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на орні землі, пасовища, ліси, водойми. У результаті гірничо-технічної 

діяльності у світі порушено не менше 15-20 млн га земель, з них 59% площі 

використано під різні гірничі виробки, 38% - під відвали пустої породи або 

відходів збагачення, 3% - місця осідання, провалів та інших порушень 

поверхні, пов'язаних з підземними розробками. За різними критеріями 

забрудненими є близько 20 відсотків земель України.  

Між тим з підписанням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна взяла 

на себе зобов'язання посилення природоохоронної діяльності.  

З урахуванням зазначеного вирішення завдання щодо визначення 

сутності адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у 

сфері захисту довкілля в Україні, встановлення напрямів забезпечення його 

ефективності, чому і присвячено дисертацію Л.Є. Хижні, є актуальним в 

сучасних умовах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Додатковим підтвердженням актуальності обраної Л.Є. Хижні теми є той 

факт, що дисертація виконана в рамках комплексних наукових проектів в 

межах Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 роки, 

затверджених Національною академією правових наук України 03 березня 

2016 р., планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2015–2019 рр., комплексних наукових проектів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження 

проблем теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0115U00711). Дисертацію виконано в межах 

реалізації низки урядових програм реформування системи публічного 

управління в цілому, і зокрема, з питань адміністративно-правового 

забезпечення захисту довкілля – Національної стратегії у сфері прав людини, 

затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015; 
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Стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року, 

затвердженої Законом України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII; 

Концепції розвитку електронної демократії в Україні, схваленої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 р. № 797-

р тощо. 

Таким чином, підкреслюємо, що визначення сутності адміністративної 

відповідальності за вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля в 

Україні, здійснене у дисертації Л.Є. Хижні, є актуальним предметом 

теоретико-правовим дослідженням. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Розглянувши дисертацію, 

можна зробити висновок, що автор дійсно провів ґрунтовне комплексне 

наукове дослідження, що відповідає поставленим меті та завданням. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування характеризується 

системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності 

їхнього соціального змісту і юридичної форми, здійснити системний аналіз 

питання визначення сутності адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля в Україні. У роботі автор 

використав систему загальнофілософських, загальнонаукових та спеціально-

наукових методів пізнання.  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, 

міжнародно-правові акти, закони України, акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти у сфері 

захисту довкілля в Україні. Для розробки пропозицій з оптимізації 

застосування заходів адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля в Україні використано 

законодавство зарубіжних держав: Сполучених Штатів Америки, 

Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки та інших країн 

Європейського Союзу. 
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Емпіричну базу дослідження становлять матеріали 135 

адміністративних справ за останні п’ять років (2014-2019 рр.), порушених 

внаслідок здійснення незаконного полювання повторно (ч. 2 ст. 85 КУпАП); 

статистичні дані, акумульовані Державною службою статистики України за 

період 2010 – 2020 рр., інформація Єдиного державного реєстру судових 

рішень України та офіційних електронних ресурсів Міністерства енергетики 

та захисту довкілля України, Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, Державної служби геології та надр України, 

Державного агентства лісових ресурсів України та інших суб’єктів 

публічного управління. 

Фундаментальність та комплексність роботи проявляється у 

всебічному та поступовому вивченні дисертантом об’єкту та предмету 

дослідження.  

Починаючи роботу з встановлення сутності довкілля як об’єкту 

адміністративно-правової охорони, встановлення особливостей нормативно-

правового регулювання застосування заходів адміністративної 

відповідальності за вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля в 

Україні; автор продовжує дослідження шляхом встановлення зарубіжних та 

міжнародних стандартів їх реалізації. На підставі характеристики 

матеріальних підстав застосування заходів адміністративної відповідальності 

за вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля, а також з’ясуванні 

сутнісних особливостей об’єктивних та суб’єктивних елементів складу 

відповідних адміністративних правопорушень дозволило автору виокремити 

напрями підвищення ефективності їх реалізації, що є логічним завершенням 

дисертаційної роботи.  

Достовірність і наукова новизна наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації 

підтверджується їх апробацією у відкритому друку, обговоренням на 

наукових конференціях, інших наукових заходах. Достовірність одержаних 



 5 

результатів підтверджується не тільки їх суто науковою значимістю, як 

певною системою здобутих дисертантом нових знань, що заповнюють деякі 

прогалини в адміністративному праві та процесі, але й їх практичним 

значенням на сучасному етапі, зокрема для вдосконалення чинного 

національного законодавства в тій його частині, що стосується законодавчого 

регулювання застосування заходів адміністративної відповідальності за 

вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля в Україні. Проведена 

автором науково-дослідна робота є результатом власних напрацювань 

здобувача, який здійснив вдалу спробу визначити напрями оптимізації 

застосування заходів адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля в Україні.  

Погоджуючись у цілому з усіма визначеними автором складовими 

наукової новизни дослідження, вважаємо за необхідне акцентувати 

особливу увагу на деяких з них.  

Новизна дослідження полягає насамперед в постановці та актуалізації 

автором питання про необхідність теоретичного узагальнення та нового 

вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні особливостей 

врегулювання адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень 

у сфері захисту довкілля в Україні, окресленні проблеми його нормативного 

визначення та практичної реалізації, формулюванні пропозицій щодо 

вдосконалення чинного законодавства в цій сфері. 

Висновки та пропозиції щодо визначення особливостей застосування 

заходів адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у 

сфері захисту довкілля в Україні можуть бути основою для подальших 

наукових досліджень із відповідної проблематики.  

Зокрема, привертає уваги авторський підхід до розуміння категорії 

«довкілля» як адміністративно-правової категорії, в основу обґрунтування 

покладено необхідність виділення як її складової життя та здоров’я людини, 

визначення у якості критеріїв сприятливості довкілля не лише дотримання 

встановлених чинним законодавством вимог щодо дотримання лімітів 
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забруднення навколишнього природного середовища, а і визначення 

взаємозв’язків між тривалістю життя людини і відповідним станом довкілля 

в певній місцевості. Крім того, якість захисту довкілля автором визначається 

і відповідним рівнем забезпечення стандартів благоустрою населених 

пунктів, що визначає в тому числі і умови життєдіяльності людини. З 

врахуванням такого авторського підходу обґрунтовано необхідність 

відмовитися від використання терміну «навколишнє природне середовище», 

що в його лексико-семантичному розумінні є невдалою спробою перекладу 

терміну «environment», якому відповідає українське слово «довкілля». З 

врахуванням вище зазначеного Л.Є. Хижня визначає довкілля як сукупність 

природних та природно-антропогенних об’єктів, що є формуючою 

сукупністю факторів впливу на життя та здоров’я людини, при цьому 

забезпечення його сприятливості має функціональне спрямування діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування (с. 30-31). 

Результати дисертаційного дослідження можуть стати основою для 

вдосконалення нормотворчої та правозастосовної діяльності. Є 

обґрунтованим та доцільним використання основних результатів 

дисертаційного дослідження в процесі викладання студентам вищих 

навчальних закладів дисципліни «Адміністративне право», 

«Адміністративний процес», підготовки підрозділів підручників і навчальних 

посібників із відповідного навчального курсу, а також статей і наукових 

повідомлень. 

Переходячи до оцінки основних положень і висновків дисертації, варто 

зазначити, що в роботі порушені нерозроблені раніше наукові та практичні 

задачі, розв’язання яких дозволило одержати цікаві результати і виробити ряд 

пропозицій. З урахуванням цього можна стверджувати, що новизна дисертації 

виявляється як у підході до досліджуваних проблем, так і в запропонованому 

способі розв’язання конкретних теоретико-правових питань. 

Вартим уваги висновок про те, що питання гармонізації вітчизняного 

законодавства у сфері захисту довкілля згідно із міжнародними та 
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європейськими стандартами має бути визначено як одне із пріоритетних 

завдань діяльності Верховної Ради України та її комітетів, адже забезпечення 

вимог екологічної безпеки, створення умов раціонального 

природокористування, запровадження дієвих механізмів застосування 

заходів юридичної відповідальності за порушення вимог використання 

природних ресурсів та об’єктів є публічними інтересами України (с. 43). 

Заслуговує на підтримку авторський підхід щодо доцільності 

імплементації одного із міжнародних та європейських стандартів захисту 

довкілля як законодавче закріплення принципу справедливого балансу 

публічного та приватного інтересів як безумовної складової безпеки 

навколишнього середовища (с. 49, додаток Б дисертації). 

Автором звертається увага на розпорошеність адміністративно-

правових норм, що регулюють  відносини охорони довкілля, у різних 

джерелах адміністративного права, наявність колізій у їх застосуванні, в тому 

числі таких, що негативно впливають на забезпечення реалізації та захисту 

права людини на безпечне довкілля. Зазначене дозволяє сформулювати 

авторські пропозиції щодо оптимізації джерел регулювання відповідних 

відносин за рахунок використання ресурсу різних форм систематизації 

(насамперед шляхом консолідації та кодифікації) як стосовно чинних джерел 

(Кодексу України про адміністративні правопорушення, закону України 

«Про центральні органи виконавчої влади» тощо), так і перспективних 

(проектів законів України «Про адміністративну процедуру», «Про 

громадський контроль», Природоресурсного кодекс тощо) (с. 50-51).  

Визначення сутності, ознак та матеріальних підстав застосування 

заходів адміністративної відповідальності у сфері захисту довкілля (с. 56-

119) дозволило авторові встановити доцільність вирішення проблеми їх 

низької ефективності шляхом обґрунтування доцільності переосмислення 

категорії суб’єктивної сторони досліджуваних адміністративних 

правопорушень. 
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В ході проведеного дослідження автором акцентовано, що оптимізація 

застосування заходів адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля вимагає віднесення до їх суб’єктів 

юридичних осіб, як головних суб’єктів заподіяння шкоди навколишньому 

середовищу (с. 143-147). 

Цікавим є висновок дисертанта щодо доцільності встановлення 

критеріїв малозначності протиправних діянь як підстави звільнення від 

застосування заходів адміністративно-деліктної відповідальності (с. 140-155, 

с. 13-14 автореферату).  

Слід відмітити, що дисертантом власні висновки побудовано не лише 

на підставі аналітики наукових та нормативно-правових джерел, а й з 

урахуванням судової практики  та статистичних даних. 

У роботі містяться й інші слушні положення, висновки та пропозиції. 

Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових 

статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

дисциплін, у тому числі в одному зарубіжному науковому виданні, а також у 

чотирьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Вивчення дисертаційного дослідження та його автореферату дає 

підстави для твердження про ідентичність змісту автореферату й основних 

положень дисертації. Оформлення дисертаційної роботи зауважень не 

викликає. 

Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок, що дисертаційна 

робота Л.Є. Хижні написана на високому теоретичному рівні, має значну 

наукову та практичну цінність.  

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Оцінюючи в 

цілому позитивно дисертацію Л.Є. Хижні, водночас вважаю за необхідне 

звернути увагу на питання, які могли б слугувати предметом дискусії та 

обговорення при захисті дисертаційної роботи:  

1. З точки зору повноти застосування емпіричних методів проведення 

дисертаційних досліджень висновки, сформульовані у кваліфікаційній 
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науковій роботі Л.Є. Хижні, було б доцільно обґрунтувати проведенням 

власного соціологічного опитування представників уповноважених органів 

публічного управління на здійснення адміністративно-деліктного 

провадження у відповідній категорії адміністративних справ; 

2. Відповідно до вимог МОН України у разі наявності слів, які 

повторюються у тексті роботи більше двох разів, такі слова виносяться на 

початку роботи у окрему рубрику під назвою «Перелік умовних позначень». 

Така рубрика у змісті роботи відсутня, втім автором використовуються 

загальновживані термінологічні скорочення, про що зазначається впродовж 

здійсненого дослідження; 

3. Автором аргументується доцільність запровадження реалізації 

механізмів відповідальності без вини суб’єкта, в наслідок діяльності якого 

заподіюється шкода довкіллю (с. 53). На підставі чого виявляється можливим 

реалізувати авторський підхід запровадження заходів адміністративної 

відповідальності юридичних осіб. При цьому авторові необхідно було б 

встановити особливості реалізації такої пропозиції відносно застосування 

заходів адміністративної відповідальності до юридичних осіб приватного та 

публічного права;   

4. Вважаємо, що з огляду на окреслений дисертантом предмет свого 

наукового дослідження, його мету та задачі, доцільно було б більше уваги 

приділити питанню запобігання корупційним проявам у сфері захисту 

довкілля. Безперечно, окремі питання запобігання корупції у роботі 

висвітлюються (зокрема, пропозиція автора щодо необхідності встановлення 

на законодавчому рівні особливостей здійснення дозвільно-ліцензійних 

процедур у сфері використання природних ресурсів (с. 153-157). Разом з тим, 

на нашу думку, робота значно виграла б, якщо б в межах окремого підрозділу 

було розглянуте таке актуальне для України питання; 

5. В дисертаційному дослідженні (с. 22, 32, 43 тощо) та авторефераті (с. 

5) автор вказує на обґрунтованість доцільності розробки та прийняття 

Природоресурсного кодексу України. Разом з тим, пропозиція набула б 
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