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Актуальність теми дисертації. Обрана дисертанткою тема 

дослідження є дійсно актуальною і торкається досить широкого кола питань 

земельного та екологічного права. Насущність такої наукової розвідки 

зумовлена насамперед необхідністю належного правового урегулювання 

функціонування вітчизняної галузі трубопровідного транспорту із 

забезпеченням раціонального використання та ефективної охорони земельних 

ресурсів, які у цьому використовуються як просторово-операційний базис. 

Роль трубопровідного транспорту в господарській інфраструктурі держави 

дуже суттєва, він має не лише економічне, але й принципове політичне 

значення як один з важливих елементів у системі забезпечення національної 

безпеки. Варто нагадати, що газотранспортна система України -  одна з 

найбільших у світі, а за довжиною магістральних трубопроводів наша 

держава посідає п ’яте місце на планеті.

Разом з тим, як цілком слушно наголошує сама здобувачка, аналіз 

чинного законодавства в галузі регулювання земельних відносин у сфері 

трубопровідного транспорту дозволяє виявити низку його вад та проблем, а 

саме: суперечливість нормативно-правових актів, їх неповноту,

незавершеність формування законодавчої бази, що регламентує правовий 

режим земель трубопровідного транспорту. Очевидно, що такий стан справ 

гостро детермінує необхідність у теоретичних розробках, присвячених



питанням оптимізації правового режиму земель трубопровідного транспорту.

На цей час комплексного дослідження окресленої тематики в науці 

земельного права України проведено не було, а ті наукові пошуки, аналіз яких 

наводить дисертантка, лише частково торкаються досліджуваної 

проблематики. У зв’язку з цим актуальність теми дисертаційного 

дослідження Борденюк О. В. не викликає сумнівів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі аграрного, земельного та 

екологічного права Національного університету «Одеська юридична 

академія» відповідно до плану науково-дослідної роботи Національного 

університету «Одеська юридична академія» за загальною університетською 

темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку 

української державності та права» на 2011-2015 рр., затвердженою рішенням 

Вченої ради від 10 лютого 2011 р., протокол № 1 (державний реєстраційний 

номер 01Ш 0006Н), та за темою науково-дослідної роботи кафедри аграрного, 

земельного та екологічного права університету «Правове забезпечення 

сталого розвитку земельних та екологічних відносин у Південному регіоні 

України» на 2011-2015 рр., затвердженою рішенням кафедри від 1 квітня 

2011 р., протокол № 6.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень і 

висновків. Робота ґрунтується на результатах аналізу значної кількості 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, судової практики з 

питань притягнення до юридичної відповідальності за порушення правового 

режиму земель трубопровідного транспорту, наукових досліджень з проблем 

земельного та екологічного права.

За мету при написанні дисертації Борденюк О. В. поставила комплексну 

наукову розробку питань правової регламентації використання та охорони 

земель трубопровідного транспорту, створення науково-теоретичного 

підґрунтя правового режиму земель трубопровідного транспорту України 

шляхом формулювання теоретичних і прикладних положень щодо
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з

вдосконалення правового регулювання земельних суспільних відносин у цій 

сфері.

Задля реалізації поставленої мети було сформульовано такі задачі: 

дослідити юридичну природу земель трубопровідного транспорту та 

визначити специфіку їх правового режиму; виокремити ознаки земель 

трубопровідного транспорту; дослідити правові форми використання земель 

трубопровідного транспорту; провести комплексний аналіз заходів правової 

охорони земель трубопровідного транспорту; визначити специфіку 

управління в галузі використання та охорони земель трубопровідного 

транспорту; встановити заходи юридичної відповідальності за порушення 

правового режиму земель трубопровідного транспорту; розробити пропозиції 

з удосконалення законодавства в галузі використання та охорони земель 

трубопровідного транспорту.

Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані 

дисертанткою, загалом є досить аргументованими та переконливими. При їх 

доведенні та обґрунтуванні використане широке коло вітчизняних та 

зарубіжних наукових джерел із земельного, екологічного, цивільного та 

інших галузей права. Джерельну базу можна вважати достатньо 

репрезентативною. Це дозволило авторці послідовно та науково обґрунтовано 

досягти мети дослідження та вирішити відповідні наукові задачі, які були 

поставлені на початку дослідження. Ведення наукової дискусії відзначається 

належною поміркованою коректністю та аргументованістю.

Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові і 

спеціально-наукові методи пізнання: діалектичний, аналізу та синтезу, 

історико-правовий, формально-логічний, порівняльно-правовий, системно- 

структурний. Необхідне методологічне підґрунтя, комплексне опрацювання 

та системний аналіз наукових джерел та нормативно-правових актів в 

рецензованій роботі надало можливість дисертантці сформулювати власні 

наукові положення, висновки та рекомендації. Все це забезпечило належний 

ступінь обґрунтованості та достовірності отриманих результатів.



Зміст дисертаційної роботи Борденюк О. В. встановленим вимогам. 

Дисертація є логічно завершеним дослідженням. Структурно вона 

складається зі вступу, трьох розділів, які містять шість підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета та задачі 

дослідження, його методи, об’єкт і предмет дослідження, сформульовано 

основні результати дисертаційного дослідження, які характеризуються 

науковою новизною і виносяться на захист, визначено практичне значення, 

наведено відомості щодо апробації отриманих результатів та кількості 

публікацій за темою дослідження.

Перший розділ дисертації присвячений загальній характеристиці 

правового режиму земель трубопровідного транспорту, а саме поняттю 

правового режиму цієї субкатегорії земель (підрозділ 1.1) та юридичній 

сутності земель трубопровідного транспорту як об’єкта правового 

регулювання (підрозділ 1.2). Другий розділ дослідження, який містить два 

підрозділи, стосується проблем правового регулювання використання та 

охорони земель трубопровідного транспорту України. У третьому розділі 

дисертації, який також складається з двох підрозділів, авторкою досліджено 

управління землями трубопровідного транспорту (поняття, суб’єкти, функції) 

та притягнення до юридичної відповідальності за порушення їх правового 

режиму.

У висновках дисертації, що мають як практичне, так і теоретичне 

значення, згруповані наукові положення та пропозиції щодо вдосконалення 

правового режиму земель трубопровідного транспорту України.

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що 

робота дійсно є одним із перших в українській земельно-правовій науці 

комплексних досліджень правового режиму земель трубопровідного 

транспорту, у якому зроблені важливі для теорії і практики науково- 

теоретичні висновки та сформульовані практичні пропозиції, які виносяться
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на захист.

Видається, що авторкою вперше обґрунтовано визначення поняття 

«землі трубопровідного транспорту» як сукупності земельних ділянок, 

віднесених до субкатегорії земель транспорту, що виконують функцію 

просторово-операційного базису і призначені для будівництва, розміщення та 

експлуатації підземних, наземних і надземних трубопроводів та їхніх споруд 

(с. 7, 44 дисертації).

Становить науковий інтерес запропонована класифікація земельних 

ділянок трубопровідного транспорту за такими критеріями: 1) за формою 

власності: земельні ділянки державної форми власності, зайняті

магістральними трубопроводами чи спорудами; земельні ділянки 

комунальної та приватної форм власності, зайняті промисловими 

трубопроводами чи спорудами; 2) залежно від об’єктів трубопровідного 

транспорту: земельні ділянки, зайняті лінійними трубопроводами; земельні 

ділянки, зайняті підприємствами нафтогазового комплексу; 3) залежно від 

особливостей розміщення об’єктів трубопровідного транспорту: земельні 

ділянки, на яких розміщено наземні і надземні трубопроводи та їх споруди; 

земельні ділянки, на яких розміщено наземні споруди підземних 

трубопроводів (с. 7, 167-168 дисертації).

Не можна не погодитись із висновком здобувачки про те, що норми 

правового інституту земель трубопровідного транспорту повинні сприяти 

оптимальному виконанню підприємствами трубопровідного транспорту своїх 

статутних завдань та функцій, забезпечуючи одночасно безпеку на 

транспорті, раціональне і цільове використання та комплексну охорону 

земель (с. 43 дисертації).

Варто підтримати підхід дисертантки до розуміння специфіки 

поєднання державного управління трубопровідною галуззю та земельними 

ресурсами, наданими підприємствам, установам та організаціям 

трубопровідного транспорту, що полягає в оптимальному співвідношенні 

вимог екологічної безпеки та економічної вигоди при розміщенні об’єктів
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трубопровідного транспорту (с. 8, 163 дисертації).

Авторка цілком слушно та аргументовано обстоює висновок, що для 

вдосконалення нормативної регламентації правового режиму земель 

трубопровідного транспорту необхідно додатково врегулювати питання 

надання земель для будівництва та експлуатації підземних і надземних 

трубопроводів, порядок встановлення публічного земельного сервітуту 

(с. 103 дисертації).

Раціональним та обґрунтованим видається умовивід здобувачки про те, 

що максимальної ефективності превентивної, правовідновлюючої та 

каральної функцій юридичної відповідальності за порушення порядку 

використання та охорони земель трубопровідного транспорту можна досягти 

лише в результаті поєднання дисциплінарних, адміністративних та 

кримінальних санкцій із відшкодування заподіяних збитків (с. 164 

дисертації).

Досить цікавим з наукової та практично-прикладної точок зору є 

висновок авторки про те, що порушення правового режиму земель 

трубопровідного транспорту характеризуються значною латентністю, 

оскільки: по-перше, підприємства трубопровідного транспорту намагаються 

не розголошувати інформацію про виробничі аварії, що призвели до 

забруднення земель та ґрунтів; по-друге, виявлення таких правопорушень 

ускладнюється у зв’язку із підземним розміщенням частини об’єктів 

трубопровідного транспорту (с. 165 дисертації).

З аналізу дисертації загалом чітко простежується, що дисертантка 

достатньо велику увагу приділяє понятійно-категоріальному апарату. При 

цьому авторка не просто формулює власне визначення того чи іншого 

поняття, а робить це на основі глибокого аналізу уже наявних визначень, що 

підвищує наукову цінність зроблених нею висновків.

Результати проведеного дослідження доводять, що дисертантці 

притаманні здібності до самостійних наукових пошуків, до аналізу складних 

теоретико-правових процесів і явищ, вміння раціонально відбирати,
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узагальнювати та аналізувати різноманітні джерела, формулюючи на їх 

основі власні умовиводи.

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в роботі 

висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути використані:

-  у науково-дослідницькій діяльності як основа для подальшої 

розробки правового режиму земель трубопровідного транспорту;

-  у законотворчій діяльності при підготовці змін та доповнень до актів 

земельного законодавства;

-  у правозастосуванні -  в процесі здійснення контролю за 

раціональним використанням та комплексною охороною земель 

трубопровідного транспорту (лист Головного управління Держземагентства у 

Чернівецькій області від 13.05.2015 р. № 0-24-0.8-5932/2-15);

- у  навчальному процесі -  результати дисертаційного дослідження 

можуть бути використані при викладанні курсу «Земельне право України», 

відповідних спецкурсів (акт про впровадження результатів дослідження у 

навчальний процес та науково-дослідну діяльність Чернівецького 

юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична 

академія» від 21.05.2015 р. № 254/15; акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у навчальний процес та науково-дослідну 

роботу юридичного факультету Запорізького національного університету від 

05.05.2015 р. № 01-15/80).

Повнота викладення наукових положень в опублікованих працях. 

Основні теоретичні положення і висновки дисертаційної роботи висвітлені у 

семи статтях у наукових виданнях, з яких шість входять до переліку 

вітчизняних наукових фахових видань з юридичних наук, одна -  до наукових 

фахових видань Республіки Молдова, та тезах шести доповідей на науково- 

практичних конференціях.

Автореферат дисертації відповідає її змісту та достатньою мірою 

відображає основні положення та результати дослідження. Автореферат та 

дисертацію оформлено відповідно до встановлених вимог.
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Зауваження і дискусійні положення. Разом з тим, дисертація 

Борденюк О. В. не позбавлена певних недоліків. Деякі з висловлених у ній 

наукових положень, висновків та пропозицій є дискусійними або такими, що 

потребують додаткового обґрунтування та висвітлення.

По-перше, викладення матеріалу в окремих структурних підрозділах 

роботи виглядає дещо логічно непослідовним. Зокрема, підрозділ 1.1 

«Поняття правового режиму земель трубопровідного транспорту», в якому 

дисертантка розкриває сутність цієї правової категорії, аналізує генезу 

відповідних наукових поглядів тощо, переобтяжений, на нашу думку, 

історичними аспектами розвитку трубопровідного транспорту на теренах 

нашої держави (с. 15-16 дисертації), які не мають безпосереднього 

відношення до досліджуваного поняття.

По-друге, на с. 7 дисертації авторка в науковій новизні одержаних 

результатів зазначає, що правовий інститут земель трубопровідного 

транспорту за своєю юридичною природою є складним інтегрованим 

правовим інститутом, що складається із сукупності правових норм, які 

регулюють публічні земельно-правові відносини, що виникають, змінюються 

і припиняються в процесі набуття та реалізації підприємствами, установами і 

організаціями трубопровідного транспорту прав на землі з метою виконання 

статутних завдань та функцій. На с. 45 дисертації здобувачка до 

атрибутивних ознак цього правового інституту додає ще й комплексність. 

Виходячи з усталеного в загальній теорії права розуміння складного 

комплексного інституту, постає питання, яка ж його структура, на що 

дисертантка у роботі відповіді не наводить.

По-третє, недостатня увага приділяється вивченню закордонного 

досвіду теорії та практики правового регулювання використання та охорони 

земель трубопровідного транспорту (відповідний матеріал викладений лише 

на с. 67 дисертації). При цьому критичний аналіз зарубіжних підходів із 

можливістю подальшого конструктивного запозичення у вітчизняну практику 

правотворення у роботі, на наш погляд, не простежується.
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По-четверте, однією із задач, які ставила дисертантка, було розроблення 

пропозицій з удосконалення законодавства в галузі використання та охорони 

земель трубопровідного транспорту. Разом з тим, ця задача не знайшла свого 

повного закріплення у висновках до роботи, за винятком положення про 

необхідність розробки Концепції розвитку трубопровідного транспорту. В 

свою чергу, пропозиції щодо Концепції пасувало б більш повне наповнення 

щодо структури та змісту цього документа.

По-п’яте, авторка вживає поняття «державне управління землями 

(земельними ресурсами)», тоді як, на наш погляд, більш коректним буде 

оперування категорією «публічне управління у сфері використання та 

охорони земель», яке, поряд з державним, охоплює і самоврядне управління, 

про яке, до речі, дисертантка згадує на с. 121 дисертації.

По-шосте, у підрозділі 3.1 «Управління в галузі використання та 

охорони земель трубопровідного транспорту» дисертантка, досліджуючи 

функції державного управління у цій сфері, не зазначає чітко, які саме органи 

державної виконавчої влади наділені відповідними владними, зокрема, й 

контрольно-наглядовими, повноваженнями у цій сфері, а також яким чином 

може бути здійснена інституційна та функціональна оптимізація системи 

публічного управління у досліджуваній галузі.

Разом з тим зазначимо, що наведені зауваження суттєво не впливають 

на загальний позитивний висновок щодо якості проведеного дослідження і 

можуть слугувати чинниками дискусії під час захисту дисертації.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Висловлені зауваження не перешкоджають позитивному ставленню до 

виконаного Борденюк О. В. дослідження, а здійснений дисертанткою 

науковий пошук заслуговує на повагу і безумовну підтримку.

Загалом дисертація є завершеною науковою працею. Актуальність 

теми, аргументованість висновків та пропозицій свідчить про досить високий 

науковий рівень проведеного дослідження. Дисертація містить раніше не 

захищені положення, які є особистими здобутками авторки, мають практичну
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цінність і позитивне значення для подальшого розвитку науки земельного та 

екологічного права. Результати дослідження є перспективними щодо 

використання у нормотворчій роботі, науково-дослідній діяльності та 

навчальному процесі.

Дисертаційні матеріали належним чином оприлюднені шляхом 

публікацій у фахових та інших наукових виданнях, виступах на конференціях. 

Зміст дисертації достатнім чином та з дотриманням встановлених вимог 

відображений в авторефераті.

Отже, вищевикладене дозволяє зробити загальний висновок, що 

дисертація Борденюк Ольги Василівни на тему «Правовий режим земель 

трубопровідного транспорту України» відповідає вимогам п. 9, 11, 12 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її авторка 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.06 -зем ельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право.

Офіційний опонент,

доктор юридичних наук, доцент, 

перший проректор Запорізького 

національного університету


