Слухали:
Доповідь здобувача ступеня доктора філософії Михайського О. Є. по
дисертації на тему «Правове регулювання видобування сланцевого газу в
Україні», що подана на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081
«Право».
Виступаючи, доповідач насамперед обґрунтував актуальність теми
дисертаційного дослідження та визначив його мету.
Так, актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена
наступним:
- по-перше, регулювання видобування сланцевого газу є одним із шляхів
забезпечення енергетичної незалежності України та реалізації Енергетичної
стратегії розвитку України до 2035 року. Зазначена Стратегія передбачає
збільшення обсягів видобування газу шляхом розробки покладів нетрадиційних
вуглеводнів, до яких згідно з законодавством України можна віднести
сланцевий газ, метан вугільних родовищ, вуглеводні континентального шельфу
тощо;
- по-друге, в Україні досить гостро стоїть проблема видобування газу,
оскільки чималу шкоду довкіллю завдають процеси, пов’язані з розвідкою
запасів газу, його видобуванням та утилізацією відходів, що утворились
внаслідок видобування. Ще більше «газове питання» загострюється в сучасних
геополітичних умовах на тлі російської агресії проти України, коли
забезпечення енергетичної безпеки країни є однією з пріоритетних цілей
держави, що мало б спонукати до прискорення пошуку шляхів подолання
енергетичної залежності від РФ;
- по-третє, актуальність теми дисертації доводиться також і сучасним
стрімким розвитком законодавства України, його реформуванням та адаптацією
до законодавства країн Європейського Союзу. В умовах інтенсивної
законодавчої діяльності, характерної для сучасної України, особливо гостро
постає проблема реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Директиви ЄС
кожна країна може реалізовувати різними шляхами на власний розсуд, дуже
важливо, щоб Україна реалізовувала Директиви ЄС в сфері надрокористування,
враховуючи особливості сланцевого газу.
Далі здобувачем було озвучено завдання, об’єкт та предмет пропонованого
до уваги дослідження, визначено загальну структуру роботи та методи, що були
використані у процесі дослідження. У стислій формі було визначено результати
апробації основних положень та рекомендацій по дисертації, сформульовано
основні положення її наукової новизни та висновки, яких дійшов дисертант у
процесі проведеного дослідження.
Після закінчення доповіді до Михайського О. Є. учасниками фахового
семінару були поставлені наступні запитання.
Проф., д.ю.н. Шемшученко Юрій Сергійович: Олексій Євгенович,
поясніть, будь-ласка в чому Ви вбачаєте Ваш внесок у розроблювану
проблематику?

Відповідь: насамперед дякую за запитання та хотів би пояснити наступне.
За результатами проведеного дослідження нами сформульовано ряд положень,
які віднесені до положень наукової новизни, які в узагальненому вигляді
відображають внесок у розроблювану проблематику. Ці положення були
структуровані на: (а) ті, що сформульовані вперше, (б) ті, які було
удосконалено та (в) ті, що дістали подальшого розвитку. Найбільш важливе
значення з теоретичної та практичної точок зору мають положення наукової
новизни, що стосуються:
1) Структурування сфери правового регулювання видобування сланцевого
газу за такими напрямами:
а) правові засади охорони водних ресурсів, ґрунтів та поводження з
відходами при видобуванні сланцевого газу;
б) правові основи охорони повітря при видобуванні сланцевого газу;
в) особливості землекористування при видобуванні сланцевого газу;
г) структура і функції органів державної влади та органів місцевого
самоврядування при видобуванні сланцевого газу, форми і методи їх діяльності;
д) забезпечення системного підходу в правовому забезпеченні
видобування сланцевого газу в контексті сталого розвитку.
2) Авторського визначення поняття «сланцевий газ», що має правове
значення: це один з видів нетрадиційного природного газу, який міститься в
осадових утвореннях, з низькою пористістю та проникністю, який порівняно з
природним газом має підвищену агресивність до металу, більш низьку
енерговіддачу та може транспортуватись лише по газопроводах низького тиску,
що зумовлює його використання переважно для локальних потреб;
3) Надання визначення юридично значущого поняття «динамічне джерело
забруднення», що має враховуватись у всіх можливих викидах сланцевого газу:
це будь-яка пересувна техніка або обладнання, внаслідок використання яких
відбуваються викиди забруднюючих речовин в атмосферу, водні об’єкти,
ґрунти, та які задіяні у процесі виробничої діяльності, що може мати значний
вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля. Самі викиди з цих
джерел складають більшу частину викидів внаслідок будь-якої діяльності з
використанням ГРП, проте згідно з чинним законодавством України вони
наразі не потребують дозволів на викиди;
4) Обґрунтування необхідності забезпечення розкриття відомостей щодо
складу, пропорцій та порядку змішування ГРП речовини державі в особі
Кабінету Міністрів України, який може надавати цю інформацію державним,
медичним закладам, для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.
Інформація надається за умови подальшого нерозголошення;
5) Обґрунтування необхідності адаптації українського законодавства до
міжнародного стандарту цементування свердловини ISO 10426-4: 2004 і
використання як взірцевих стандартів США для зниження викидів СО2 40 CFR.
60,5375 та 40 CFR. 63.765 - задля ліквідації прогалин національного
законодавства у відповідних сферах;
6) Обґрунтування необхідності введення мораторію на видобування
сланцевого газу на Юзівській площі до повної деокупації тимчасово
окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Д.ю.н., Кулинич Павло Федотович: Олексій Євгенович, в своїй
дисертаційній роботі Ви досліджуєте досвід правового регулювання
видобування сланцевого газу в ЄС та США, які мають різні підходи щодо
регулювання зазначеної сфери. До якого підходу ближче законодавство
України? Який підхід дозволяє краще регулювати зазначену сферу в Україні та
чому?
Відповідь: Відповідаючи на Ваше питання, доцільно зауважити, що
законодавство України в сфері правового регулювання видобування сланцевого
газу ближче до законодавства ЄС, де так само майже все регулювання
відбувається на рівні органів центральної влади. Натомість в США
регулювання хоча й відбувається на підставі федеральних законів, все ж таки
більшість актів приймаються на рівні штатів, що неможливо в Україні через
унітарний характер територіального устрою нашої країни.
Підхід США передбачає регулювання відповідної сфери через можливість
прийняття рішень на рівні кожного штату, відповідно до інтересів мешканців
штату. Водночас в Україні є можливість регулювати видобування сланцевого
газу двома шляхами: перший - на підставі законодавства України в сфері
надрокористування та охорони довкілля, другий – на підставі угоди про
розподіл продукції. Регулювання видобування сланцевого газу першим шляхом
діє на всій території України та містить єдині вимоги для всіх, натомість угода
про розподіл продукції закладає можливість ігнорування більшості діючих
актів в сфері охорони довкілля та врегульовувати майже всі суперечливі чи не
врегульовані українським законодавством питання саме в угоді. Це відкриває
великі можливості, коли інвестору не потрібно чекати прийняття необхідного
нормативно-правового акту, водночас існує ризик ігнорування екологічного
законодавства в інтересах інвестора, використовуючи угоду про розподіл
продукції. Слід зазначити, що на відміну від законів штатів США, зміни до
угоди про розподіл продукції без згоди інвестора буде важко внести. Саме тому
до підписання УРП потрібно ставитись максимально уважно та обережно, в той
же час цей шлях більш гнучкий та простий з т.з. правового регулювання.
Д.ю.н., проф. Турлова Юлія Анатоліївна: З вашого виступу, а також з
тексту дисертації, з яким я уважно ознайомилась, зрозуміло, що Вами
проведено аналіз особливостей юридичної відповідальності, її основних видів,
що застосовуються в сфері, яку Ви досліджуєте. Це в цілому відповідає як
формальним вимогам до наукового дослідження, так і тим завданням, які Ви
ставите в своїй роботі. У зв’язку з цим виникає запитання, як все ж таки Ви
можете охарактеризувати сучасний стан інституту юридичної відповідальності
в сфері дослідження?
Відповідь: Насамперед, дякую за запитання. Дійсно, в межах підрозділу
3.4. нами було досліджено види юридичної відповідальності за порушення
законодавства при видобуванні сланцевого газу. Інститут юридичної
відповідальності за порушення законодавства при видобуванні сланцевого газу
відзначається:
- по-перше,
детально
опрацьованою
системою
адміністративної
відповідальності, головна проблема якої полягає у незначних сумах штрафів за
грубі порушення при розвідці, видобуванні, консервації свердловини
сланцевого газу в Україні. В той же час сама система та механізми притягнення

до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів дозволяють на
прийнятному рівні контролювати та уникати адміністративних правопорушень;
- по-друге, відповідно до ст. 68 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища», застосування заходів дисциплінарної,
адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних осіб від
компенсації шкоди, яку заподіяно внаслідок забруднення довкілля. Проте дефакто ця стаття майже не реалізується. Проаналізувавши результати здійснення
Держекоінспекцією України державного нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища за 2018 рік, можна зазначити, що сума
виписаних штрафів дорівнює 6900,604 тис. грн., з яких стягнуто 6541,237 тис.
грн, водночас розраховані збитки довкіллю дорівнювали 10039055,333 тис. грн,
а стягнуто було лише 91921,936 тис. грн, що менше 1% від оцінюваних збитків.
Тобто механізми стягнення коштів в якості компенсації за шкоду, спричинену
порушеннями в сфері охорони довкілля майже не працюють;
- по-третє, інститут кримінальної відповідальності має проблеми з мірою
передбаченого покарання; у деяких випадках за порушення, що призвели до
загибелі людей, передбачається покарання 2 роки позбавлення волі. Іншою
проблемою цього виду покарання та в цілому інституту юридичної
відповідальності є слабкий механізм притягнення до відповідальності у разі
прихованої шкоди, оскільки навіть в США за результатами забруднення
внаслідок видобування сланцевого газу, та за умови забору відповідних аналізів
не завжди вдається довести причетність суб’єкта господарювання до
забруднення. На жаль, ця проблема існує не тільки в Україні, але й в більш
розвинутих країнах.
К.ю.н., Красіліч Наталія Дмитрівна: У своєму виступі Ви зазначаєте про
необхідність використання досвіду країн ЄС та США в сфері дослідження. Які
саме елементи відповідного досвіду, на вашу думку, є більш корисними для
запозичення в Україні та чому?
Відповідь: Дякую за запитання. В США є окремі стандарти, які
розроблялись саме для видобування сланцевого газу, вони унікальні за змістом,
тому їх доречно використати та впровадити цей досвід в українське
законодавство. Але також слід враховувати, що території, визначені для
видобування сланцевого газу в США, мають куди меншу щільність населення,
ніж в ЄС та Україні. У разі забруднення Юзівської площі, отруєння може дійти
до Харкова, ріки Сіверський Донець, яка є джерелом питної води для 3-х
областей України. Країни ЄС, наприклад Польща, дуже схожі за геологічною
структурою з Україною, мають приблизно однакову щільність населення, тому
якщо говорити про регулювання екологічних аспектів, більш корисним
вбачається досвід країн ЄС. Однак в технологічних аспектах досвід США,
направлений на безпосереднє регулювання видобування сланцевого газу, також
може бути корисним для України.
Після відповідей на запитання учасників фахового семінару було озвучено
висновок наукового керівника доктора юридичних наук, професора,
завідувача відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного
права Малишевої Н.Р., з оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки
дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи та
індивідуального навчального плану.

Висловлюючи свою позицію щодо наукового рівня дисертації, рівня
ефективності виконання здобувачем індивідуального плану наукової роботи та
індивідуального навчального плану, Малишева Н.Р., відзначила наступне.
Дисертаційне дослідження Михайського Олексія Євгеновича на тему
«Правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні» є новим
напрямом розвитку вітчизняного правознавства. Україна до цього часу не має
власного досвіду видобутку сланцевого газу, внаслідок чого відносини щодо
його видобування практично не регулюються національним законодавством.
При цьому слід зазначити, що видобування нетрадиційних вуглеводнів
ставиться як один із пріоритетних напрямків розвитку енергетичного сектору
нашої країни. Тривалий час законодавство України базувалось на виключній
державній власності на природні ресурси, а також на виключному державному
регулюванні відносин з охорони та використання відповідних ресурсів,
екологічне (тоді – природоохоронне) право стояло на сторожі виключно
державних інтересів, захищаючи їх від можливих посягань з боку всіх інших
суб’єктів. Але належним чином врегулювати видобування сланцевого газу
виявилося неможливим, послуговуючись існуючим на той момент
законодавством України. Саме тому було прийнято відповідні зміни до Закону
України «Про угоди про розподіл продукції» та до Закону України «Про нафту
і газ», які дозволяли передбачати найбільш принципові аспекти щодо
видобування сланцевого газу саме в угоді про розподіл продукції, не беручи до
уваги більшість вимог законодавства України в сфері надрокористування.
Наразі в Україні регулювання видобування сланцевого газу може
відбуватись двома шляхами, а саме: на загальних підставах видобування
традиційних вуглеводнів, наприклад природного газу, або ж на підставі угоди
про розподіл продукції. Регулювання видобування сланцевого газу на загальних
підставах передбачає більше механізмів захисту довкілля, натомість Україна
наразі не в змозі повністю профінансувати видобування сланцевого газу. Саме
тому найбільш вірогідним шляхом його видобування на території України в
короткостроковій та середньостроковій перспективі є залучення інвесторів та
підписання з ними угоди про розподіл продукції. Останній шлях має ряд
переваг, а саме можливість врегулювати більшість аспектів видобування
сланцевого газу безпосередньо в угоді, не чекаючи прийняття відповідних
законів та інших актів. Водночас інвестор, який пріоритетною метою ставить
фінансову вигоду, може використати положення угоди про розподіл продукції,
щоб уникнути багатьох механізмів, направлених на охорону навколишнього
середовища.
Тому актуальність тематики дисертації Михайського О. Є. не викликає
сумніву, оскільки має сучасний, практично та теоретично витребуваний
характер.
Виконані аспірантом індивідуальні плани наукової роботи та навчання
засвідчили, що Михайський О. Є. зарекомендував себе у якості самостійного та
повноправного дослідника, який на основі акумульованих знань спроможний
продукувати нові наукові ідеї та концепції, необхідні для розв’язання
комплексних проблем у галузі права. Освітня складова програми навчання
виконана аспірантом у повному обсязі.

Вважаю, що подана дисертаційна робота є певною мірою новаторською,
вона стане значним кроком у заповненні прогалини в українському
законодавстві у сфері регулювання видобування сланцевого газу. На відміну від
зарубіжних досліджень, які вже були здійснені у відповідній сфері, в дисертації
Михайського О. Є. розглянуто регулювання видобування сланцевого газу в
контексті українського законодавства, проведено порівняльно-правовий аналіз
українського, американського та європейського законодавства в сфері
видобування сланцевого газу. Робота вирізняється, з одного боку, широтою
охоплення предмету дослідження (творчо проаналізовані всі шляхи
регулювання чинним законодавством видобування сланцевого газу), з іншого
боку, - високим рівнем конкретизації, що дозволило осягнути проблематику в
більшості її аспектах, визначити основні закономірності розвитку українського
законодавства у цій сфері та накреслити його найбільш перспективні напрямки,
які в змозі забезпечити найбільш ефективне правове регулювання видобування
сланцевого газу, як у випадку використання загальних засад правового
регулювання видобування традиційних вуглеводнів, так і на підставі угод про
розподіл продукції.
У кінцевому підсумку Малишева Н. Р. констатувала, що дисертаційна
робота Михайського О.Є. є самостійним, цілісним, завершеним науковим
дослідженням з екологічного права, виконаним на належному науковотеоретичному рівні, що відповідає вимогам Порядку проведення експерименту
з присудження ступеня доктора філософії, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 р. (з наступними змінами). За
своїм науковим рівнем і потенціалом Михайський О. Є. цілком заслуговує на
присудження йому за результатами захисту дисертації наукового ступеня
кандидата (доктора філософії) юридичних наук за спеціальністю 081 – «Право».
Після цього слово було надано рецензентам наукової праці.
Доктор юридичних наук, професор Шемшученко Ю.С. зауважив, що
тематика представленого до рецензування дисертаційного дослідження
Миахйського О. Є. на тему: «Правове регулювання видобування сланцевого
газу в Україні» визначається високим ступенем актуальності, оскільки
розроблення правових засад регулювання видобування сланцевого газу в
Україні є новим напрямом розвитку вітчизняної юридичної науки. За свою
історію Україна не видобувала сланцевий газ, внаслідок чого особливості його
видобування практично не регулюються національним законодавством, проте
видобування нетрадиційних вуглеводнів ставиться як один із пріоритетних
напрямків розвитку енергетичного сектору України. Слід також зазначити, що
більшість наявних у відповідній сфері досліджень регулювання базуються на
нормах міжнародного, в тому числі європейського права та законодавства
іноземних держав.
Актуальність теми дисертаційної роботи Михайського О. Є.
підтверджується наявними на сьогодні процесами реформування екологічного
та енергетичного законодавства. Крім того, проблеми видобування сланцевого
газу в Україні розглядались ще за часів підписання першої угоди про розподіл
продукції в 2012 році.
Усе зазначене обумовлює актуальність і своєчасність комплексного
дослідження проблем правового регулювання видобування сланцевого газу в

Україні, яке сприятиме вдосконаленню вітчизняного екологічного,
енергетичного та пов’язаних галузей законодавства.
Відповідно до теми дисертаційної роботи автором грамотно та чітко
визначено об’єкт дослідження, в межах якого сформульовано предмет, що
відповідає тематиці роботи. Автор правильно визначив мету та завдання
дослідження, обрав відповідну методику його проведення. Слід позитивно
відзначити логічну послідовність поставлених автором завдань, що забезпечили
повноту та цілісність наукового дослідження, а саме:
- проаналізувати вітчизняні та зарубіжні наукові дослідження в сфері
правового регулювання видобування сланцевого газу та виявити головні
напрямки для подальшого аналізу;
- виявити юридично значущі особливості сланцевого газу, технології його
видобування та попередження і ліквідації можливих негативних екологічних
наслідків, які потребують правового регулювання;
- проаналізувати право ЄС і законодавство США, як дві найбільш
розвинені у відповідній сфері правові моделі;
- дослідити структуру і функції органів державної влади, місцевого
самоврядування та надрокористувачів (інвесторів, операторів), як суб’єктів
регулювання у сфері видобування сланцевого газу;
- проаналізувати роль оцінки впливу на довкілля, екологічного
моніторингу, аудиту та страхування у забезпеченні екологічно-безпечного
видобування сланцевого газу в Україні;
- дослідити види та особливості юридичної відповідальності за порушення
законодавства при видобуванні сланцевого газу;
- розробити пропозиції щодо удосконалення законодавства в сфері
еколого-правового регулювання видобування сланцевого газу в Україні.
Саме тому обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій,
що сформульовані у дисертації, їх достовірність не викликають жодних
сумнівів. Зміст, структура дисертації, коло розглянутих у ній питань та
сформульовані результати й пропозиції свідчать про те, що автор провів
глибоке наукове дослідження. Достовірність та обґрунтованість висновків
забезпечені за рахунок використання здобувачем наукового ступеня
філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів пізнання у їх
поєднанні. Зокрема, за допомогою діалектичного методу було проаналізовано
тенденції розвитку правового регулювання видобування сланцевого газу та
сформовано загальну методологічну основу дослідження в контексті сталого
розвитку (підрозділ 1.1); метод аналізу та синтезу дозволив виділити
специфічні для відповідної сфери ознаки юридичних категорій та понять в
царині регулювання видобування сланцевого газу й сформулювати їх авторські
визначення (підрозділ 1.2); телеологічний метод було використано при аналізі
актів міжнародного права та українського законодавства, і визначенні в їх
змісті еколого-правової спрямованості при регулюванні видобутку сланцевого
газу (підрозділи 1.3, 1.4); використання структурно-функціонального методу
допомогло проаналізувати структуру і функції органів державної влади в сфері
використання надр, визначити їх ієрархію та співвідношення між собою в
рамках однієї системи державного управління (підрозділ 2.1).

Структура дисертаційної роботи логічна, така, що сприяє послідовному
розгортанню дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які
містять десять підрозділів, висновків. Дисертантом опрацьовано велику
кількість джерел (300 найменувань), які стосуються тематики наукового
дослідження.
Положення наукової новизни отриманих результатів автором справедливо
структуровано на ті, що отримані вперше, ті, що удосконалено, і ті, що дістали
подальшого розвиту. Найбільш важливе значення з теоретичної та практичної
точок зору мають положення наукової новизни, що стосуються:
1) Структурування сфери еколого-правового регулювання видобування
сланцевого газу окремими напрямами;
2) Надання авторського визначення поняття «сланцевий газ», «динамічне
джерело забруднення», вдосконалення поняття «гідравлічного розриву пласта»;
3) Вдосконалення механізмів оцінки ступенів ризику від провадження
господарської діяльності та визначення періодичності здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю);
4) Вдосконалення механізмів притягнення до цивільної відповідальності
інвестора за фактично нанесену шкоду у разі відсутності страхування, або
недостатності фонду страхування для покриття всієї шкоди внаслідок
діяльності інвестора;
5) Вдосконалення механізмів моніторингу стану водних ресурсів, ґрунту та
лісів;
Зміст положень, що віднесені автором до положень наукової новизни
одержаних результатів, свідчить про авторський підхід до вивчення
проблематики співвідношення дієвості та ефективності права.
Окремо слід зупинитись і на змісті дисертаційної роботи, в якій автор
послідовно і обґрунтовано розкрив предмет дисертаційного дослідження.
Автором грамотно викладено зміст анотацій, у вступі дисертаційного
дослідження обґрунтовується актуальність теми, визначаються об’єкт, предмет,
мета і основні завдання дослідження, характеризується методологічна і
науково-теоретична основа роботи, наукова новизна одержаних результатів,
теоретичне і практичне значення результатів дослідження, виокремлюються
положення щодо їх апробації тощо.
Змістовно дисертаційне дослідження складається із трьох блоків питань,
які відображені у ньому. Це питання теоретико-правових основ регулювання
видобування сланцевого газу (Розділ 1), правові засади управління в сфері
видобування сланцевого газу в Україні (Розділ 2) та правові механізми
забезпечення екологічно-безпечного видобування сланцевого газу в Україні
(Розділ 3).
У розділі 1 «Теоретико-правові основи регулювання видобування
сланцевого газу» автором ґрунтовно проаналізовано літературу в сфері
дослідження та згруповано її за окремими п’ятьма напрямками, які необхідно
розвивати. Проаналізовано особливості сланцевого газу та сформульовано його
авторське поняття, суттєве для правового регулювання, в якому підкреслюється
його відмінність від традиційного природного газу. Досліджено особливості
процесу гідравлічного розриву пласта та особливості його використання при
інтенсифікації свердловин природного газу та видобуванні сланцевого газу.

Проведено порівняльно правовий аналіз видобування сланцевого газу в праві
ЄС, законодавстві США та України. Запропоновано впровадження окремих
нормативно-правових актів або їх частин у вітчизняне законодавство, що могло
б суттєво підвищити рівень регулювання відносин у сфері видобування
сланцевого газу в Україні.
Розділ 2 «Правові засади управління в сфері видобування сланцевого
газу в Україні» складається з двох підрозділів, в яких досліджується система
державного регулювання та контролю в сфері видобування сланцевого газу в
Україні та права і обов’язки юридичних осіб, при видобуванні сланцевого газу
на території України. В роботі розглянуто ієрархію системи державного
управління, наголошено на необхідності законодавчо врегулювати та прибрати
конфлікт інтересів серед органів державної влади в сфері надрокористування.
Розглянуто права та обов’язки операторів, при видобуванні сланцевого газу на
загальних підставах та на підставі угоди про розподіл продукції, виявлено
принципову різницю між цими видами регулювання та можливі ризики для
довкілля у разі використання кожного із шляхів регулювання. За результатами
розділу запропоновано зміни до системи державного управління Україні в
сфері надрокористування, які усувають конфлікт інтересів та зміни до
законодавства в частині регулювання прав та обов’язків надрокористувачів.
Розділ 3 «Правові механізми забезпечення екологічно-безпечного
видобування сланцевого газу в Україні» складається з чотирьох підрозділів,
у яких проаналізовано можливості контролю процесу видобутку сланцевого
газу органами місцевого самоврядування. Визначено, що попередні редакції
Закону України «Про угоди про розподіл продукції» передбачали більш широкі
повноваження для органів місцевого самоврядування, а саме органи місцевого
самоврядування були третьою стороною угоди про розподіл продукції. Автор
наголошує на необхідності повернення до такого формату підписання угоди
про розподіл продукції з метою розширення впливу органів місцевого
самоврядування та надання їм важелів впливу для захисту власних інтересів
перед державою та інвесторами.
В роботі також проаналізовано механізми забезпечення екологічнобезпечного видобування сланцевого газу в Україні, такі як оцінка впливу на
довкілля, екологічне страхування, аудит, та можливу юридичну
відповідальність за порушення в сфері надрокористування в контексті
видобування сланцевого газу. Автор зазначає, що процедура оцінки впливу на
довкілля передбачає більше природоохоронних механізмів, ніж екологічна
експертиза, що існувала в Україні до прийняття Закону «Про оцінку впливу на
довкілля», проте без встановлення чітких критеріїв значного негативного
впливу, за умови настання якого приймається рішення про припинення
провадження планової діяльності, висновок з ОВД не може забезпечити
належний охоронний рівень. В системі моніторингу пропонується збільшити
періодичність звітування та методику забору ґрунту, води, а також зміну
підходів до вимірювання забруднення повітря.
У висновках автором за результатами проведеного дослідження викладено
найбільш важливі науково-теоретичні та практичні положення, які дійсно
відображають зміст дисертаційного дослідження, результати використання
різних методологічних прийомів дослідження, авторські ідеї, які засновані на

дослідженому емпіричному матеріалі. Зміст додатків мастить інформацію про
апробацію результатів дисертаційного дослідження, публікації автора та його
законодавчі пропозиції в галузі дослідження.
Вказане вище свідчить про те, що дисертаційна робота Михайського О. Є.
є комплексною науковою працею, що підготовлена автором самостійно, має
завершений характер, в якій вперше у сучасній юридичній науці досліджено
питання регулювання видобування сланцевого газу в Україні.
Позитивно оцінюючи та відзначаючи належний рівень постановки і
реалізації проблеми, наукову новизну одержаних результатів, слід відзначити,
що як і будь-яке творче дослідження, присвячене аналізу дискусійних проблем
юриспруденції, воно викликає певні побажання, що можуть бути сприйнятті як
уточнення авторської позиції.
Водночас в процесі доопрацювання роботи і її подання до захисту в
спеціалізованій вченій раді пропоную дисертанту звернути увагу на такі
питання, які, на мій погляд, розкриті автором з недостатньою повнотою.
1. В роботі недостатньо уваги приділено контролю за діями інвестора у
разі надання йому повноважень з відновлення лісових ресурсів, оскільки це
дуже складний та коштовний процес, який має враховувати багато аспектів. До
того ж відповідна пропозиція може створити корупційні ризики для
контролюючих органів, але при цьому не збільшити ефективність відновлення
лісових ресурсів України.
2. Пропозиція щодо розкриття екологічної інформації Кабінету Міністрів
України, який може надавати цю інформацію державним, медичним закладам, з
обов’язком її нерозголошення широкій громадськості, повинна бути більш
конкретизованою, особливо це стосується складу речовини для гідравлічного
розриву пласта, компоненти якої в більшості випадків самі по собі не несуть
загрози. Інвестор буде вимагати приховування від громадськості відповідної
інформації як такої, що містить комерційну таємницю (склад ГРП речовини та
пропорції змішування). Саме тому потрібен чіткий порядок її розкриття,
визначені посадові особи в КМУ, яким розкривається наведена інформація та
порядок її доведення до медичних закладів.
Натомість вказані зауваження мають здебільшого характер побажань щодо
подальшого покращення наукової роботи, є дискусійними і загалом такими, що
не знижують достатньо високого рівня дисертаційного дослідження
Михайського О. Є. Виходячи з висловленого, на погляд рецензента, є всі
підстави констатувати, що дисертація Михайського О. Є. на тему «Правове
регулювання видобування сланцевого газу в Україні» є завершеною науковою
роботою, виконаною здобувачем наукового ступеня у вигляді кваліфікаційної
наукової роботи на правах рукопису.
Дисертаційне дослідження містить нові наукові положення та науково
обґрунтовані результати у галузі екологічного права та пов’язаних з ним
галузей, що розв’язують важливу для науки проблему регулювання
видобування сланцевого газу.
Основні положення роботи опубліковані автором самостійно в 11
публікаціях, серед яких 6 статей у фахових юридичних виданнях України та
таких, що прирівнюються до них, 1 публікація у міжнародному фаховому
виданні та тези 4-ох доповідей на наукових конференціях за темою дисертації.

Ці публікації за змістом відповідають темі дисертаційного дослідження,
доводять повноту опублікування отриманих результатів та наявність їх
достатньої кількості. Опубліковані праці автора присвячені різним аспектам
досліджуваної проблеми і не дублюють одна одну. Дисертація має високий
теоретичний рівень і практичне значення, а її зміст може бути покладено в
основу майбутньої монографічної роботи дисертанта.
Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових
запозичень без посилання на джерело (плагіату).
Вважаю, що дисертаційне дослідження Михайського О. Є. на тему
«Правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні» відповідає:
спеціальності 081 Право;
вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23 березня 2016 року №261 (зі змінами і доповненнями від
03 квітня 2019 року № 283);
пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 06 березня 2019 р. №167.
Дисертація Михайського О. Є. на тему «Правове регулювання
видобування сланцевого газу в Україні», на мій погляд, може бути
рекомендована до захисту на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора
філософії за спеціальністю 081 «Право».
Доктор юридичних наук, професор Турлова Ю.А. відзначила, що
проблематика
дієвості
та
ефективності
законодавства
в
сфері
надрокористування при видобуванні сланцевого газу в Україні, до дослідження
якої звернувся Михайський О. Є., має безперечну актуальність, що
обумовлюється низкою чинників. Насамперед, актуальність теми дисертаційної
роботи пов’язана з поточними процесами розвитку України, з розбудовою її
державності та правової системи, що потребує суттєвого посилення дієвості та
ефективності права в сфері видобування нетрадиційних вуглеводнів, без чого
неможливо реалізувати більшість реформаційних проєктів в енергетичній
сфері. Україна дуже залежна від імпорту енергоресурсів, насамперед,
природного газу, своєю чергою Енергетична стратегія розвитку України до
2035 року передбачає вирішення цієї проблеми за рахунок збільшення обсягів
видобування газу шляхом розробки покладів нетрадиційних вуглеводнів, до
яких згідно з законодавством України можна віднести сланцевий газ, метан
вугільних родовищ, вуглеводні континентального шельфу тощо. Окрім того,
поточні процеси євроінтеграційного формату розвитку Україні, що
супроводжуються необхідністю адаптації вітчизняного правового поля до
міжнародних
стандартів,
зумовлюють
необхідність
інтенсифікації
реформування правової системи в цілому, одним із результатів чого має стати
високий рівень дієвості та ефективність новоприйнятих норм права, націлених
на впровадження європейських та світових стандартів в Україні.
Актуальність теми дисертаційної роботи Михайського О. Є. посилюється і
через наявність військового конфлікту з Російською Федерацію, яка

використовує енергетичне питання як важіль впливу на Україну. Отже
збільшення обсягів видобування газу та подальша енергонезалежність України
це питання не тільки енергетичної безпеки, а й національної безпеки країни в
цілому. Проте досвід США свідчить, що для ефективного видобування
нетрадиційних вуглеводнів слід використовувати технологію гідравлічного
розриву пласта (далі – ГРП), яка пов’язана з чималою кількістю екологічних
ризиків, серед яких виділяють забруднення ґрунтів, води, атмосферного повітря
тощо. За даними Управління викопних джерел енергії США (The Energy
Department's Fossil Energy) щонайменше існує вісім федеральних законів про
охорону навколишнього середовища та громадського здоров'я, які
застосовуються до нетрадиційного розвитку нафти та газу, включаючи ресурси
сланцю, а також кожен штат приймає власні закони, які повинні захищати
навколишнє природне середовище на ще більш високому рівні. Для
започаткування видобування нетрадиційних вуглеводнів в Україні слід
сформувати власне законодавство, яке забезпечило б екологічно-безпечний
видобуток нетрадиційних вуглеводнів, таких як сланцевий газ.
З огляду на зазначене слід повністю погодитись з думкою автора
дисертації, що «наразі майже відсутні будь-які спеціальні дослідження в сфері
правового регулювання видобування сланцевого газу в Україні, особливо його
екологічних аспектів, натомість проблематика вказаного питання виникла
закономірно внаслідок дослідження питань раціонального використання й
охорони надр, а також охорони навколишнього природного середовища та
життя і здоров’я людини» (с. 51).
Відповідно до теми дисертаційної роботи автором грамотно та чітко
визначено об’єкт дослідження, в межах якого сформульовано предмет, що
відповідає тематиці роботи та викладено автором як: «суспільні відносини у
сфері правового регулювання видобування сланцевого газу в Україні».
Враховуючи багатоаспектність та складність предмету дослідження,
дисертантом окреслено коло завдань дослідження, які закладено в основу
подальшої структуризації роботи. Слід позитивно відзначити логічну
послідовність поставлених автором завдань, що забезпечили повноту та
цілісність наукового дослідження, а саме:
1) Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні наукові дослідження в сфері
правового регулювання видобування сланцевого газу та виявлено головні
напрямки для подальшого аналізу (підрозділ 1.1);
2) Виокремлено юридично значущі особливості сланцевого газу, технології
його видобування та попередження й ліквідації можливих негативних
екологічних наслідків, які потребують правового регулювання (підрозділ 1.2);
3) Проаналізовано право ЄС і законодавство США як дві найбільш
розвинені у відповідній сфері правові моделі (підрозділи 1.3-1.4);
4) Досліджено структуру і функції органів державної влади та
надрокористувачів (інвесторів, операторів) як суб’єктів регулювання у сфері
видобування сланцевого газу (підрозділи 2.1-2.2);
5) Досліджено можливості органів місцевого самоврядування щодо
контролю процесу видобування та впливу на нього (підрозділ 3.1);

6) Проаналізовано роль оцінки впливу на довкілля, екологічного
моніторингу, аудиту та страхування у забезпеченні екологічно-безпечного
видобування сланцевого газу в Україні (підрозділи 3.2-3.3);
7) Досліджено види та особливості юридичної відповідальності за
порушення законодавства при видобуванні сланцевого газу (підрозділ 3.4);
Належне виконання вказаних завдань забезпечило досягнення мети
дослідження – розроблення наукових засад правового регулювання
видобування сланцевого газу в Україні.
Належний ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень,
висновків і рекомендацій дослідження Михайського О. Є. ґрунтується на
успішному використанні дисертантом методологічного інструментарію
юридичної науки. Заслуговує на підтримку не лише визначена автором
методологія дослідження, яка складається з широкого кола філософськосвітоглядних, загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання
правових явищ, які в результаті допомогли повно та об’єктивно дослідити
правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні. Це дозволило
дисертанту ґрунтовно та всебічно визначити методологічні переваги та
недостатність положень панівних в юридичній доктрині концепцій сучасного
праворозуміння, що в подальшому визначило методологічну стратегію
дослідження в цілому.
Структура дисертації обумовлена об’єктом, предметом, метою і
завданнями дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, що поділяються
на десять підрозділів, загальних висновків до дисертації, списку використаних
джерел. Загальний обсяг дисертації 264 сторінки, список використаних джерел
налічує 300 найменувань та додатки.
Виходячи зі змісту дисертації, можна зазначити, що дисертантом
опрацьовано широке коло дисертаційних і монографічних робіт із зазначеного
питання як українських, так і іноземних правознавців; проаналізовано норми
чинного законодавства України, акти судової практики; використано матеріал
енциклопедичних та навчальних джерел; опрацьовано широкий спектр
матеріалів, які розміщені на ресурсах офіційних електронних видань. Все це дає
можливість зробити висновок, що з теоретичної та практичної точок зору тема
дисертаційного дослідження розроблена ґрунтовно.
Наукова новизна одержаних результатів (наукових положень, теоретичних
узагальнень, висновків та пропозицій) випливає з актуальності теми
дослідження. В цілому ж наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому,
що вона належить до перших у вітчизняній правовій науці комплексних
досліджень, у якому визначено та охарактеризовано правове регулювання
видобування сланцевого газу, в контексті його особливостей, технологій
видобування, з пропозиціями щодо застосування успішного іноземного досвіду
в українських правових реаліях. Положення наукової новизни отриманих
результатів автором справедливо структуровано на ті, що отримані вперше; ті,
що удосконалено, і ті, що дістали подальшого розвиту. Найбільш важливе
значення з теоретичної та практичної точок зору мають положення наукової
новизни, що стосуються:
1) Структурування сфери еколого-правового регулювання видобування
сланцевого газу за такими напрямами:

а) правові засади охорони водних ресурсів, ґрунтів та поводження з
відходами при видобуванні сланцевого газу;
б) правові основи охорони повітря при видобуванні сланцевого газу;
в) особливості землекористування при видобуванні сланцевого газу;
г) структура і функції органів державної влади та органів місцевого
самоврядування при видобуванні сланцевого газу, форми і методи їх діяльності;
д) забезпечення системного підходу в правовому забезпеченні
видобування сланцевого газу в контексті сталого розвитку.
2) Авторського визначення поняття «сланцевий газ», що має правове
значення: це один з видів нетрадиційного природного газу, який міститься в
осадових утвореннях, з низькою пористістю та проникністю, який порівняно з
природним газом має підвищену агресивність до металу, більш низьку
енерговіддачу та може транспортуватись лише по газопроводах низького тиску,
що зумовлює його використання переважно для локальних потреб;
3) Надання визначення юридично значущого поняття «динамічне джерело
забруднення», що має враховуватись у всіх можливих викидах сланцевого газу:
це будь-яка пересувна техніка або обладнання, внаслідок використання яких
відбуваються викиди забруднюючих речовин в атмосферу, водні об’єкти,
ґрунти, та які задіяні у процесі виробничої діяльності, що може мати значний
вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля. Самі викиди з цих
джерел складають більшу частину викидів внаслідок будь-якої діяльності з
використанням ГРП, проте згідно з чинним законодавством України вони
наразі не потребують дозволів на викиди;
4) Обґрунтування необхідності забезпечення розкриття відомостей щодо
складу, пропорцій та порядку змішування ГРП речовини державі в особі
Кабінету Міністрів України, який може надавати цю інформацію державним,
медичним закладам, для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.
Інформація надається за умови подальшого нерозголошення;
5) Обґрунтування необхідності адаптації українського законодавства до
міжнародного стандарту цементування свердловини ISO 10426-4: 2004 і
використання як взірцевих стандартів США для зниження викидів СО2 40 CFR.
60,5375 та 40 CFR. 63.765 - задля ліквідації прогалин національного
законодавства у відповідних сферах;
6) Обґрунтування необхідності введення мораторію на видобування
сланцевого газу на Юзівській площі до повної деокупації тимчасово
окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Зміст положень, що віднесені автором до положень наукової новизни
одержаних результатів, свідчить про виважений авторський підхід до аналізу
проблематики правового регулювання видобування сланцевого газу в Україні.
Автором грамотно викладено зміст анотацій, у вступі дисертаційного
дослідження обґрунтовується актуальність теми, визначаються об’єкт, предмет,
мета і основні завдання дослідження, характеризується методологічна і
науково-теоретична основа роботи, наукова новизна отриманих результатів, їх
теоретичне та практичне значення, виокремлюються положення щодо їх
апробації тощо.
У розділі 1 «Теоретико-правові основи регулювання видобування
сланцевого газу» автором ґрунтовно проаналізовано теоретичні засади

предметної сфери та з’ясовано, що дослідження особливостей регулювання
видобування сланцевого газу в українському правознавстві майже не
проводились, а більшість наявних у відповідній сфері зарубіжних досліджень
базуються на нормах міжнародного, в тому числі європейського права та
законодавстві іноземних держав. Слід позитивно відзначити спробу автора
надати ряд власних визначень юридично значущих понять, таких як «сланцевий
газ», «динамічне джерело забруднення» та вдосконалення поняття
«гідравлічний розрив пласта». Аналіз зарубіжних джерел дозволив визначити
напрямки, за якими досліджуються відповідні відносини в світі, та окреслити
вектори дослідження в контексті українського правознавства. Одним з
ключових питань в регулюванні видобування сланцевого газу зарубіжні
дослідники вважають визначення сфери регулювання відповідних відносин, а
саме: чи потрібно регулювати сам процес видобування сланцевого газу, чи
достатньо обмежитись регулюванням використання гідравлічного розриву
пласта як технології, що потрібна для його видобування.
Розділ 2 «Правові засади управління в сфері видобування сланцевого
газу в Україні» складається з двох підрозділів, які стосуються вивчення
системи державного регулювання та контролю в сфері видобування сланцевого
газу в Україні та прав і обов’язків юридичних осіб, при видобуванні сланцевого
газу на території України. В роботі на підставі аналізу системи державного
управління в Україні розглянуті можливі екологічні ризики та шляхи їх
подолання державою через реалізацію повноважень відповідних органів.
Окрему увагу приділено правам та обов’язкам суб’єкта господарювання при
видобуванні сланцевого газу на підставі угоди про розподіл продукції, зокрема,
показано, які правові акти українського законодавства можливо ігнорувати
суб’єкту господарювання. За результатами досліджень відповідного розділу
запропоновано зміни до системи державного управління Україні в сфері
надрокористування та до умов підписання угод про розподіл продукції.
Розділ 3 «Правові механізми забезпечення екологічно-безпечного
видобування сланцевого газу в Україні» складається з чотирьох підрозділів,
у яких проаналізовано можливості контролю з боку органів місцевого
самоврядування за екологічно-безпечним видобутком сланцевого газу.
Визначено, що права органів місцевого самоврядування суттєво відрізняються
залежно від підстави, на якій відбувається видобування. Так, на підставі
загального законодавства України органи місцевого самоврядування мають
більше інструментів контролю за видобуванням сланцевого газу, ніж на
підставі угоди про розподіл продукції. Визначено необхідність більш активного
залучення громад до підписання угод про розподіл продукції, а також
розширення представництва органів місцевого самоврядування в міжвідомчих
комісіях з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції.
Автором проаналізовано механізми забезпечення екологічно-безпечного
видобування сланцевого газу в Україні, такі як оцінка впливу на довкілля,
екологічне страхування та аудит, а також юридична відповідальність за
порушення в сфері надрокористування в контексті видобування сланцевого
газу. Визначено переваги та недоліки кожної ланки відповідних механізмів та
запропоновано обґрунтовані шляхи підвищення їх ефективності на практиці.

У висновках за результатами проведеного дослідження автором викладено
найбільш важливі науково-теоретичні положення, які відображають зміст
дисертаційного дослідження, результати використання різних методологічних
прийомів дослідження, авторські ідеї, засновані на дослідженому емпіричному
матеріалі. В додатках відображено список опублікованих дисертантом праць та
результати участі в наукових та науково-практичних конференціях.
Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження
полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та висновки
можна використати у: науково-дослідній сфері – в якості основи для подальших
досліджень проблеми правового регулювання видобування сланцевого газу та
суміжних сфер; правотворчій діяльності – для вдосконалення чинного
законодавства щодо видобування сланцевого газу в Україні; правозастосовній
діяльності – в частині удосконалення механізмів охорони довкілля при
видобуванні сланцевого газу, таких як оцінка впливу на довкілля, екологічне
страхування, а також удосконалення практики наукового, методичного та
іншого забезпечення реалізації чинного законодавства України; навчальному
процесі вищих юридичних навчальних закладів – при підготовці навчальнометодичних матеріалів та викладанні курсів «Екологічне право»,
«Природоресурсне право», спецкурсів відповідних спрямувань, з підготовки та
підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони довкілля тощо.
Однак при підготовці дисертантом роботи до захисту варто звернути увагу
на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити його наукову позицію.
1. Насамперед дисертанту слід звернути увагу на те, що в роботі
потребують додаткового обґрунтування механізми притягнення до
кримінальної відповідальності в контексті видобування сланцевого газу,
особливо за умови прихованого забруднення.
2. Варто автору увагу на критерії, за якими визначається різниця між
різними нетрадиційними вуглеводнями, тобто окреслити, чим сланцевий газ
відрізняється від інших нетрадиційних вуглеводнів і як ці особливості
впливають на правове регулювання видобування сланцевого газу у
порівнянні з правовим регулюванням видобування інших нетрадиційних
вуглеводнів.
Однак, попри зазначені зауваження, можливо констатувати, що в цілому
вони не применшують позитивного значення дисертації та її загального
високого рівня. Підтвердженням обґрунтованості і достовірності наукових
положень, висновків і рекомендацій дослідження є наукові публікації автора.
Основні положення роботи опубліковані автором самостійно в 11 публікаціях,
серед яких 6 статей у фахових юридичних виданнях України та таких, що
прирівнюються до них, 1 публікація у міжнародному фаховому виданні та тези
4-ох доповідей на наукових конференціях за темою дисертації. Ці публікації за
змістом відповідають темі дисертаційного дослідження, доводять повноту
опублікування отриманих результатів та наявність їх достатньої кількості.
Опубліковані праці автора присвячені різним аспектам досліджуваної проблеми
і не дублюють одна одну. Дисертація має високий теоретичний рівень і
практичне значення, а її зміст може бути покладено в основу майбутньої
монографічної роботи дисертанта.

Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових
запозичень без посилання на джерело (плагіату).
Вважаю, що дисертаційне дослідження Михайського О. Є. на тему:
«Правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні» відповідає
спеціальності 081 Право та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019
року №283), пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06 березня 2019 р. №167. Дисертація Михайського О. Є. на тему:
«Правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні» може бути
рекомендована до захисту на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора
філософії за спеціальністю 081 «Право».
В обговоренні результатів проведеного Михайським О. Є. дисертаційного
дослідження взяв участь проф., д.ю.н. Кулинич Павло Федотович, який
акцентував увагу на тому, що актуальність теми дисертаційного дослідження
розкрита Михайським О. Є. повністю як у тексті дисертації, так і під час
виступу на фаховому семінарі. На думку Кулинича П. В., актуальність теми
дисертаційної роботи безсумнівна та лише зростатиме, враховуючи положення
Енергетичної стратегії розвитку України до 2035 року. Автор підійшов до
проблематики, яка раніше ґрунтовно не досліджувалась на науковому рівні,
натомість така проблематика існує вже десятки років. Було також відзначено,
що зміст роботи враховує сучасні реалії реалізації правових норм в Україні. Це
особливо детально висвітлено в третьому розділі дисертації. Наголошено, що
дисертація Михайського О. Є. на тему: «Правове регулювання видобування
сланцевого газу в Україні» відповідає вимогам, які пред’являються до
дисертації, та може бути рекомендована до разової спеціалізованої вченої ради
для попереднього розгляду і захисту на здобуття ступеня доктора філософії.
К.г.н. Олещенко В’ячеслав Іванович також наголосив на актуальності
теми дослідження, оскільки у сучасних умовах розвитку правової системи і
державності в Україні регулювання видобування сланцевого газу в Україні є
однією з пріоритетних цілей держави в сфері надрокористування, але в той же
час однією з найбільших загроз для довкілля. На думку Олещенко В.І., автору
вдалося комплексно дослідити проблеми, пов’язані з правовим регулюванням
видобування сланцевого газу, виокремити його особливості не тільки від
природного газу, а й від інших нетрадиційних вуглеводнів. Окремо було
наголошено, що Михайський О. Є. доклав значних зусиль в частині апробації
отриманих ним наукових висновків та практичних результатів, а тому
пропонована до уваги дисертаційна робота є повноцінною кваліфікаційною
науковою працею.

ВИСНОВОК
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації Михайського Олексія Євгеновича на тему: «Правове
регулювання видобування сланцевого газу в Україні», поданої на здобуття
ступеня доктора філософії у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081
«Право»
1. Обґрунтування вибору теми дисертаційного дослідження, зв’язок роботи
з науковими програмами, планами, темами
Здобувач вмотивовано та переконливо обґрунтовує актуальність та
практичну необхідність опрацювання питань, що становлять предмет його
дослідження, висвітлюючи зв’язок теми дисертації з існуючими на сьогодні
науковими програмами, планами та темами.
Зокрема, актуальність обраної для дисертаційного дослідження теми
обумовлена наступним. В сучасних умовах структура економіки України дуже
залежна від імпорту енергоресурсів, насамперед природного газу. За даними
НАК «Нафтогаз Україна» середній рівень видобутку газу в Україні складає
20,1-20,5 млрд м3/рік, але потреби України становлять приблизно 40 млрд
м3/рік, і кожного року ми маємо додатково закуповувати приблизно 20 млрд
м3/рік. При цьому Енергетична стратегія розвитку України до 2035 року одним
із пріоритетів встановлює збільшення обсягів видобування газу за рахунок
розробки покладів нетрадиційних вуглеводнів, до яких за законодавством
України можна віднести сланцевий газ, метан вугільних родовищ, вуглеводні
континентального шельфу тощо.
Наразі в Україні досить гостро стоїть проблема видобування газу, оскільки
чималу шкоду довкіллю завдають процеси, пов’язані з розвідкою запасів газу,
його видобуванням та утилізацією відходів, що утворились внаслідок
видобування. Ще більше «газове питання» загострюється в сучасних
геополітичних умовах на тлі російської агресії проти України, коли
забезпечення енергетичної безпеки країни є однією з пріоритетних цілей
держави, що мало б спонукати до прискорення пошуку шляхів подолання
енергетичної залежності від РФ, наприклад шляхом якнайшвидшої
активізації видобутку сланцевого газу. Водночас, видобуток сланцевого газу не
повинен порушувати право людини на безпечне довкілля.
Більшість наведених цілей неможливо досягти без належним чином
врегульованого процесу видобування сланцевого газу з мінімізацією шкідливих
наслідків цього процесу, саме тому можна стверджувати, що належне екологоправове регулювання видобування сланцевого газу є однією із умов
забезпечення екологічної та енергетичної безпеки України. На основі
вищенаведеного виникає потреба у поглибленому науковому аналізі екологоправових проблем регулювання використання нетрадиційних вуглеводнів,
зокрема, сланцевого газу.
Проблематика здійсненого здобувачем дослідження відповідає наступним
плановим науково-дослідним темам Інституту держави і права ім. В. М.
Корецького НАН України: «Правове регулювання відносин щодо охорони
довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки в Україні в умовах реалізації державної політики

децентралізації управління», яка проводилась в період з 1-ого кварталу 2017
року по 4-ий квартал 2018 року (номер державної реєстрації 0117U002702).
2. Мета і завдання дисертаційного дослідження
Метою дисертації є розроблення наукових засад правового регулювання
особливостей видобування сланцевого газу в Україні.
Досягнення поставленої мети зумовлює необхідність вирішення таких
завдань:
- проаналізувати вітчизняні та зарубіжні наукові дослідження в сфері
еколого-правового регулювання видобування сланцевого газу та виявити
головні напрямки для подальшого аналізу;
- виявити юридично значущі особливості сланцевого газу, технології його
видобування та попередження і ліквідації можливих негативних екологічних
наслідків, які потребують правового регулювання;
- проаналізувати право ЄС і законодавство США, як дві найбільш
розвинені у відповідній сфері правові моделі;
- дослідити структуру і функції органів державної влади, місцевого
самоврядування та надрокористувачів (інвесторів, операторів), як суб’єктів
регулювання у сфері видобування сланцевого газу;
- проаналізувати роль оцінки впливу на довкілля, екологічного
моніторингу, аудиту та страхування у забезпеченні екологічно-безпечного
видобування сланцевого газу в Україні;
- дослідити види та особливості юридичної відповідальності за порушення
екологічного законодавства при видобуванні сланцевого газу;
- розробити пропозиції щодо удосконалення законодавства в сфері
еколого-правового регулювання видобування сланцевого газу в Україні.
3. Об’єкт, предмет та теоретико-методологічна база дисертаційного
дослідження
Здобувач правильно визначає об’єкт та предмет дисертаційного
дослідження, а також надає вичерпне обґрунтування використання теоретикометодологічної бази, необхідної для повноцінного проведення такого
дослідження.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері правового
регулювання видобування сланцевого газу в Україні.
Предметом дослідження є правові норми України, законодавства США та
права ЄС, які регулюють видобування сланцевого газу, вітчизняні та зарубіжні
наукові джерела, правозастосовна практика тощо.
Науково-теоретичною основою дослідження стали праці українських і
зарубіжних правознавців. Серед них особливий вплив на результати
дослідження мали роботи таких правознавців: В.І. Андрейцев, Г.В. Анісімова,
К.Д. Балок III, Г.І. Балюк, Н.В. Барбашова, Х. Берлі, Я.А. Блажеєв, К. Вален,
Л. Ван Вліет, А. Вос, Д. Герцмарк, А.П. Гетьман, Д. Дженіс, Ґ. Ейткен,
Т.М. Жиравецький, Д.А. Калдвел, К. Кекот, Р.С. Кірін, О.Б. Кишко-Єрлі,
А.Р. Клюк, Н. Р. Кобецька, І.М. Козьяков, В.В. Костицький, О.В. Кравченко,

М.В. Краснова, Ю.А. Краснова, Ю.З. Крупський, Н.А. Макаренко,
О.Ю. Макаренко, Н.Р. Малишева, Ч. МакКалістер, А.С. Мацко, Л.С. Мончак,
К. Муц, Дж. ван Онна, А.Р. Перкинс, Т.В. Пімоненко, Б.Г. Проць,
С.В.Размєтаєв, М.В. Римар, С.О. Роб, В.З. Сабан, Ю.М. Саталкін, З. Сібія,
А. Сімон, Ю.А. Слюсаренко, М. Сура, О.О. Сурілова, К.Ю. Терентьєва,
Г. Тонхаузер, С. Уайкс, Д. Урбаніак, Р. Флемінг, М. Фрідріксен, Ш. Харт,
В.Р. Хомин, Ю.С. Шемшученко та ін.
Дисертаційне дослідження ґрунтується на нормах українського
законодавства, права ЄС та законодавства США у сфері дослідження, а також
правозастосовній та правоохоронній національній та зарубіжній практиці.
В роботі використані філософський, загальнонауковий, спеціальноюридичний методологічний науковий інструментарій, що ґрунтується на
принципах комплексності, всебічності, об'єктивності, цілісності та історизму
наукового пізнання. Відповідно до особливостей теми, мети та завдань
дослідження і для отримання найбільш повних наукових результатів
застосовувався діалектичний, телеологічний, структурно-функціональний,
порівняльно-правовий, прогностичний та інші методи наукового пізнання.
4. Наукова новизна дисертаційного дослідження, теоретична та практична
цінність одержаних результатів
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна виконаного
дослідження вбачається у тому, що вперше у вітчизняній правовій науці
комплексно досліджено питання правового регулювання видобування
сланцевого газу в Україні. Результатами дослідження стало виявлення головних
проблем при регулюванні видобування сланцевого газу та запропоновані
відповідні шляхи вирішення, які можуть бути використані в процесі
формування та розвитку законодавства України в цій сфері.
На захист виносяться наступні наукові положення та пропозиції, що
відображають особистий внесок автора, а саме:
вперше:
1) висновок про те, що правове регулювання видобування сланцевого газу
в Україні слід здійснювати з врахуванням вимог до національного
законодавства, насамперед екологічного, що випливають з Угоди про асоціацію
Україна-ЄС, загальних тенденцій розвитку європейського права у відповідній
сфері;
2) наукові дослідження в сфері правового регулювання видобування
сланцевого газу мають структуруватися на таких напрямах:
а) правові засади охорони водних ресурсів, ґрунтів та поводження з
відходами при видобуванні сланцевого газу;
б) правові основи охорони повітря при видобуванні сланцевого газу;
в) особливості землекористування при видобуванні сланцевого газу;
г) структура і функції органів державної влади та органів місцевого
самоврядування при видобуванні сланцевого газу, форми і методи їх діяльності;
д) забезпечення системного підходу в правовому забезпеченні
видобування сланцевого газу в контексті сталого розвитку.

3) запропоноване авторське визначення поняття «сланцевий газ», що має
правове значення: – це один з видів нетрадиційного природного газу, який
міститься в осадових утвореннях, з низькою пористістю та проникністю, який
порівняно з природним газом має підвищену агресивність до металу, більш
низьку енерговіддачу та може транспортуватись лише по газопроводах
низького тиску, що зумовлює його використання переважно для локальних
потреб;
4) надане визначення юридично значущого поняття «динамічне джерело
забруднення», що має враховуватись у всіх можливих викидах сланцевого газу:
це будь-яка пересувна техніка або обладнання, внаслідок використання яких
відбуваються викиди забруднюючих речовин в атмосферу, водні об’єкти,
ґрунти, та які задіяні у процесі виробничої діяльності, що може мати значний
вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля. Самі викиди з цих
джерел складають більшу частину викидів внаслідок будь-якої діяльності з
використанням ГРП, проте згідно з чинним законодавством України вони
наразі не потребують дозволів на викиди;
Наведене поняття пропонується закріпити в Податковому кодексі, а також
внести відповідні зміни до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про охорону
атмосферного повітря», згідно з якими викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними та динамічними джерелами можуть
здійснюватися на підставі дозволу.
5) обґрунтовано необхідність забезпечення розкриття відомостей щодо
складу, пропорцій та порядку змішування ГРП речовини державі в особі
Кабінету Міністрів України, який може надавати цю інформацію державним,
медичним закладам, для попередження і ліквідації надзвичайних подій.
Інформація надається за умови подальшого нерозголошення;
6) обґрунтовано доцільність адаптації в українське законодавство
міжнародного стандарту цементування свердловини ISO 10426-4: 2004 і
використання як взірцевого стандартів США для зниження викидів СО2 40
CFR. 60,5375 та 40 CFR. 63.765 - задля ліквідації прогалин національного
законодавства у відповідних сферах;
7) обґрунтовано необхідність введення мораторію на видобування
сланцевого газу на Юзівській площі до повної деокупації тимчасово
окупованих територій Донецької та Луганської областей.
дістали подальшого розвитку:
8) пропозиції щодо вдосконалення норм Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» шляхом конкретизації умов настання значного негативного
впливу та прив’язки цього показника до рівня забруднення в регіоні,
зобов’язання всіх суб’єктів господарювання проходити післяпроектний
моніторинг;
9) пропозиції щодо необхідності вдосконалення норм Закону України «Про
угоди про розподіл продукції», а саме: повернення органів місцевого
самоврядування як повноцінної третьої сторони угоди, зміни принципів
формування міжвідомчих комісій на виконання цих угод, а також зобов’язання
інвестора проходити оцінку можливостей використання технологій для
скорочення викидів від стаціонарних та динамічних джерел забруднення,
проводити оцінку можливості раціонально використовувати воду, проходити

ліцензування на все обладнання, крім обладнання, строк випуску та
експлуатації якого не перевищує 5 років на момент початку видобувної
діяльності, передбаченої УРП, проходження обов’язкового екологічного
аудиту, який сплачує інвестор в повному обсязі;
10) пропозиції щодо вдосконалення інституту екологічного страхування за
чинним законодавством та його правового регулювання шляхом прийняття
Порядку і правил проведення обов’язкового страхування майнових ризиків
користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування
та використання сланцевого газу, взявши за основу Порядок і правила
проведення обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під
час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу
(метану) вугільних родовищ, додавши до ч. 9, абзац 3, який викласти в
наступній редакції:
«Страхуванню підлягає кожна свердловина сланцевого газу окремо на
протязі всього її життєвого циклу та на 5 років після консервації свердловини.
Страхування на 5 років після консервації свердловини проводиться на суму не
більше 10% від суми загального страхування за договором, якщо більшу суму
страхування не побажає встановити страхувальник. Якщо сума страхування
прив’язана до обсягів видобування сланцевого газу, вона вираховується по
середньому рівню видобування на рік»;
11) пропозиції щодо вдосконалення положень Закону України «Про
екологічний аудит» шляхом виключення можливості визначення виконавців
екологічного аудиту замовником, окрім випадків добровільного екологічного
аудиту, встановлення обов’язковості екологічного аудиту та періодизації його
проведення для суб’єктів господарської діяльності, що використовують
гідравлічний розрив пласта, надання можливості фінансувати екологічний
аудит фізичними та юридичними особами та встановлення покарання за
ухилення від обов’язкового екологічного аудиту;
удосконалено:
12) поняття гідравлічного розриву пласта, яке запропоновано
використовувати в широкому розумінні, а саме:
Гідравлічний розрив пласта – це метод інтенсифікації роботи
експлуатаційних свердловин з метою підвищення нафто-газовіддачі, шляхом
закачування спеціально підготовленої речовини в пласт під високим тиском, з
подальшою відкачкою речовини разом з вуглеводнями, її очисткою та
утилізацією;
13) механізми оцінки ступенів ризику від провадження господарської
діяльності та визначення періодичності здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) і механізми притягнення до цивільної
відповідальності інвестора за фактично нанесену шкоду у разі відсутності
страхування, або недостатності фонду страхування для покриття всієї шкоди
внаслідок діяльності інвестора;
14) механізми моніторингу стану водних ресурсів, ґрунту та лісів шляхом
збільшення регулярності звітування про такі джерела забруднень, як зворотні
(стічні) води, при при використанні гідравлічного розриву пласта з щорічної до
щоквартальної, обов’язкової періодизації забору ґрунту, та включення

виносяться на захист, та висновки, зроблені у цій дисертації, апробовані та
опубліковані автором одноособово.
8. Характеристика особистості здобувача
Михайський Олексій Євгенович народився 30 серпня 1991 року у місті
Луганськ. З 2008 р. навчався на юридичному факультеті Київського
університету права НАН України за спеціальністю «Правознавство», який
закінчив у 2013 році та отримав диплом бакалавра. З 2014 навчався на
факультеті соціології і права Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який закінчив у
2015 році та отримав диплом спеціаліста.
З травня 2014 року до вересня 2014 року працював в ПП МЦ «Мати та
дитина» (м. Луганськ) на посаді юрисконсульта. З жовтня 2014 р. до жовтня
2015 р. працював на посаді сторожа Дитячого спеціалізованого санаторію
«Салют» (м. Київ). З листопада 2015 р. до жовтня 2016 року працював в
Національній службі посередництва і примирення на посаді провідного фахівця
відділу правового забезпечення (м. Київ).
Із жовтня 2016 року по теперішній час є аспірантом відділу проблем
аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України.
9. Оцінка мови та стилю дисертації
Дисертація написана з правильним вживанням юридичної та спеціальної
термінології. Текстове подання матеріалів досліджень, наукових положень,
висновків і рекомендацій забезпечують легкість та доступність їх сприйняття і
відповідають стилю науково-дослідної роботи.
За результатами попередньої експертизи дисертаційного дослідження,
виконаного Михайським О.Є., а також вивчення повноти публікації основних
результатів дослідження:
УХВАЛЕНО:
1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне
значення результатів дисертації Михайського Олексія Євгеновича на тему:
«Правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні».
2. Визнати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю,
науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація
Михайського О. Є. є фундаментальним науковим дослідженням з актуальних
питань, характеризується єдністю змісту, містить наукові результати, що мають
наукову новизну, теоретичне та практичне значення, що, своєю чергою, свідчить
про особистий внесок здобувача у розвиток юридичної науки. Подане до захисту
дисертаційне дослідження відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі

