

намір здійснювати (здійснюють) спеціальне природокористування та осіб, 

уповноважених на реалізацію засобів забезпечення екологічної безпеки у сфері 

такого природокористування, також фізичних осіб-носіїв права на безпечне 

для життя і здоров’я довкілля; 

8) визначено різновиди екологічного ризику, які виступають підставами 

виникнення, зміни та припинення правовідносин забезпечення екологічної 

безпеки спеціального природокористування: а) ризик, пов'язаний із якісними 

характеристиками об’єкта природокористування; б) ризик, пов'язаний із 

діяльністю із спеціального природокористування; 

9) аргументовано, що основними правовими засобами забезпечення 

екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування є: а) процедура 

видачі дозвільних документів на спеціальне природокористування, в межах 

якої здійснюється попередня оцінка його екологічної безпечності; б) 

виконання природокористувачем обов’язку щодо здійснення використання 

природного ресурсу без порушень екологічної безпеки; в) здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) за дотриманням екологічної безпеки при 

здійсненні спеціального природокористування; ґ) застосування (здійснення) 

заходів юридичної відповідальності в разі недотримання екологічної безпеки 

спеціального природокористування; г) оперативне припинення права 

спеціального природокористування за умови порушення екологічної безпеки 

при його реалізації; 

10) обґрунтовано, що при удосконаленні та розвитку законодавства 

України у сфері забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування доцільно використовувати механізми попередньої 

оцінки його екологічної безпечності та участі громадськості у прийнятті 

рішень згідно з вимогами Директив ЄС № 2011/92/ЄС, № 2003/4/ЄC, 

№ 2003/35/ЄC; 

11) запропоновано визнати сучасними правовими критеріями екологічної 

безпеки у сфері спеціального природокористування найкращі доступні 

технології, які базуються на сучасних досягненнях науки і можливі до 

промислового застосування, використання яких дозволяє здійснювати 

відповідний вид діяльності максимально безпечно для життя і здоров’я 

людини та довкілля;  

12) обґрунтовано доцільність уніфікації процедури попередньої оцінки 

екологічної безпеки спеціального природокористування відповідно до 

законодавчо визначених етапів оцінки впливу на довкілля;  

13) запропоновано з метою удосконалення правового регулювання 



7 

 

забезпечення екологічної безпеки на стадії видачі дозвільних документів у 

сфері спеціального природокористування запровадити три правові моделі 

такого забезпечення: 1) стосуватиметься здійснення видів спеціального 

природокористування, які є об’єктами оцінки впливу на довкілля; 2) 

застосовуватиметься у випадку здійснення видів спеціального 

природокористування, які прямо не визначені як об’єкти оцінки впливу, але 

можуть бути дотичними до них; 3) застосовуватиметься до тих видів 

спеціального природокористування, які планується здійснювати безвідносно 

до реалізації жодного із проектів, які прямо або опосередковано підлягають 

оцінці впливу на довкілля. 

Удосконалено: 

14) положення про зміст окремих юридичних характеристик 

спеціального природокористування: а) запропоновано більш широке 

тлумачення терміну «дозвіл», який доцільно розуміти як будь-який документ 

(дозвіл, квиток, акт, рішення, розпорядження тощо), на підставі якого 

конкретній особі надається право здійснювати конкретний вид використання 

конкретного природного ресурсу (його частини) або природного комплексу з 

визначеним місцем такого використання; б) розширено тлумачення 

закріплення відповідного природного ресурсу або комплексу (їх частин) за 

певною особою, в частині включення до цього поняття визначеного місця 

скидів забруднюючих речовин у водний об’єкт та встановленого місця 

знаходження стаціонарного джерела викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря; 

15) визначення поняття концепції сталого розвитку як загальновизнаного 

світовим співтовариством принципу, домінантної ідеології сучасної цивілізації, 

що дозволяє здійснювати розвиток людства у XXI столітті шляхом 

діалектичної єдності екологічної, економічної та соціальної складових 

життєдіяльності суспільства та яка найповніше проявляється у 

правовідносинах спеціального природокористування; 

16) поняття принципів екологічного права як вихідних, ключових, 

засадничих ідей, на яких має здійснюватись розвиток вказаної галузі права в 

частині визначення пріоритетності їх застосування по відношенню до 

правових норм, якими регламентовано окремі конкретні різновиди відповідних 

суспільних відносин; 

17) поняття «спеціальне природокористування» як законодавчо 

визначену діяльність, здійснювану уповноваженою фізичною або юридичною 

особою на підставі відповідного дозвільного документа, що надає право на 

здійснення такої діяльності, із закріпленням окремого природного 

ресурсу/комплексу або їх частини (у тому числі шляхом визначення місця 

провадження відповідної діяльності) для такого виду діяльності, яка прямо або 

опосередковано впливає на навколишнє природне середовище та/або на його 

складові (окремі природні ресурси, їх комплекси або їх частини), а також на 
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життя і здоров’я населення та стан забезпечення екологічної безпеки; 

різновидами спеціального природокористування запропоновано вважати як 

традиційно визначені види використання природних ресурсів (земле-, водо-, 

надро-, лісокористування, використання рослинного та тваринного світу), так і 

поводження з відходами, з об’єктами підвищеної небезпеки та здійснення 

викидів забруднюючих речових у атмосферне повітря; 

18) визначення складу правовідносин забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування, складовими якого є суб’єкти, об’єкти, 

зміст, а також підстави виникнення, зміни і припинення, основною із яких є 

екологічний ризик.  

Дістало подальшого розвитку: 

19) положення про пріоритетність забезпечення екологічної безпеки у 

відносинах спеціального природокористування по відношенню до реалізації 

економічного інтересу у зазначених відносинах; 

20) наукові підходи до сутності правового забезпечення екологічної 

безпеки, яку доцільно розкривати через організаційно-правові форми та 

механізм такого забезпечення, що реалізується шляхом здійснення відповідних 

засобів; 

21) доктринальні напрацювання з питань удосконалення вітчизняних 

правових процедур оцінки впливу на довкілля з метою набуття нею статусу 

ефективної процедури попередньої оцінки екологічних наслідків та 

екологічної безпечності окремих видів діяльності із спеціального 

природокористування;  

22) пропозиції щодо розширення переліку об’єктів права 

природокористування шляхом віднесення до їх числа атмосферного повітря, а 

до видів такого природокористування поводження із відходами та об’єктами 

підвищеної небезпеки.  

Практичне значення одержаних результатів.  

Результати цього дисертаційного дослідження можуть бути використані: 

- у науково-дослідній сфері – результати можуть бути основою для 

подальшої розробки проблем правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування в Україні;  

- у сфері правотворчості – сформульовані в дисертації пропозиції та 

рекомендації щодо внесення змін і доповнень до чинних законодавчих актів 

України можуть бути використані для удосконалення положень:  Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю)  у сфері господарської діяльності», 

Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 

Закону України «Про відходи», Закону України «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Кодексу 

України про надра, Лісового кодексу України, окремих підзаконних 
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нормативно-правових актів з питань здійснення спеціального 

природокористування (довідка про використання результатів дисертації у 

законотворчій діяльності депутатської фракції у Верховній Раді України VIII 

скликання № 04-06/9-09 від 05 вересня 2018 р., довідка про використання 

результатів дисертації у законотворчій діяльності народного депутата України 

від 31 серпня 2018 р. №216-1/402);  

- у навчальному процесі – матеріали дисертації можуть бути використані 

при підготовці навчальних посібників з еколого-правових дисциплін, при 

розробці навчально-методичної літератури, викладанні курсів лекцій з 

дисциплін «Екологічне право», «Проблеми земельного та екологічного права», 

«Проблеми права екологічної безпеки», «Проблеми дозвільної системи в 

екологічному праві» на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

- у правовиховній сфері – положення і висновки можуть бути використані 

в роботі щодо підвищення рівня правової культури населення,  працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських 

формувань, юридичних та фізичних осіб-природокористувачів в частині 

правового забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування; 

- у правозастосовній роботі – як орієнтир для організації екологічно 

безпечного природокористування суб’єктами господарської діяльності (довідка 

про впровадження результатів дисертації у господарській діяльності 

приватного акціонерного товариства «Кашперівський бурякорадгосп» від 31 

серпня 2018 р. № 31/08; довідка про впровадження результатів дисертації у 

господарській діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «ВТС-

Авто» від 30 серпня 2018 р. № 30-08-2018/1). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою. Сформульовані теоретичні положення, висновки та 

пропозиції одержані автором самостійно. В опублікованому у співавторстві 

підрозділі (тема 2.2.) навчального посібника «Проблеми права екологічної 

безпеки» особистим внеском здобувача є власні теоретичні розробки, які 

втілились у визначенні місця дозвільної системи в механізмі забезпечення 

екологічної безпеки, обґрунтуванні необхідності використання принципу ВАТ 

(Best available technologies) у правовому забезпеченні екологічної безпеки, 

розробці правових проблем впровадження інтегрованого підходу до 

формування дозвільної системи, при реалізації якої забезпечується екологічна 

безпека.  

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були 

оприлюднені на: 1) міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Актуальні проблеми регулювання агарарних, земельних, екологічних 

відносин і природокористування в Україні та країнах СНД» (Луцьк, 10-11 

вересня 2010 р.), «Юридична наука та практика в умовах сучасних 
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європейських інтеграційних процесів» (Братислава, Словацька республіка, 27-

28 листопада 2015 р.), «Пріоритети і стратегія розвитку юридичної науки» 

(Сладковічово, Словацька республіка, 28-29 жовтня 2016 р.), «Інновації в праві 

в умовах європейської інтеграції» (Сладковічево, Словацька республіка, 10-11 

листопада 2017 р.), «Правові засади ведення органічного землеробства» 

(Харків, 29-30 вересня 2017 р.), «Актуальні проблеми юридичної науки» 

(Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 р.), «Актуальні проблеми юридичної 

науки» (Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 р.), «Розвиток аграрного, 

земельного та екологічного права на зламі тисячоліть» (Київ, 18-19 травня 

2018 р.), «Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення 

стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних 

відносин у контексті інтеграційного розвитку України» (Одеса, 7-10 червня 

2018 р.); 2) всеукраїнських науково-теоретичних конференціях: «Правові 

реформи в Україні» (Київ, 21 жовтня 2010 р.), «Правові реформи в Україні» 

(Київ, 6 жовтня 2011 р.), «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення» (Київ, 

11 жовтня 2012 р.); 3) міжнародних наукових конференціях: «Від 

громадянського суспільства – до правової держави» (Харків, 4-5 березня 2011 

р.); 4) всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Актуальні питання 

взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів публічного 

адміністрування у напрямку розвитку правової системи України» (Київ, 11-12 

вересня 2015 р.), «Від правової охорони природи Української РСР до 

екологічного права України» (Київ, 26 травня 2017 р.); 4) круглих столах: 

«Правові проблеми діяльності суб’єктів господарювання в сучасних умовах» 

(Київ, 27 квітня 2011 р.), «Актуальні проблеми становлення і розвитку права 

екологічної безпеки в Україні» (Київ, 28 березня 2014 р.), «Екологічне право 

України: система та межі правового регулювання» (Дніпропетровськ, 25 

вересня 2015 р.), «Природоресурсне право в системі права України: історія, 

сьогодення, перспективи» (Харків, 30-31 жовтня 2015 р.), «Конституційні 

засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку» (Київ, 

27 травня 2016 р.), «Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, 

земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України» (Харків, 2 

грудня 2016 р.), «Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, 

земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції» (Харків, 8 грудня 2017 

р.), «Національна безпека України: актуальні проблеми правового 

забезпечення» (Дніпро, 27 жовтня 2017 р.), «Земельне, аграрне, екологічне 

право: оцінка вплив на довкілля» (Київ, 18 червня 2018 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації 

знайшли відображення в 53 наукових працях, у тому числі 1 монографії, 

розділах та підрозділах 2 навчальних посібників, 26 наукових статтях (з них 23 

наукові статті, опубліковані у фахових виданнях України, в тому числі 5 у 

фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та 4 статті 

в іноземних наукових періодичних виданнях), тезах 24 доповідей на наукових 
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конференціях і круглих столах. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, поділених на одинадцять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 416 сторінку, з них 

основний текст становить 345 сторінок, список використаних джерел налічує 

441 найменування на 57 сторінках, додатки на 14 сторінках.   

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета 

та завдання роботи, її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, 

характеризуються об’єкт, предмет і методи дослідження, сформульована 

наукова новизна одержавних результатів, висвітлено практичне значення та 

апробацію результатів дослідження, подано кількість публікацій за темою 

дисертації.  

Розділ 1 «Історичні, методологічні та законодавчі основи екологічної 

безпеки спеціального природокористування в Україні» складається з двох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Еволюція наукових досліджень правових проблем 

забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального 

природокористування в Україні та методологічні засади їх проведення» 

розглядається розвиток зазначених наукових досліджень на теренах України та 

висвітлюються методологічні аспекти їх здійснення. Встановлено, що перші 

спеціальні дослідження проблем правового регулювання безпечності 

природокористування для населення були проведені на теренах сучасної 

України представником Київського державного університету імені Т.Г. 

Шевченка В.Л. Мунтяном у 60-ті – 80-ті роки ХХ століття в межах досліджень, 

присвячених правовій охороні природи. З’ясовано, що дослідження вченого у 

зазначений період є прикладом еволюціонування наукової концепції 

«раціонального природокористування» та «правової охорони природи» в 

частині посилення уваги до правового забезпечення безпечного для людини 

середовища її існування, яке набуло негативних якісних властивостей 

внаслідок нераціонального споживацького використання природних ресурсів. 

В цей же період важливим явищем у розвитку науково-правових досліджень 

раціонального та ощадливого природокористування і забезпеченння безпеки 

середовища життєдіяльності населення були роботи Ю.С. Шемшученка, Б.В. 

Розовського, Н.Р. Малишевої, В.І. Андрейцева. 

Обґрунтовано, що в період незалежності України проблеми правового 

забезпечення екологічної безпеки досліджувались передусім представниками 

наукової школи екологічного права, яка функціонує на базі юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

зазначені питання досліджуться також представниками інших шкіл 
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екологічного права. 

За наслідками аналізу методологічних засад проведного дослідження 

встановлено доцільність його проведення на засадах концепції гуманістичної 

доктрини, відповідно до якої: 1) право екологічної безпеки розглядається як 

складова предмету (підгалузі) екологічного права; 2) екологічна безпека 

підлягає пріоритетному забезпеченню у відносинах, що характеризуються 

наявністю екологічного ризику, шляхом реалізації визначених законодавством 

засобів такого забезпечення. Зазначена концепція була розроблена та одержала 

свій розвиток насамперед у працях представників Київської школи 

екологічного права, що функціонує на юридичному факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

У підрозділі 1.2 «Законодавче забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування» проведено аналіз системи нормативно-

правових актів, що регламентують забезпечення екологічної безпеки у сфері 

спеціального природокористування, та запропоновано розподілити їх на: 1) 

Конституцію України як нормативний акти вищої юридичної сили; 2) 

законодавчі акти політико-програмного характеру; 3) міжнародно-правові акти, 

ратифіковані Верховною Радою України; 4) Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» як системоутворюючий акт 

екологічного законодавства; 5) законодавчі акти, що визначають загальні 

засади дозвільної системи у сфері господарської діяльності і поширюються в 

тому числі на сферу спеціального природокористування; 6) акти екологічного 

законодавства, в тому числі поресурсові законодавчі акти, які визначають 

порядок набуття прав на здійснення та здійснення окремих різновидів 

спеціального природокористування; 7) підзаконні нормативно-правові акти, 

прийняті на виконання та у розвиток положень вказаних в п. 6 поресурсових 

актів в частині визначення порядку набуття і реалізації права спеціального 

природокористування; 8) нормативно-правові акти, які визначають кількісно-

якісні показники (вимоги) екологічної безпеки щодо окремих видів 

природокористування.  

З’ясовано, що основне місце серед нормативно-правових актів, якими 

регулюється забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування, належить Конституції України, що закріплює право на 

екологічну безпеку як одне із основних прав людини (ст. 50), а також 

передбачено обов’язок держави забезпечувати екологічну безпеку (ст. 16). 

Крім того, саме Конституція України визначає відповідну моральним засадам 

українського суспільства ієрархію цінностей, серед яких основне місце 

відведене життю і здоров’ю людини, що закладає конституційне підґрунтя 

пріоритетності забезпечення екологічної безпеки у природоресурсовій сфері. 

Доведено, що важливе значення для ефективного забезпечення 

екологічної безпеки у досліджуваних правовідносинах мають приписи 

законодавчих актів політико-програмного характеру, зокрема, затверджених 
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законами України Основних засад (Стратегії) державної екологічної політики 

на період до 2020 року, Загальнодержавної цільової програми розвитку 

водного господарства та оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 

року. 

Визначено, що суттєвий вплив на реальне забезпечення екологічної 

безпеки у сфері спеціального природокористування можуть відігравати 

обов’язкові для України акти міжнародного законодавства, серед яких основне 

місце належить Угоді про асоціацію між Україною, з одного боку, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, адже додатком XXX до зазначеної Угоди про 

асоціацію передбачено запровадження до вітчизняного законодавства 

процедур та механізмів попередньої оцінки екологічної безпечності певних 

видів природокористування, а також зменшення негативних впливів на 

довклілля та населення при їх здійсненні.  

Розділ 2 «Юридична природа екологічної безпеки спеціального 

природокористування» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Правова природа забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування» встановлено, що якісну ознаку 

«безпечність» варто сприймати умовно, нормативно визначивши, що 

безпечним є саме той стан довкілля, який відповідає попередньо нормативно 

опосередкованим кількісним (які підлягають кількісному виміру) та якісним 

(які не можуть бути виражені кількісно) критеріям. 

Сформульовано поняття «дозвільний документ» як будь-який визначений 

чинним законодавством офіційний документ незалежно від його назви (дозвіл, 

спеціальний дозвіл, рішення, лісовий чи лісорубний квиток, наказ, 

розпорядження, ліцензія тощо) та форми (паперова, електронна), який надає 

право на здійснення певного виду спеціального природокористування. 

Обґрунтовано, що в якості окремих стадій забезпечення екологічної 

безпеки у сфері спеціального природокористування слід виділити наступні 

групи правовідносин із притаманними кожній із них особливими засобами 

такого забезпечення: 1) правовідносини забезпечення екологічної безпеки на 

стадії видачі дозвільних документів на здійснення спеціального 

природокористування, та 2) правовідносини забезпечення екологічної безпеки 

під час здійснення спеціального природокористування на підставі отриманого 

дозвільного документа.  

Під спеціальним природокористуванням запропоновано розуміти 

законодавчо визначену діяльність, здійснювану уповноваженою фізичною або 

юридичною особою на підставі відповідного дозвільного документа, який 

надає право на здійснення такої діяльності, із закріпленням окремого 

природного ресурсу/комплексу або їх частини для такого виду діяльності, яка 

прямо або опосередковано впливає на навколишнє природне середовище 

та/або на його складові, а також на життя і здоров’я населення та стан 
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забезпечення екологічної безпеки. 

Правове забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування запропоновано вважати різновидом реалізації основного 

фундаментального постулату сталого розвитку – єдності та збалансованості 

його екологічної (яка полягає у необхідності безумовного недопущення 

порушень екологіної безпеки) та економічної (спрямованої на використання 

природних об’єктів на підставі відповідних дозволів саме як ресурсів) 

складових. 

Доведено, що принципами правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування слід визнати: 1) гарантування комплексної, 

системної й максимально уніфікованої нормативно-правової регламентації 

перевірки можливості екологічно безпечного спеціального 

природокористування при видачі дозвільних документів, а також визначення 

дієвих правових засобів забезпечення екологічної безпеки в процесі 

здійснення вказаного природокористування після отримання зазначеного 

дозвільного документа; 2) необхідність забезпечення балансу екологічного та 

економічного інтересів при здійсненні природокористування та 

неприпустимість безпідставного обмеження будь-якого із них; 3) пріоритет 

екологічного інтересу над економічним; 4) гарантування визначальної ролі 

держави в забезпеченні дотримання екологічої безпеки при здійсненні права 

спеціального природокористування; 5) врахування особливостей (об’єктивних 

– природних конкретного ресурсу, наприклад, вод чи лісів, та суб’єктивних – 

місця розташування ресурсу, суміжних природокористувачів та здійснюваних 

ними видів користування, загального стану забруднення довкілля та 

антропогенного впливу на нього у відповідному регіоні тощо) у кожному 

випадку прийняття рішення про надання дозвільного документа на спеціальне 

природокористування або здійснення діяльності на підставі такого документа. 

За наслідками проведеного дослідження встановлено юридичні ознаки 

правового забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування. 

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти, об’єкти та зміст правовідносин забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування» визначено склад 

правовідносин екологічної безпеки під час набуття і реалізації права 

спеціального природокористування, який включає: 1). суб’єктів, якими слід 

визнати: а) відповідного заявника та природокористувача (фізичну або 

юридичну особу), б) осіб, які уповноважені застосовувати визначені засоби 

забезпечення екологічної безпеки на стадії видачі дозвільних документів та 

при здійсненні природокористування на їх підставі; в) фізичних осіб, право 

яких права на екологічну безпеку може бути порушено при здійсненні такого 

природокористування; 2). об’єкти: (а) довкілля в частині властивостей, що 

можуть бути небезпечними для життя і здоров’я людини, б) екологічна безпека 

як об’єктивна категорія (стан довкілля), в) життя і здоров’я людини); 3). зміст 
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(права і обов’язки суб’єктів); 4). Підстави виникнення, зміни і припинення 

(екологічний ризик та інші юридичні факти та юридичні склади). 

Критеріями для класифікації правовідносин забезпечення екологічної 

безпеки спеціального природокористування запропоновано розглядати: 1) 

стадію такого забезпечення; 2) вид природокористування щодо якого 

здійснюється забезпечення екологічної безпеки; 3) функціональне призначення 

правовідносин.  

У підрозділі 2.3 «Екологічний ризик в системі правовідносин забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування» виділено різновиди 

екологічного ризику у досліджуваній сфері, а також встановлено його значення 

як умови виникнення та юридичного факту (елементу юридичного складу), з 

яким пов’язується виникнення, зміна або припинення зазначених відносин. 

Обгрунтовано, що екологічні ризики як ймовірність порушення 

екологічної безпеки у сфері, що досліджується, завжди мають місце через стан 

забруднення природних ресурсів, які використовуються, або через особливості 

діяльності із такого використання (технології, обладнання тощо). Такі 

екологічні ризики можуть мати свій вияв після набуття особою статусу 

спеціального природокористувача, що відбувається з моменту отримання ним 

документа (документів), визначеного чинним законодавством для відповідного 

виду користування як такий, що надає право на його здійснення. Забезпечення 

екологічної безпеки у досліджуваних відносинах має на меті не допустити 

прояву таких екологічних ризиків або оперативно припинити такий прояв. 

Екологічний ризик при здійсненні спеціального природокористування 

може мати комбінований характер, тобто зумовлюватись як якісними 

показниками природного ресурсу (його частини), так і особливостями 

здійснюваної діяльності із його спеціального використання.  

Оцінка екологічних ризиків при забезпеченні екологічної безпеки у сфері 

спеціального природокористування має здійснюватись в кожному конкретному 

випадку надання дозвільного документа на певний вид діяльності із 

використання природного ресурсу (його частини), а також під час здійснення 

такого конкретного використання. 

Розділ 3 «Проблеми дозвільної системи в сфері екології як засобу 

правового забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Правова природа видачі дозвільних документів у сфері 

спеціального природокористування» обґрунтовано, що дозвільну процедуру у 

сфері спеціального природокористування доцільно визнавати одним із 

основних засобів забезпечення екологічної безпеки в цій сфері, адже така 

процедура може відігравати роль найбільш ефективного превентивного засобу 

забезпечення екологічної безпеки, «фільтру», що «відсікає» види діяльності, 

які плануються до здійснення та порушуватимуть екологічну безпеку в 

майбутньому. 
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Доведено, що правовими ознаками дозвільної процедури у досліджуваній 

сфері слід визнати: а) регламентованість передусім нормами екологічного 

права, а конкретніше – нормами права екологічної безпеки; б) пріоритетом 

правового регулювання відповідних відносин повинно бути забезпечення 

сталого розвитку, формою якого є забезпечення балансу між гарантуванням 

екологічної безпеки у вказаній сфері і недопущенням безпідставної відмови в 

наданні дозволу на спеціальне природокористування в разі підтвердження його 

безпечності для довкілля та життя й здоров’я людини; в) зміст досліджуваної 

дозвільної процедури доцільно вбачати в попередній оцінці звернення щодо 

отримання дозволу та доданої до нього документації з метою прийняття 

рішення про здатність заявника здійснювати певний різновид спеціального 

природокористування екологічно безпечно; г) необхідність закріплення чітко 

визначеної юридичної підстави для відмови в здійсненні права спеціального 

природокористування, що доцільно формалізувати шляхом закріплення вимоги 

щодо недопустимості видачі дозвільного документа, якщо під час розгляду 

питання щодо такої видачі буде встановлено те, що в подальшому така 

діяльність порушуватиме екологічну безпеку. 

Обґрунтовано, що основна мета дозвільної процедури у сфері 

спеціального природокористування має полягати в забезпеченні балансу 

екологічної та економічної складових сталого розвитку та в попередженні 

можливих порушень екологічної безпеки під час здійснення діяльності із 

спеціального природокористування. 

У підрозділі 3.2 «Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки 

при видачі дозвільних документів на здійснення спеціального 

природокористування» встановлено, що чинне екологічне законодавство 

(земельне, водне, лісове, надрове, атмосфероохоронне, у сфері поводження з 

побутовими відходами, об’єктами підвищеної небезпеки) не містить 

системних положень, які б передбачали проведення попередньої перевірки 

екологічної безпечності відповідного виду діяльності до одержання 

дозвільного документу на її здійснення. Водночас, окремі чинні приписи 

екологічного законодавства (земельного, водного, лісового, надрового, 

атмосфероохоронного, у сфері поводження з побутовими відходами, об’єктами 

підвищеної небезпеки) можуть сприяти забезпеченню екологічної безпеки у 

відповідній сфері. 

Доведено, що процедура оцінки впливу на довкілля, визначена Законом 

України «Про оцінку впливу на довкілля» у чинній редакції, має суттєві 

недоліки, які не дозволяють визнати її ефективним засобом забезпечення 

екологічної безпеки у сфері, що досліджується.  

Встановлено, що спільними для всіх досліджених в цій дисертації 

дозвільних процедур у сфері спеціального природокористування ознаками, 

наявність яких значно зменшує ефективність правового забезпечення 

екологічної безпеки, є: а) подання та перевірка лише документів, які містять 
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певну інформацію про плановану діяльність, і не передбачається перевірка 

екологічної ситуації «на місцевості»; б) чинні нормативно-правові акти 

відповідного змісту не містять безумовної заборони на видачу дозвільного 

документа в разі встановлення під час такої видачі неможливості забезпечення 

екологічної безпеки при здійсненні спеціального природокористування на 

підставі такого документа. 

Розділ 4 «Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки 

окремих видів спеціального природокористування» складається із чотирьох 

підрозділів.  

На початку розділу визначені основні правові засоби забезпечення 

екологічної безпеки при здійсненні спеціального надро-, земле- та 

водокористування.  

У підрозділі 4.1 «Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального надрокористування» за наслідками аналізу літературних джерел, 

вітчизняного законодавства про надра та судової практики в частині виділених 

в дисертації засобів забезпечення екологічної безпеки, встановлено основні 

недоліки вказаного законодавства, сформулювано окремі пропозиції щодо його 

удосконалення шляхом внесення змін і доповнень до чинних нормативно-

правових актів. 

Зазначається, що чинне законодавство про надра містить ряд положень, 

які можуть сприяти забезпеченню екологічної безпеки надрокористування. 

Водночас, такі норми підлягають суттєвому удосконаленню та оновленню.  

Зроблено висновок, що визначені чинним законодавством окремі 

обов’язки надрокористувачів щодо здійснення екологічно безпечного 

використання надр ефективно «запрацюють» тоді, коли законодавством 

передбачатимуться сучасні кількісно-якісні вимоги щодо безпеки населення 

при використанні надр та обов’язки надрокористувачів щодо дотримання 

таких вимог, а також ефективні засоби перевірки дотримання зазначених 

обов’язків шляхом проведення моніторингу та контролю, зокрема 

громадського. 

Зокрема, запропоновано викласти п. «3» ч. 2 ст. 24 Кодексу України про 

надра у наступній редакції: «при здійсненні певного виду надрокористування, 

зокрема при видобутку нафти й газу, газу (метану) нафтових родовищ, 

уранових руд, дотримуватися визначених законодавством кількісних та 

якісних показників екологічної безпеки, забезпечувати безпеку людей, майна 

та довкілля». 

Дисертантом відзначено, що більшість нормативно-технічних документів 

у сфері охорони надр, перелік яких наведено у Покажчику нормативно-

правових актів з питань охорони праці, затвердженому наказом Державної 

служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 12 квітня 

2012 р. № 74, містять приписи, що стосуються обмеження негативних впливів 

надрокористування на здоров’я людини. Однак більшість таких актів 
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розроблені та прийняті ще в радянський період і є застарілими, що 

унеможливлює їх ефективне застосування у сучасних умовах.    

У підрозділі 4.2 «Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального землекористування» визначено особливості застосування 

виділених засобів забезпечення екологічної безпеки в залежності від окремих 

правових титулів спеціального землекористування.  

Зазначається, що чинне земельне законодавство України не містить дієвих 

правових механізмів забезпечення екологічної безпеки землекористування на 

титулах права власності, користування та оренди, хоча одним із основних 

принципів вказаного законодавства, закріплених у ст. 5 Земельного кодексу 

України, є принцип пріоритетності вимог екологічної безпеки.  

Автором вказано на недосконалість чинного законодавства у сфері 

контролю за використанням та охороною земель, так як більшість відповідних 

нормативних приписів є матеріально-правовими за своєю сутністю й не 

передбачають процедури реалізації контрольних заходів. Тому для ефективної 

реалізації таких положень і реального попередження та/або припинення 

порушень екологічної безпеки у сфері спеціального землекористування 

необхідні дієві, чітко регламентовані процедури контролю за екологічною 

безпечністю спеціального землекористування.  

Встановлено, що  визначений ст. 239 Кримінальному кодексі України 

склад злочину можна розглядати як такий, що передбачає кримінальну 

відповідальність за порушення екологічної безпеки при використанні земель. 

Зазначається, що чинні редакції обох частин ст. 239 Кримінального кодексу 

України передбачають занадто м’які покарання, наявність яких не посилює 

попереджувального характеру досліджуваної відповідальності.  

З урахуванням досвіду законодавства іноземних держав сформульовані 

окремі пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у відповідній 

сфері. В тому числі запропоновано доповнити ст. 91 Земельного кодексу 

України пунктом «з» такого змісту: «при здійсненні використання земельних 

ділянок дотримуватись визначених законодавством кількісних та якісних 

показників екологічної безпеки та в разі виникнення ризику їх порушення у 

випадку продовження землекористування негайно припиняти його здійснення 

та вжити всіх можливих заходів щодо недопущення зазначеного порушення». 

В підрозділі 4.3 «Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального водокористування» встановлено чинний стан вказаного 

забезпечення, виявлено його недоліки щодо кожного із засобів відповідного 

забезпечення, виділених в цій дисертації. Обґрунтовано необхідність суттєвого 

удосконалення нормативного регулювання відповідних відносин з метою 

усунення фактичної переваги економічного інтересу над екологічним і 

забезпечення їх збалансованості, що дасть можливість забезпечити стале 

спеціальне водокористування.  

Зазначається, що закріплений у Водному кодексі України обов’язок 
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водокористувачів дотримуватись встановлених нормативів гранично 

допустимого скидання забруднюючих речовин, за умови створення правових 

умов для його належного виконання (зокрема ефективного виявлення фактів 

порушень і невідворотності істотного покарання за таке порушення), може 

стати однією з найбільш важливих та ефективних гарантій забезпечення 

безпечного для життя та здоров’я людини використання вод. 

Запропоновано доповнити ст. 44 Водного кодексу України п. 1-1 

наступного змісту: «при здійсненні спеціального водокористування 

дотримуватись визначених законодавством кількісних та якісних показників 

екологічної безпеки». 

Обгрунтовується, що передбачені Кодексом України про адміністративні 

правопорушення склади правопорушень підлягають істотному удосконаленню 

шляхом: 1) передбачення чітких та однозначних формулювань, придатних для 

доведення наявності підстав для адміністративної відповідальності саме за 

створення небезпеки порушення чи порушення екологічної безпеки внаслідок 

недотримання відповідного обов’язку/обов’язків спеціальним 

водокористувачем; 2) суттєвого збільшення розмірів стягнень, адже чинні 

розміри не тільки не відповідають ступеню суспільної шкідливості 

правопорушень і не виконуть через це превентивної функції, а й можуть 

стимулювати до вчинення таких правопорушень своїм неадекватно низьким 

рівнем. 

У підрозділі 4.4 «Напрями удосконалення національного законодавства з 

питань забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування» 

обґрунтовані та сформулювані конкретні пропозиції щодо зазначеного 

удосконалення. Зокрема, обгрунтовано, що на підзаконному рівні слід 

розробити та затвердити на рівні постанови Кабінету Міністрів України 

відповідні кількісно-якісні показники (нормативи) екологічної безпечності 

щодо кожного виду надро-, земле- та водокористування. При цьому такі 

нормативи мають бути науково обґрунтованими, враховувати особливості 

екологічних ризиків конкретного виду надрокористування, а також бути 

реальними для застосування з огляду на сучасний стан розвитку технологій 

надрокористування. 

Встановлено, що основне спрямування правового регулювання відносин 

спеціального природокористування має бути сфокусовано передусім на 

попередження можливих порушень екологічної безпеки, що відповідає 

усталеним підходам в ЄС, а отже, є актуальним для України в контексті 

євроінтеграційних прагнень. 

Доведено, що сучасними критеріями екологічної безпечності діяльності із 

спеціального природокористування мають бути визнані сучасні, науково-

обґрунтовані кількісно-якісні показники (нормативи) та, з часом, найкращі 

доступні технології, розроблені для таких видів діяльності. 

Обґрунтовано, що запровадження принципу «Найкращих доступних 



20 

 

технологій без надмірних витрат» (ВАТ) у сфері спеціального 

природокористування в Україні може забезпечити виконання основної, з 

позицій автора, функції права екологічної безпеки в сучасних умовах, яка 

полягає у попередженні можливих порушень екологічної безпеки при 

спеціальному використанні земель, вод, надр, лісів тощо. 

Обґрунтовано доцільність законодавчого закріплення положень щодо 

необхідності розроблення та запровадження  найкращих доступних технологій 

окремих видів спеціального природокористування з обов’язковим 

передбаченням у кожній з них максимально можливих негативних впливів 

відповідної діяльності на екологічну безпеку, та уповноважити Кабінет 

Міністрів України визначити перелік видів спеціального 

природокористування, щодо яких запроваджуються такі технології, а також 

розробити загальнодержавну програму їх розроблення і впровадження. 

Аргументовано необхідність розроблення й прийняття порядку 

обмеження, зупинення або припинення діяльності зі спеціального 

природокористування, що здійснюється з порушенням екологічної безпеки, 

який поширити на всі випадки використання природних ресурсів на підставі 

дозвільних документів. 

З метою удосконалення правового регулювання забезпечення екологічної 

безпеки на стадії видачі дозвільних документів у сфері спеціального 

природокористування запропоновано три правові моделі вказаного 

забезпечення, виділені в залежності від об’єктів, щодо яких проводитиметься 

відповідна перевірка. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано 

розв’язання важливої наукової проблеми, яка полягає у розробці 

доктринальних положень і висновків щодо поглиблення знань і удосконалення 

правових засад забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокоритування, обґрунтуванні цілісної концепції зазначеного 

забезпечення, удосконаленні його правових засобів. Для розв’язання наукової 

проблеми через призму науки екологічного права сформульовано наступні 

основні теоретичні та практичні висновки.  

1. Встановлено, що перші дослідження правового регулювання 

безпечності природокористування для населення здійснив проф. В.Л. Мунтян 

в період з 1966 р. по 80-ті роки ХХ століття в межах досліджень, присвячених 

правовій охороні природи та раціональному природокористуванню, в цей же 

період важливим явищем у розвитку науково-правових досліджень 

відповідного спрямування були роботи Ю.С. Шемшученка, Б.В. Розовського, 

Н.І. Малишевої, В.І. Андрейцева; в період незалежності України проблеми 

правового забезпечення екологічної безпеки досліджувались передусім 
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представниками наукової школи екологічного права, яка функціонує на базі 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, а також представниками інших шкіл екологічного права; 

аргументовано, що проведене в цій роботі дослідження базується на концепції 

гуманістичної доктрини, що була розроблена та одержала свій розвиток 

насамперед у працях представників наукової школи екологічного права, яка 

функціонує на базі юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

2.  Обґрунтовано, що основне місце серед нормативно-правових актів, 

якими врегульовано забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування, належить Конституції України. Важливе значення для 

зазначеного забезпечення можуть відігравати положення Додатку ХХХ до 

Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.  

3. Визначено правову природу екологічної безпеки спеціального 

природокористування та її забезпечення. Доведено, що зазначене забезпечення 

слід розглядати як форму забезпечення балансу між екологічною та 

економічною складовими сталого розвитку. Спеціальне природокористування 

слід розглядати як законодавчо визначену діяльність уповноважених фізичних 

або юридичних осіб, якій притаманні такі ознаки: а) здійснення на підставі 

відповідного дозвільного документа, б) здійснення із закріпленням окремого 

природного ресурсу/комплексу або їх частини для такого виду діяльності, в) 

здійснення із прямим або опосередкованим впливом на: - навколишнє 

природне середовище та/або його окремі складові (окремі природні ресурси, їх 

комплекси або їх частини), - життя і здоров’я населення та стан забезпечення 

екологічної безпеки. 

4. Визначено правові принципи забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування як основні вихідні ідеї, на яких має 

базуватись законодавче регулювання відповідних правовідносин, а саме: 1) 

гарантування комплексного, системного, уніфікованого нормативно-правового 

регулювання попередньої, під час видачі дозвільних документів, перевірки 

можливості екологічно безпечного спеціального природокористування, 2) 

визначення дієвих правових засобів забезпечення екологічної безпеки в 

процесі здійснення спеціального природокористування після отримання 

відповідного дозвільного документа; 2) забезпечення балансу екологічного та 

економічного інтересів при здійсненні природокористування та 

неприпустимість безпідставного обмеження будь-якого із них; 3) пріоритет 

екологічного інтересу над економічним; 4) гарантування визначальної ролі 

держави в забезпеченні дотримання екологічої безпеки спеціального 

природокористування; 5) врахування особливостей об’єктивних та 

суб’єктивних особливостей у кожному випадку прийняття рішення про 

надання дозвільного документа на спеціальне природокористування або 
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здійснення діяльності на підставі такого документа. 

5. Визначено різновиди та склад правовідносин забезпечення екологічної 

безпеки спеціального природокористування, елементами складу складу яких є 

суб’єкти, об’єкти, зміст та підстави виникнення, зміни і припинення, 

основною із яких є екологічний ризик.  

6. З’ясовано особливості екологічного ризику як підстави виникнення, 

зміни та припинення правовідносин забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування; встановлено, що екологічний ризик в 

досліджених в цій дисертації правовідносинах виконує таку ж 

поліфункціональну роль, як і в родовому різновиді правововідносин – 

забезпечення екологічної безпеки, в тому числі є юридичним фактом, з 

наявністю якого пов’язано виникнення, зміна чи припинення відповідних 

правовідносин, а також умовою виникнення таких правовідносин. 

7. Виявлено та проаналізовано можливі правові засоби забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування на стадії видачі 

дозвільних документів та під час здійснення вказаного природокористування, 

склад та зміст яких обумовлений особливостями відповідних правовідносин. 

8. Проведено аналіз правових засад видачі дозвільних документів на 

здійснення окремих видів спеціального природокористування (земле-, водо-, 

надрокористування, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

поводження із відходами та об’єктами підвищеної небезпеки) як засобу 

правового забезпечення екологічної безпеки. Доведено, що чинне 

законодавство України з питань видачі дозвільних документів у відповідній 

сфері не передбачає дієвих правових процедур зазначеного забезпечення, у 

зв’язку із чим підлягає суттєвому удосконаленню. 

9. Виявлено особливості правового забезпечення екологічної безпеки при 

здійсненні окремих видів спеціального природокористування на засадах 

порівняльно-правового аналізу законодавства України та інших держав, які 

полягають у нормативному закріпленні: а) відповідних суб’єктивних 

обов’язків природокористувачів, б) процедур здійснення контролю та 

припинення зазначених видів діяльності, в) юридичної відповідальності за 

порушення  названих обов’язків. 

10. Розкрито зміст основних засобів правового забезпечення екологічної 

безпеки при здійсненні окремих видів спеціального природокористування 

(надро-, земле-, водкористування), за наслідками чого доведено відсутність 

належного правового регулювання вказаних засобів за чинного законодавства 

України. При цьому обгрунтовано, що чинні Кодекс України про надра, 

Земельний кодекс України та Водний кодекс України містять окремі 

положення, які, за умови їх удосконалення, можуть бути використані для 

забезпечення екологічної безпеки відповідних видів спеціального 

природокористування.  

11. Запропоновано шляхи удосконалення національного законодавства з 
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питань забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування, в 

тому числі в умовах адаптації законодавства України до законодавства ЄС. 

Доведено, що удосконалення нормативно-правового забезпечення екологічної 

безпеки в процесі здійснення спеціального природокористування слід 

здійснити шляхом удосконалення правового регулювання відповідних засобів 

забезпечення.  

12. Обґрунтувано та сформульовано пропозиції щодо удосконалення 

законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування, зокрема шляхом внесення змін і доповнень до чинних 

нормативно-правових актів, а також шляхом запровадження правової 

регламентації трьох правових моделей попередньої оцінки екологічної безпеки 

діяльності із спеціального природокористування.  

13. Обґрунтовано, що запроваджена Законом України «Про оцінку впливу 

на довкілля»  процедура потребує суттєвого удосконалення з метою набуття 

нею статусу засобу забезпечення екологічної безпеки природокористування. 

Тому напрацювання та обґрунтування відповідних змін і доповнень, 

спрямованих на удосконалення вказаної вище процедури, є одним із напрямів 

продовження досліджень за тематикою дисертації.  

14. Встановлено, що розвиток вітчизняного законодавства у сфері 

забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування доцільно 

здійснювати із урахуванням положень законодавства ЄС з відповідних питань. 

З огляду на вказане, дослідження основних напрямів адаптації зазначеного 

вітчизняного законодавства до законодавства ЄС вважаємо ще одним 

напрямом продовження наукових пошуків відповідно до тематики 

дисертаційного дослідження.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Євстігнєєв А.С. Проблеми правового забезпечення екологічної 

безпеки у сфері спеціального природокористування в Україні. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України, Київ, 2019.  

Дисертація містить теоретичні узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, пов’язаної із розробленням цілісної теоретико-прикладної концепції 

правового забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування в Україні, в основу якої покладено розуміння вказаного 
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забезпечення як діяльності спеціально уповноважених суб’єктів, в межах якої 

реалізовуються визначені законодавством засоби вказаного забезпечення.  

Встановлено історичні, методологічні та законодавчі основи екологічної 

безпеки спеціального природокористування, а також її правова природа. 

Визначені правові проблеми дозвільної системи в сфері екології як засобу 

правового забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування та проблеми правового забезпечення екологічної 

безпеки спеціального природокористування. Запропоновані шляхи подолання 

зазначених проблем. Визначені заходи з удосконалення правового регулювання 

засобів забезпечення екологічно безпечного природокористування з 

урахуванням євроінтеграційних зобовязань України.  

Ключові слова: екологічна безпека, спеціальне природокористування, 

дозвільні документи на право спеціального природокористування, екологічна 

безпека спеціального природокористування, правовове забезпечення 

екологічної безпеки, правові засоби забезпечення екологічної безпеки. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Евстигнеев А.С. Проблемы правового обеспечения экологической 

безопасности в сфере специального природопользования в Украине. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое 

право; природоресурсне право. – Институт государства и права им. В.М. 

Корецкого НАН Украины, Киев, 2019. 

Диссертация содержит теоретические обобщения и новое решение 

научной проблемы, связанной с разработкой целостной теоретико-прикладной 

концепции правового обеспечения экологической безопасности в сфере 

специального природопользования в Украине, в основу которой положено 

понимание указанного обеспечения как деятельности специально 

уполномоченных субъектов, в рамках которой реализуются определенные 

законодательством средства указанного обеспечения. 

Установлены исторические, методологические и законодательные основы 

экологической безопасности специального природокористування, а также ее 

правовая природа. Определены правовые проблемы разрешительной системы 

в сфере экологии как средства правового обеспечения экологической 

безопасности специального природопользования и проблемы правового 

обеспечения экологической безопасности специального природопользования. 

Предложены пути преодоления указанных проблем. Определены меры по 

совершенствованию правового регулирования средств обеспечения 

экологически безопасного природопользования с учетом евроинтеграционных 

обязательств Украины. 
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Ключевые слова: экологическая безопасность, специальное 

природопользование, разрешительные документы на право специального 

природопользования, экологическая безопасность специального 

природопользования, правовове обеспечения экологической безопасности, 

правовые средства обеспечения экологической безопасности. 

 

SUMMURY 

 

Yevstihnieiev Andrii. Problems of legal provision of ecological safety in the 

field of special nature resourses usage in Ukraine. – On the rights of manuscript. 

The thesis for the degree of Doctor of Law by speciality 12.00.06 – Land Law; 

Agrarian Law; Environmental Law; Natural resources Law. – V.M. Koretsky 

Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 

2019. 

The thesis contains theoretical generalizations and a new solution to a scientific 

problem related to the development of an integrated theoretical and applied concept 

of legal provision of environmental safety in the field of special nature resourses 

usage in Ukraine, which is based on the understanding of this provision as the 

activities of specially authorized entities, within which certain legal means of 

abovementhioned safety are implemented. 

The historical, methodological and legislative foundations of the environmental 

safety of a special nature resourses usage have been established, as well as its legal 

nature. 

The author analyzes the literature and law sources, identifies legal features and 

formulates the concept of environmental safety of special use of natural resources, 

studies the structure of legal relations in the relevant field, identifies the features of 

legal risk as a prerequisite and legal fact, which is associated with the emergence, 

change and termination of such legal relationships. the composition of the legal 

relationship of environmental safety. 

The types of ecological risk in the investigated sphere have been investigated 

and identified, as well as its value as a condition of occurrence and legal fact 

(element of legal structure), which is associated with the emergence, change or 

termination of these relations. 

It is substantiated that ecological risks as a probability of a violation of 

ecological safety in the investigated sphere always take place due to the state of 

contamination of the natural resources that are used, or because of the peculiarities 

of activities related to such use (technology, equipment, etc.). 

The legal nature of issuance of permits in the field of special natural resourses 

usage and its influence on the field of legal provision of environmental safety has 

been explored and defined. It has been established that the licensing procedure in 

the field of special natural resourses management is appropriate to recognize one of 

the main means of ensuring of environmental safety in this area, since such a 
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procedure can play the role of the most effective preventive means of ensuring 

environmental safety, a «filter» that «detaches» the activities that are planned before 

implementation and violations of environmental safety in the future. 

The legal problems of the licensing system in the field of ecology and legal 

problems of natural resourses use are defined as a means of legal support of the 

eсological safety in investigated sphere were determined.   

It is substantiated that appropriate quantitative and qualitative indicators 

(norms) of environmental safety regarding each type of subsoil, land and water use 

should be developed and approved. At the same time, such norms should be 

scientifically substantiated, taking into account the peculiarities of ecological risks 

of a specific type of natural resourses usage, as well as being realistic for implement 

in view of the current state of development of respective technologies. 

The peculiarities of legal means of ensuring environmental safety during the 

implementation of special subsoil, land and water usage have been analyzed, their 

problems have been identified and the main directions of their elimination have 

been described. It is established that current ecological legislation (land, water, 

forest, subsoil, atmosphere protection, in the field of domestic waste management, 

objects of high danger) does not contain systematic provisions that would allow for 

a preliminary review of the environmental safety of the relevant activity before 

obtaining a permit document for its implementation. 

It has been proved that the procedure of environmental impact assessment, 

defined by the Law of Ukraine «On Environmental Impact Assessment» in the 

current edition, has significant disadvantages that do not allow it to be recognized as 

an effective means of ensuring environmental safety in the investigated area. 

The ways to overcome of main identified problems are proposed. The measures 

to improve the legal regulation of the means of ensuring environmental safety of 

natural resourses usage, taking into account the European integration obligations of 

Ukraine, have been identified. 

Key words: ecological safety, special use of nature, additional documents for 

the right of special natural resourses use, ecological safety of special natural 

resourses use, legal provision of ecological safety, legal means of ensuring of 

environmental safety. 

 

 

 

 

 


