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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Положеннями Стратегії державної екологічної 

політики України на період до 2030 року однією з пріоритетних задач 

здійснення публічного управління в сучасних умовах визначено необхідність 

вжиття заходів зі збереження та відновлення довкілля як середовища, здатного 

створювати умови для реалізації права людини на життя та здоров’я. 

Визначення в Конституції України людини, її життя й здоров’я, честі та 

гідності як найвищої соціальної цінності стало вирішальним поштовхом до 

активізації процесів пошуку оптимальної моделі розбудови національної 

держави сталого розвитку, держави, де здійснення діяльності, пов’язаної із 

використанням природних ресурсів, має забезпечувати не лише її економічну 

ефективність, але й екологічну сприятливість. Отже, забезпечення права на 

безпечне довкілля є актуальною стратегічною задачею розвитку сучасної 

держави.  

Однак, попри надзвичайну важливість створення умов охорони 

навколишнього середовища як базису для реалізації права людини на гідний 

рівень життя та здоров’я, виконання такої стратегічної управлінської задачі в 

Україні здійснюється не на достатньому рівні в аспекті організаційно-правової 

ефективності, що підтверджується статистичними показниками забруднення 

довкілля. Недосконалість адміністративно-правового механізму забезпечення 

права на безпечне довкілля призводить до виникнення спірних правовідносин, 

врегулювання яких вимагає запровадження оптимальних способів реалізації 

європейських та світових стандартів здійснення публічного управління.  

За даними Єдиного реєстру судових рішень, справи у сфері захисту 

довкілля, що розглядаються у порядку адміністративного судочинства, 

становлять відносно невелику частину порівняно, зокрема, зі справами у сфері 

соціального та пенсійного забезпечення. Варто зазначити, що у 2012 р. 

розглянуто і вирішено 850 адміністративних справ, у 2013 р. – 1 517 справ, у 

2014 р. – 1 237 справи, у 2015 р. – 572 справи, у 2016 р. – 620 справ, у 2017 р. – 

735 справ, у 2018 р. – 500 справ, у 2019 р. – 194 справи. Для порівняння:  

впродовж 2018 року в порядку адміністративного судочинства було розглянуто 

та вирішено понад 20 000 адміністративних справ у сфері соціального захисту 

населення. Отже, справи у сфері захисту довкілля за відносними показниками 

співвідношення становлять близько 1 %. Варто підкреслити, що суттєве 

зниження кількості адміністративних спорів у сфері захисту довкілля не є 

результатом покращення його захисту та впровадження інноваційних очисних 

технологій, що здатні зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище, а 

зумовлене сучасною суспільно-політичною ситуацією в Україні, внаслідок якої 

відбулася окупація промислових регіонів Донецької та Луганської областей, де 

розташована значна кількість підприємств-забруднювачів. При цьому наявні 

показники екологічної ситуації в Україні свідчать про протилежний стан речей 

і про здійснення природоохоронної діяльності в державі на недостатньому рівні 

організаційно-правової ефективності. 
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Варто відзначити, що проблематика правового регулювання реалізації та 

захисту права на безпечне довкілля в межах еколого-правової науки 

досліджувалась В.І. Андрейцевим, А.П. Гетьманом, С.М. Міненком, 

М.Л. Муравською, Т.П. Панталієнко, Т.О. Рахнянською, Д.В. Федчишиним та 

іншими вченими. Визначенню сутності права людини на безпечне довкілля як 

складника системи конституційних прав людини присвячено наукові розробки 

Л.Б. Васильчук, А.А. Слепченко, І.С. Сухан та інших. Особливості 

забезпечення захисту права на безпечне довкілля цивільно-правовими засобами 

визначено у дослідженнях О.В. Борденюк, І.А. Боровської,  О.А. Вівчаренка, 

А.М. Мірошниченка та інших авторів. Учені-адміністративісти безпосередньо 

питання розгляду та вирішення спорів у сфері захисту права людини на 

безпечне довкілля з акцентом на специфіці адміністративно-правового 

регулювання не досліджували. Є роботи, присвячені або загалом публічному 

управлінню та його інструментарію (розвідки В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, 

В.М. Гаращука, Ю.А. Дорохіної, О.Ю. Дубінського, С.В. Ківалова, 

Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, Ю.Х. Куразова, К.С. Кучми, 

Д.В. Лученко, А.О. Селіванова, О.В. Тильчик, Я.О. Чекавської та інших), або 

окремим питанням адміністративно-правового регулювання відносин, 

пов’язаних із забезпечення безпеки природокористування (праці 

Я.О. Берназюка, Н.Ю. Задираки, Н.В. Коваленко, Ю.О. Легези, А.В. Хоменка та 

інших авторів). Окремі питання оптимізації механізмів правового регулювання 

розгляду та вирішення правових спорів знайшли відображення у дослідженнях 

В.М. Бевзенка, І.В. Болокан, М.М. Лученко, П.М. Мельника, М.І. Смоковича, 

В.П. Тимощука та ін. 

Вищезазначене свідчить про доцільність та актуальність активізації 

наукових та науково-практичних досліджень, спрямованих на вирішення 

завдань з оптимізації механізмів процесуального врегулювання спорів у сфері 

захисту права на безпечне довкілля. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано 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). 

Дисертація також спрямована на досягнення цілей Національної стратегії у 

сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 

2015 р. № 501/2015; Стратегії державної екологічної політики України на 

період до 2030 року, затвердженої Законом України від 28 лютого 2019 р. 

№ 2697-VIII; Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленої Указом Президента України 

від 20 травня 2015 р. № 276/2015; Концепції розвитку електронної демократії в 
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Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

08 листопада 2017 р. № 797-р тощо. 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на основі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел 

визначити сутність адміністративних спорів у сфері захисту права людини на 

безпечне довкілля, виявити проблемні аспекти їх урегулювання, сформулювати 

пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та практики 

його застосування. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено такі 

основні задачі: 

 визначити сутність права на безпечне довкілля як предмета 

адміністративного спору; 

 встановити нормативно-правові засади забезпечення захисту права 

людини на безпечне довкілля; 

 з’ясувати сутність поняття та систему ознак адміністративних спорів у 

сфері захисту права людини на безпечне довкілля; 

 охарактеризувати способи та форми вирішення адміністративних 

спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля; 

 узагальнити зарубіжний та міжнародний досвід розгляду спорів у 

сфері захисту права людини на безпечне довкілля; 

 визначити особливості суб’єктного складу адміністративних спорів у 

сфері захисту права людини на безпечне довкілля; 

 розкрити критерії предметної підсудності адміністративних спорів у 

сфері захисту права людини на безпечне довкілля; 

 визначити напрями забезпечення правової ефективності врегулювання 

спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які виникають у зв’язку з 

урегулюванням адміністративних спорів у сфері захисту права людини на 

безпечне довкілля. 

Предметом дослідження є адміністративні спори у сфері захисту права 

людини на безпечне довкілля. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить система 

загальнофілософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів 

пізнання. Основним методом дослідження є загальнонауковий діалектичний 

метод, який дав змогу визначити сутність та особливості розгляду та вирішення 

адміністративних спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля 

(підрозділи 1.1, 1.2). Використання законів формальної логіки та таких її 

методів, як індукція й дедукція, аналіз і синтез, дало змогу виявити ознаки 

досліджуваної категорії адміністративних спорів (розділ 2). За допомогою 

системного методу сформульовано авторське бачення способів та форм 

урегулювання адміністративних спорів у сфері захисту права на безпечне 

довкілля (підрозділи 1.3, 1.4). Метод порівняльно-правового дослідження 

застосовано для аналізу зарубіжного та міжнародного досвіду врегулювання 

спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля (підрозділ 2.1). 
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Метод моделювання дав змогу визначити напрями вдосконалення ефективності 

розгляду та вирішення адміністративних спорів у сфері  захисту права людини 

на безпечне довкілля (розділ 3). 

Нормативну основу роботи становить чинне законодавство України у сфері 

захисту права людини на безпечне довкілля. Для розроблення пропозицій з 

удосконалення регулювання адміністративних спорів у сфері захисту права 

людини на безпечне довкілля використано законодавство таких зарубіжних 

держав: Республіки Польщі, Сполучених Штатів Америки, Федеративної 

Республіки Німеччини, Французької Республіки. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України за період 2012 –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. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є 

одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексних наукових 

досліджень, що присвячені визначенню особливостей врегулювання 

адміністративних спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля в 

Україні. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові 

положення й висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 з урахуванням практики Європейського суду з прав людини 

обґрунтовано доцільність застосування категорії «достатня зацікавленість» як 

критерію встановлення належної процесуальної правоздатності учасників 

адміністративного спору у сфері захисту права людини на безпечне довкілля; 

 обґрунтовано авторське розуміння категорії «адміністративний спір» 

у сфері захисту права на безпечне довкілля як правового спору, в якому є 

пріоритетним задоволення публічного інтересу, пов’язаного з раціональним 

використанням природних об’єктів та природних ресурсів, благоустроєм 

населених пунктів як складників характеристики сприятливого  для життя та 

здоров’я людей середовища; 

 з метою забезпечення реалізації комплексного підходу до 

врегулювання спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля 

розроблено авторську класифікацію таких відносин, в межах якої виділено такі 

категорії спорів, як: 1) спори, що пов’язані зі здійсненням небезпечних видів 

промислової діяльності; 2) спори, що виникають у зв’язку зі здійсненням 

промислових викидів, шкідливих для життя та здоров’я людей; 3) спори, що 

виникають внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю людей через 

шкідливі результати екологічних надзвичайних ситуацій; 4) спори, що 

виникають у сфері надання спеціальних дозволів на природокористування; 5) 

спори, по’вязані із промисловим забрудненням довкілля та порушенням 

режиму утилізації та переробки промислових відходів; 6) спори, що виникають 
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внаслідок шкідливого впливу антен мобільного зв’язку та інших негативних 

впливів шумового забруднення антропогенного довкілля; 7) спори, пов’язані із 

шкідливим впливом містобудівної діяльності; 8) спори, пов’язані з 

поводженням із побутовими відходами; 

удосконалено: 

 положення щодо оптимізації реалізації права на безпечне довкілля у 

порядку адміністративного судочинства шляхом відмови від домінуючого 

застосування нормативістського підходу щодо встановлення взаємозв’язку між 

шкодою, заподіяною життю та здоров’ю людини, та фактом порушення 

встановлених лімітів забруднення навколишнього природного середовища; 

 визначення сутності предметної юрисдикції адміністративних судів 

України з урахуванням запровадження принципу легітимних очікувань в 

національну судову систему захисту наданих особі прав та свобод; 

набули подальшого розвитку: 

 положення щодо участі органів прокуратури у розгляді та 

врегулюванні спорів у сфері захисту довкілля з урахуванням практики 

Європейського Суду з прав людини, які мають базуватись на застосуванні 

категорії «достатня зацікавленість»; 

 розуміння предметної юрисдикції адміністративних судів, в основу 

якого має бути покладено не встановлення суб’єктного складу спору, а 

передусім з’ясування сутності характеру спірних відносин, визначення змісту 

обов’язку суб’єктом реалізації відповідної публічно-управлінської функції; 

 обґрунтування доцільності внесення змін і доповнень до положень 

чинного законодавства (зокрема, Кодексу адміністративного судочинства 

України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

судовий збір») та розроблення новаційних законодавчих актів (наприклад, 

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

тощо). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній діяльності – для подальших наукових досліджень із 

відповідної проблеми (акти впровадження Запорізького національного 

університету від 02.03.2020, Університету митної справи та фінансів від 

04.03.2020, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

від 05.03.2020); 

 правотворчій діяльності – з метою вдосконалення нормативно-

правових актів із питань застосування заходів адміністративної 

відповідальності у сфері захисту довкілля, зокрема Кодексу України про 

адміністративні правопорушення; 

 правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності суб’єктів 

владних повноважень зі здійснення публічного управління у сфері захисту 

довкілля України (акт впровадження Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду від 03.03.2020); 
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 навчальному процесі – під час підготовки підручників і навчальних 

посібників із дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

а також їх викладання студентам закладів вищої освіти (акт впровадження 

Запорізького національного університету від 02.03.2020, Університету митної 

справи та фінансів від 04.03.2020). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднено на 4 науково-практичних 

заходах: «Актуальні питання правової теорії та юридичної практики» (м. Одеса, 

2016 р.); «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та 

правозастосування» (м. Запоріжжя, 2018 р.); «Правові засади суверенного 

розвитку України в сучасних умовах» (м. Київ, 2020 р.); «Сутність та значення 

впливу законодавства на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 5 наукових 

статтях, з яких 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 4 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 233 сторінки, у тому числі 

основного тексту – 161 сторінка. Список використаних джерел налічує 306 

найменувань та розміщений на 35 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, встановлено його зв’язок із 

науковими програмами, планами й темами, визначено мету, завдання, об’єкт, 

предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну одержаних 

результатів та наведено дані про апробацію основних положень дисертації, її 

структуру й обсяг. 

Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика адміністративних спорів у 

сфері захисту права людини на безпечне довкілля» складається з чотирьох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Право на безпечне довкілля як предмет адміністративного 

спору» здійснено характеристику співвідношень таких категорій, як 

«антропогенне довкілля», «природне довкілля» та «антропогенно-природне 

довкілля». Обґрунтовано, що під природним довкіллям необхідно розуміти 

сукупність умов існування природних об’єктів та ресурсів, збереження яких 

здійснено у максимально первісному вигляді. Визначено, що під 

антропогенним довкіллям необхідно розуміти довкілля, що зазнало шкідливого 

впливу від здійснення господарської діяльності чи інших видів шкідливих 

впливів життєдіяльності людини (зокрема, забруднення довкілля внаслідок 

несанкціонованого розміщення побутових відходів). Підкреслено, що 

антропогенно-природне довкілля є змішаною формою довкілля, що поєднує 

ознаки двох його структурних елементів.  
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Обґрунтовано доцільність нормативного встановлених стандартів захисту не 

лише безпеки довкілля, а і його сприятливості для життя та здоров’я людини. 

З’ясовано, що у чинному законодавстві України поширеним є використання як 

категорії «безпечне довкілля», так і категорії «сприятливе довкілля» (зокрема, 

ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» визначено, що функціонування системи публічного управління 

має спрямовуватися на оптимізацію здійснення державної охорони довкілля 

«від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки», що може 

заподіяти шкоду життю та здоров’ю людей). Критеріями досягнення 

сприятливості довкілля визначено забезпечення збереження та охорони 

«природних територій та об’єктів, що мають велику екологічну цінність як 

унікальні та типові природні комплекси» (ч. 1 ст. 60 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища»). Встановлено тенденцію до 

поширення застосування категорії «сприятливе довкілля» (так, відповідно до 

Стокгольмської декларації з навколишнього середовища визначено право 

людини на сприятливі умови життя у навколишньому середовищі, якість якого 

дозволяє вести гідне та процвітаюче життя).  

Наголошено, що, з огляду на надання пріоритетного значення забезпеченню 

захисту прав людини як найвищої соціальної цінності, необхідно переглянути 

концептуальні підходи до врегулювання спорів у сфері захисту довкілля.  

Визначено доцільність застосування об’єктивного та суб’єктивного 

розуміння права на безпечне довкілля. Підкреслено, що виникнення спору у 

сфері захисту права на безпечне довкілля можливе і в умовах відсутності факту 

заподіяння шкоди життю та здоров’ю людей чи заподіяння шкоди природним 

ресурсам. 

У підрозділі 1.2 «Нормативно-правові засади забезпечення захисту права 

людини на безпечне довкілля» визначено, що право людини на безпечне 

довкілля належить до міжгалузевих юридичних конструкцій, його реалізація та 

захист відбувається в межах норм адміністративного, конституційного та інших 

галузей публічного та приватного права. Наголошено на домінуванні 

природоресурсного підходу до нормативного регулювання відносин у сфері 

реалізації права людини на безпечне довкілля, що визначається як низько 

ефективний через його нездатність вирішити відповідні комплексні проблеми. 

Обґрунтовано, що адміністративно-правове регулювання відносин у сфері 

забезпечення сприятливості та безпечності довкілля полягає у встановленні 

процедури отримання спеціальних дозволів на використання природних 

ресурсів та природних об’єктів, забезпеченні благоустрою населених пунктів. 

Акцентовано, що заходи державного примусу визначаються як складник 

системи гарантій забезпечення захисту права на безпечне довкілля.  

Звертається увага на відсутність комплексного підходу до забезпечення 

захисту права людини на безпечне довкілля, що виявляється у розпорошеності 

адміністративно-правових норм, у різних джерелах адміністративного права, у 

практичних колізіях їх застосування, що дозволило автору сформулювати 

власні пропозиції щодо оптимізації джерел регулювання відповідних відносин 
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за рахунок використання ресурсу різних форм систематизації (консолідації та 

гармонізації) чинних джерел національної системи права (Кодексу 

адміністративного судочинства України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» тощо) та новаційних проектів законів України 

(«Про адміністративну процедуру», «Про медіацію» тощо), що здійснено на 

підставі узагальнень сучасних концептуальних підходів, вироблених у працях 

Н.Б. Писаренко, Є.В. Курінного, Т.О. Коломоєць, Д.В. Лученка, Р.С. Мельника, 

Д.М. Лук’янця та інших авторів, і з урахуванням пріоритетів правотворення та 

правозастосування в умовах імплементації норм законодавства країн 

Європейського Союзу. 

У підрозділі 1.3 «Поняття та ознаки адміністративних спорів у сфері 

захисту права людини на безпечне довкілля» підставами виникнення 

досліджуваної категорії конфліктів визначено: заподіяння шкоди 

підприємствами-забруднювачами, тобто порушення режиму спеціального 

природокористування шляхом перевищення встановлених лімітів викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидання забруднюючих 

речовин у водні об’єкти, псування ґрунтів тощо, чи ймовірність такого 

заподіяння; використання природних ресурсів без відповідного дозволу 

(ліцензії); недотримання рекомендаційних висновків контрольно-наглядових 

органів публічного управління у сфері захисту довкілля; порушення вимог 

забезпечення благоустрою населених пунктів та здійснення містобудівної 

діяльності як складників антропогенного довкілля. Підкреслено, що правові 

спори можуть бути умовно класифіковані залежно від інтересу, який його 

учасниками захищається, на приватні та публічні.  

Наголошено, що у складній системі взаємозв’язків та взаємовідносин життя 

та здоров’я людини виступає як додатковий об’єкт правової охорони, що 

суперечить визначеній державній політиці «людиноцентризму». 

У підрозділі 1.4 «Способи та форми вирішення адміністративних спорів у 

сфері захисту права людини на безпечне довкілля» на підставі доктринальних 

галузевих положень щодо розуміння форм та способів захисту прав та свобод 

людини (запропонованих, зокрема, у роботах В.М. Гаращука, А.Т. Комзюка, 

Ю.О. Легези, М.М. Лученко та інших учених), з урахуванням специфіки 

предмета спору запропоновано їх авторське визначення та класифікація на 

юрисдикційні, неюрисдикційні та змішані. 
Визначено, що реалізація неюрисдикційних форм захисту здійснюється 

шляхом вчинення особою власних дій, без участі уповноважених органів 

публічного управління, зокрема суду, центральних органів виконавчої влади чи 

органів системи правоохоронних органів. Сутність неюрисдикційних форм 

захисту особистого немайнового права людини на безпечне довкілля полягає у 

вчиненні діяння самостійно, без звернення за захистом до відповідного суб’єкта 

публічного управління, в тому числі до суду. Встановлено, що способами 

реалізації неюрисдикційних форм захисту права на безпечне довкілля є види 

самозахисту та участі громадськості у здійсненні публічного управління у 

досліджуваній сфері. Способи самозахисту права на безпечне довкілля за 
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суб’єктом застосування класифіковано на особисті та спільні. До особистих 

способів самозахисту права на безпечне довкілля віднесено заходи необхідної 

оборони, припинення дії, що порушує право, відновлення становища, що 

існувало до порушення, відшкодування шкоди, звернення до компетентних 

органів для вжиття невідкладних заходів щодо усунення загрози життю, 

здоров’ю та майну тощо, а також способи, самостійно визначені особою. До 

спільних способів самозахисту права на безпечне довкілля віднесено реалізацію 

наданих особі суб’єктивних публічних прав (наприклад, збір екологічної 

інформації та її поширення з метою активізації громадського природозахисного 

руху, проведення громадських мітингів чи інших форм публічних зборів, 

подання електронних петицій). 

До юрисдикційних форм реалізації способів захисту права людини на 

безпечне довкілля віднесено оскарження до уповноваженого органу публічного 

управління, до системи яких належать судові органи, адміністративні органи та 

інші суб’єкти публічного управління. 

Наголошено, що безумовним критерієм належності вибраних способів та 

форм захисту права на безпечне довкілля є їх відповідність встановленим 

вимогам чинного законодавства, принципам розсудливості прийняття 

управлінських рішень та моральним засадам суспільства.  

Обґрунтовано, що реалізація захисту права людини на безпечне довкілля 

пов’язується з оптимальним впровадженням юрисдикційних та 

неюрисдикційних форм. Визначено, що активізація процесів імплементації 

законодавства країн Європейського Союзу вимагає активізації правотворчих 

процесів із розробки та прийняття Закону України «Про медіацію» як 

альтернативного позасудового способу врегулювання спорів у сфері захисту 

довкілля. 

Розділ 2 «Розгляд та вирішення спорів у сфері захисту права людини на 

безпечне довкілля у порядку адміністративного судочинства» складається з 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Зарубіжний та міжнародний досвід розгляду спорів у 

сфері захисту права людини на безпечне довкілля» визначено, що сучасні 

світові стандарти врегулювання правових відносин у сфері захисту довкілля 

базуються на запровадженні комплексних підходів щодо природокористування 

та природоохорони, що передбачає запровадження адміністративних процедур 

надання єдиного інтегрованого дозволу замість наявної нині в Україні 

розгалуженої системи дозвільних документів, отримання яких вимагається від 

суб’єктів господарювання. 

Підкреслено, що вперше міжнародно-правове закріплення права людини на 

сприятливе довкілля було здійснено у Стокгольмській Декларації про 

навколишнє середовище 1972 р., положеннями якої було зроблено акцент на 

доцільності запровадження обов’язку держав, що її ратифікували, не лише 

забезпечувати безпеку довкілля, але і створювати умови для його 

сприятливості. 
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Визначено особливості захисту права на безпечне довкілля, що має 

міжамериканська правова система порівняно із західноєвропейською моделлю. 

До таких особливостей віднесено створення механізмів захисту прав корінних 

народів на довкілля (що підтверджується рішенням Міжамериканської комісії з 

прав людини у справі «Maya Indigenous Communities of the Toledo District v. 

Belize»), договірний порядок врегулювання спорів у сфері захисту права на 

безпечне, сприятливе, «здорове» довкілля. Встановлено пріоритетність захисту 

права людини на довкілля як складника природоохоронних спорів (наприклад, 

таким є висновок, ухвалений Міжамериканською комісією з прав людини у 

справах «Mary and Carrie Dann v. United States» 2002  р., «Maya Indigenous 

Communities of the Toledo District v. Belize» 2004 р. щодо неприйнятності 

аргументації держав-відповідачів про те, що певні справи мають розглядатися 

виключно в межах природоресурсних відносин без їх кореляції із визначенням 

критеріїв ефективності забезпечення реалізації прав та свобод людини, в тому 

числі права людини на життя та здоров’я).  

На підставі аналізу досвіду зарубіжних країн із створення системи 

спеціалізованих судів з розгляду та вирішення спорів у сфері захисту права на 

безпечне довкілля (Сполучені Штати Америки, Нова Зеландія, Великобританія) 

визначено, що вони є унікальним інструментом здійснення державної та 

регіональної політики з питань природокористування, який пов’язується не 

лише з урегулюванням правових конфліктів, але й зі створенням механізмів 

забезпечення реалізації відповідних рішень. Підкреслено, що такі судові 

трансформації привертають увагу світової еліти, є предметом розгляду та 

обговорень на міжнародних самітах та конференціях, де досліджуються 

можливості їх впровадження в інших країнах.  

У підрозділі 2.2 «Адміністративні спори у сфері захисту права людини на 

безпечне довкілля: суб’єктний склад» наголошено, що надання повного обсягу 

адміністративної процесуальної правоздатності та процесуальної дієздатності є 

свідченням дотримання принципу рівності учасників таких правовідносин, в 

тому числі реалізації гарантій місцевого самоврядування, що є невід’ємним 

складником державного та національного суверенітету. Визначено, що 

практика ЄСПЛ щодо вирішення питання надання права органу державної 

влади чи місцевого самоврядування звертатися з позовом до іншого суб’єкта, 

діяльність якого пов’язана зі здійсненням публічно-управлінських функцій, 

зводиться до того, що пріоритетним є застосування не суб’єктного критерію 

визначення сутності справи, а її змістової характеристики. Наголошено, що 

судом має бути встановлено не лише суб’єктний склад публічно-правового 

спору, а й фактичні матеріальні та процесуальні обставини наявного спору, що 

гарантує уникнення застосування формального підходу до визначення його 

сутності (рішення ЄСПЛ у справі «Boulois v. Luxembourg» від 12 квітня 

2012 року); наявність чи відсутність об’єктивних підстав для виникнення спору  

(рішення ЄСПЛ у справі «Sporrong and Lönnroth v. Sweden» від 23 вересня 

1982 року); приналежність спірного права до оскаржуваної процедури його 
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реалізації (рішення ЄСПЛ у справі «Benthem v. The Netherlands» від 26 липня 

2015 року). 

Визначено особливості участі органів місцевого самоврядування у розгляді 

та вирішенні спорів у сфері захисту права на безпечне довкілля, при цьому 

наголошено, що такий суб’єкт, виступаючи в адміністративному спорі як 

відповідач чи позивач, передусім повинен мати на меті захист прав та інтересів 

територіальної громади, і недотримання такої функціональної спрямованості 

його діяльності є підставою для застосування до посадових осіб владних 

суб’єктів заходів юридичної відповідальності (зокрема, заходів 

дисциплінарного впливу). Отже, вирішуючи питання прийнятності позовної 

заяви, суд має враховувати наявність чи відсутність обґрунтування 

необхідності захисту інтересів територіальної громади, що визначає права 

органу місцевого самоврядування на звернення до адміністративного суду.  

Акцентовано увагу на особливому спеціальному правовому статусі в 

адміністративному спорі органів прокуратури. Визначено, що прокуратура в 

адміністративній справі може бути не лише представником, а й позивачем в 

«інтересах держави».  

На підставі здійсненої характеристики процесуального статусу громадських 

об’єднань як учасників спірних відносин у сфері захисту довкілля визначено, 

що вони, беручи участь у спорі, фактично реалізують  контрольно-наглядовий  

обов’язок органу державної влади чи місцевого самоврядування у разі його 

бездіяльності чи неналежного виконання покладених на нього компетенційних 

обов’язків. 

У підрозділі 2.3 «Предметна підсудність адміністративних спорів у сфері 

захисту права людини на безпечне довкілля» визначено, що встановлення 

предметної юрисдикції адміністративних судів полягає у з’ясуванні підстав 

здійснення захисту особистих немайнових прав як предмета публічно-

правового спору. 

З урахуванням результатів наукових розробок у сфері забезпечення 

ефективності захисту прав і свобод людини в цілому, і зокрема права на 

безпечне довкілля, у порядку адміністративного судочинства (роботи 

В.М. Бевзенка, Ю.О. Легези, О.О. Сурилової, Л.В. Лейби, М.М. Лученко, 

М.П. Мельника, А.В. Хоменка та інших вчених), а також на підставі 

здійсненого аналізу судової практики адміністративних судів України 

визначено, що відсутність порушень лімітів забруднення чи інших нормативів 

діяльності у сфері природокористування унеможливлює застосування 

механізму відшкодування шкоди життю та здоров’ю людини, що за своєю 

сутністю суперечить чинній конституційній нормі щодо пріоритетності захисту 

прав та інтересів людини як найвищої соціальної цінності. 

Підкреслено необхідність відмежування заподіяння шкоди довкіллю від 

недотримання приватних інтересів природокористувачів (наприклад, таким 

спором буде спір між володільцем суперфіціарних прав на земельну ділянку та 

її власником, навіть в умовах, коли власником земельної ділянки буде 

виступати держава чи територіальна громада). 
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Розділ 3 «Напрями забезпечення ефективності врегулювання спорів у 

сфері захисту права людини на безпечне довкілля» встановлено, що, 

ухвалюючи рішення в адміністративному спорі у сфері захисту права на 

безпечне довкілля, суд має повноваження виходити за межі позовних вимог 

задля задоволення прав, свобод та інтересів людини.  

Обґрунтовано доцільність запровадження практики реалізації такої форми 

судового контролю, як зазначення судом у резолютивній частині рішення 

вимоги щодо визначення обов’язку органу виконавчої влади здійснити певні дії 

(наприклад, зобов’язати здійснити перегляд речовин (пестицидів, агрохімікатів 

тощо), що є шкідливо небезпечними і використання яких заборонене відповідно 

до законодавства країн Європейського Союзу). 

З метою забезпечення комплексного підходу до врегулювання спорів у 

сфері захисту довкілля обґрунтовано необхідність у системі автоматизованого 

розподілу адміністративних спорів до категорії спорів у сфері захисту довкілля 

(категорія справ №110000000) віднести спори, що пов’язані з дозвільною 

системою у сфері господарської діяльності; ліцензуванням певних видів 

підприємницької діяльності; наглядом (контролем) у сфері господарської 

діяльності; реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності; розробленням і застосуванням національних стандартів, технічних 

регламентів та процедур оцінки відповідності (категорія справ № 108010200); а 

також спорів, пов’язаних із забезпеченням доступу до екологічної інформації 

(категорія справ № 102020000). 

Визначено, що ефективність здійснення судового контролю у справах із 

захисту права на безпечне довкілля пов’язується із застосуванням 

адміністративними судами повноважень із зобов’язання суб’єкта публічного 

управління прийняти певне рішення чи вчинити якусь дію, що не суперечить 

вимогам ст. 245 КАС України.  

Акцентовано увагу на тому, що встановлення належного обсягу 

процесуальної правоздатності у суб’єкта спору у сфері захисту права на 

безпечне довкілля не повинно обмежуватися визначенням необхідності захисту 

виключно суб’єктивних прав (приватних чи публічних). Визначено, що 

збереження такого критерію відповідності процесуальної правоздатності своїм 

наслідком має необґрунтоване звуження реалізації права на доступ до суду у 

спорах, пов’язаних із захистом безпеки довкілля. Наголошено, що наявність 

вимоги щодо захисту суб’єктивного права в багатьох випадках створює умови 

для відсутності можливостей реалізації механізмів усунення правопорушень, 

що вчинюються суб’єктами владних повноважень та суб’єктами 

господарювання у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

З метою оптимізації забезпечення доступу громадськості до правосуддя 

аргументовано внесення змін до переліку підстав, що звільняють особу від 

сплати судового збору, зокрема, в частині подання адміністративного позову з 

метою захисту суб’єктивного чи об’єктивного права на безпечне довкілля, що 

відповідає встановленим частиною 5 статті 9 Орхуської Конвенції вимогам 
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щодо впровадження механізмів надання правової допомоги для усунення або 

послаблення фінансових чи інших перешкод у доступі до правосуддя. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

вирішення наукового завдання, що полягало в розкритті сутності 

адміністративних спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля, 

виявленні проблемних аспектів їх врегулювання, а також у формулюванні 

пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та практики 

його застосування. За результатами дисертаційного дослідження 

сформульовано такі основні висновки: 

1. Обґрунтовано необхідність розуміння права на безпечне довкілля в 

об’єктивному та суб’єктивному сенсі. Право людини на безпечне довкілля в 

об’єктивному сенсі визначено як сукупність нормативно-правових актів, що 

визначають правове регулювання впровадження механізмів створення таких 

природних та антропогенних умов проживання людини, що відповідають 

встановленим світовим та європейським стандартам безпеки. Наголошено на 

доцільності запровадження механізмів захисту не лише права людини на 

безпечне довкілля, але й створення умов для реалізації та гарантування права 

людини на сприятливе довкілля. Визначено, що правом людини на безпечне 

довкілля у суб’єктивному розумінні є гарантована державою можливість 

набуття спеціальних прав на використання природних ресурсів, висунення 

вимоги до інших учасників суспільних відносин щодо оптимізації форм та 

методів впливу на довкілля. 

2. Наголошено на дуальному характері правового регулювання 

використання природних ресурсів та об’єктів на загальнонаціональному та 

регіональному рівнях, що полягає у колізійному застосуванні нормативно-

правових актів центральних органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування як інструментів здійснення нормативного впливу на публічно-

управлінські та приватно-правові відносини. 

3. До ознак адміністративних спорів у сфері захисту права людини на 

безпечне довкілля віднесено: 1) наявність публічного інтересу як критерію 

визначення їх належності до предметної юрисдикції адміністративних судів; 

2) спеціальний суб’єктний склад спірних правовідносин, де одним з учасників 

виступає суб’єкт публічної адміністрації або інший уповноважений суб’єкт; 

3) предмет спору (результат здійснення адміністративних процедур у сфері 

захисту права людини на безпечне довкілля). 

4. Обґрунтовано, що забезпечення реалізації права людини на безпечне 

довкілля пов’язується з впровадженням відповідних механізмів юрисдикційних 

(за участю суб’єктів владних повноважень), неюрисдикційних (здійснення 

захисту власними допустимим засобами впливу на діяльність, що заподіює 

шкоду охоронюваному праву чи інтересу, чи вжиття заходів із недопущення 

настання шкідливих наслідків) та змішаних форм.  
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5. Встановлено, що міжнародні стандарти забезпечення захисту права 

людини на безпечне довкілля визначаються Декларацією з навколишнього 

середовища і розвитку 1992 року, де зроблено акцент на доцільності створення 

дієвих механізмів доступу до екологічної інформації, доступу до здійснення 

публічного управління у сфері захисту довкілля, доступу до правосуддя у 

досліджуваній галузі; Орхуською конвенцією ООН 1998 року, де деталізовано 

процедури обігу екологічної інформації, виокремлено підстави обмеження 

доступу до неї, визначаються гарантії участі  громадськості у розгляді та 

вирішенні спорів відповідної категорії. 

Підкреслено, що унікальність міжамериканської системи полягає у 

функціонуванні «квазісудового» органу контролю – Міжамериканської комісії з 

прав людини, що є суб’єктом, уповноваженим на розгляд такої категорії 

публічно-правових спорів. Визначено, що встановлений Міжамериканською 

комісією з прав людини принцип транскордонної відповідальності за 

заподіяння екологічної шкоди може бути використано Україною у світлі 

вирішення проблеми компенсації екологічної шкоди, заподіяної внаслідок 

окупації територій Донецької та Луганської областей, що корелюється з 

положеннями Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав людини. 

Акцентовано увагу на необхідності врахування у процесі гармонізації 

національного законодавства з традиціями європейської та міждержавної 

судової практики механізмів захисту «легітимних очікувань» учасників 

середовищоохоронних правовідносин.  

Підкреслено, що принцип необхідності врахування легітимних очікувань є 

похідним від принципу правової визначеності, відповідає реалізації інших 

принципів, таких як добросовісність, належне урядування, пропорційність, 

передбачуваність тощо. Визначено, що легітимні очікування позивача у справі 

можуть пов’язуватись як із діяльністю органів законодавчої влади (наприклад, 

у справі «Зеленчук та Цицюра проти України» (заява № 846/16 та 1075/16 від 

22 травня 2018 р.) легітимними очікуваннями були сподівання позивачів щодо 

законодавчого врегулювання питання зняття мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення), так і з діяльністю органів виконавчої 

влади чи місцевого самоврядування (зокрема, у справі «Остапенко проти 

України» від 14 червня 2007 р. ЄСПЛ обґрунтував необхідність задоволення 

законних очікувань позивача на отримання земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення у користування з подальшим підписанням 

договору між органом місцевого самоврядування та фізичною особою). 

6. На підставі рекомендацій Комітету з дотримання Орхуської Конвенції, 

досвіду таких зарубіжних країн, як Королівство Нідерландів, Королівство 

Бельгія, аргументовано доцільність визначення абсолютної процесуальної 

правоздатності громадських об’єднань бути представниками інтересів 

територіальної громади чи окремих соціальних груп у сфері забезпечення 

реалізації механізмів створення безпечного та сприятливого антропогенного та 

природного довкілля, незалежно від наявності у справі суб’єктивного інтересу 

учасників такої організації.  
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7. Обґрунтовано доцільність застосування категорії «публічний інтерес» як 

критерію розмежування предметних юрисдикцій адміністративних та 

господарських судів. На підставі зазначеного встановлено, що є хибним 

віднесення до категорії господарських справ спорів, де предметом оскарження є 

експертний висновок щодо ефективності механізмів реалізації права людини на 

безпечне довкілля, підготовлений юридичною особою приватного права. 

Наголошено, що під час розгляду та врегулювання адміністративних спорів 

у сфері захисту довкілля суди повинні визначати наявність та ефективність 

механізмів забезпечення не лише суб’єктивних екологічних прав, але і 

передусім об’єктивних публічних екологічних інтересів.  

Зазначено, що перспективним напрямом у вирішенні проблем визначення 

предметної підсудності спорів у сфері захисту довкілля є створення 

спеціалізованої системи судів, діяльність яких буде зосереджена на 

забезпеченні врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із порушенням 

екологічних прав громадян як унаслідок діяльності суб’єктів господарювання, 

так і внаслідок дій, результатів дій чи бездіяльності органів державної влади чи 

місцевого самоврядування. 

8. З метою оптимізації забезпечення доступу до правосуддя, зокрема, з 

питань розгляду та вирішення адміністративних справ у сфері захисту охорони 

навколишнього природного середовища, реалізації принципів раціонального 

використання природних ресурсів, створення умов сприятливого 

антропогенного довкілля обґрунтовано доцільність відмови від пріоритетного 

застосування суб’єктних критеріїв обмежень процесуальної правоздатності 

учасників публічно-правового спору. 

Реалізація такої пропозиції вимагає внесення змін до пункту 8 частини 1 

статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України, де має бути 

визначено, що позивачем в адміністративному спорі є «особа, яка звернулася з 

позовом до адміністративного суду з метою захисту суб’єктивних публічних 

прав, свобод та інтересів, а також з метою захисту громадського чи 

публічного інтересу, а також суб’єкт владних повноважень, на виконання 

повноважень якого подано позов до адміністративного суду». 

Забезпечення доступу громадськості до правосуддя має бути оптимізовано 

шляхом внесення змін до переліку підстав, що звільняють особу від сплати 

судового збору. Однією з підстав звільнення від сплати судового збору має 

бути визнано подання адміністративного позову з метою захисту суб’єктивного 

чи об’єктивного права на безпечне довкілля, що відповідає встановленим 

частиною 5 статті 9 Орхуської Конвенції вимогам щодо впровадження 

механізмів надання правової допомоги для усунення або послаблення 

фінансових чи інших перешкод у доступі до правосуддя.  

Обґрунтовано доцільність визначення особливостей  провадження у справах 

про оскарження дій, результатів дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень у сфері захисту довкілля, використання природних ресурсів та 

природних об’єктів, забезпечення вимог екологічної безпеки шляхом 
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доповнення Кодексу адміністративного судочинства України окремою статтею 

289-1 такого змісту:  

«Позовна заява про оскарження дій, результатів дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень у сфері захисту довкілля, використання 

природних ресурсів та природних об’єктів, забезпечення вимог екологічної 

безпеки може бути подана органом прокуратури як органом, уповноваженим 

представляти державні інтереси у суді. 

Обов’язок доказування у справі покладається на особу, діяльність якої 

пов’язана з використанням природних ресурсів та природних об’єктів, у тому 

числі їх забрудненням чи іншим погіршенням їхнього стану або ймовірністю 

виникнення чи настання екологічних ризиків.   

Для врегулювання спорів, пов’язаних із забезпеченням доступу до екологічної 

інформації, застосовуються положення ч.ч. 1-2 цієї статті, а також 

положення Закону України «Про доступ до екологічної інформації», Закону 

України «Про захист персональних даних». 

Розгляд та вирішення адміністративним судом такої категорії спорів має 

відбуватися з врахуванням пріоритетності захисту публічного інтересу, 

життя та здоров’я людини». 
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АНОТАЦІЇ 

 

Шепель М.А. Адміністративні спори у сфері захисту права людини на 

безпечне довкілля. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

У дисертації проведено комплексне наукове дослідження сутності 

адміністративних спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля, 

виявлено проблемні аспекти їх врегулювання, сформульовано пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та практики його 

застосування. 

Визначено поняття та сутність права на безпечне довкілля як предмета 

адміністративного спору, охарактеризовано нормативно-правові засади 

регулювання суспільних відносин у зазначеній сфері. Визначено поняття та 

систему ознак адміністративних спорів у сфері захисту права людини на 

безпечне довкілля, здійснено їх кваліфікацію. Виокремлено та з’ясовано 

особливості реалізації способів та форм вирішення адміністративних спорів у 

сфері захисту права людини на безпечне довкілля. Встановлено особливості 

суб’єктного складу адміністративних спорів у сфері захисту права людини на 

безпечне довкілля. Розкрито критерії предметної підсудності адміністративних 

спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля. 

Окреслено напрями розвитку чинного законодавства з питань регулювання 

розгляду та вирішення адміністративних спорів у сфері захисту права людини 

на безпечне довкілля, здійснено аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду в 

досліджуваній сфері, а також визначено можливості його адаптації до правової 

системи України. 
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Шепель М.А. Административные споры в сфере защиты права 

человека на безопасную окружающую среду. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2020. 

В диссертации проведено комплексное научное исследование сущности 

административных споров в сфере защиты права человека на безопасную 

окружающую среду, выявлены проблемные аспекты их урегулирования, 

сформулированы предложения по совершенствованию действующего 

законодательства в этой сфере и практики его применения. 

Определено понятие и сущность права на безопасную окружающую среду 

как предмета административного спора, охарактеризованы нормативно-

правовые основы регулирования общественных отношений в указанной сфере. 

Определены понятие и система признаков административных споров в сфере 

защиты права человека на безопасную окружающую среду, осуществлена их 

квалификацию. Выделены особенности реализации способов и форм решения 

административных споров в сфере защиты права человека на безопасную 

окружающую среду. Установлены особенности субъектного состава 

административных споров в сфере защиты права человека на безопасную 

окружающую среду. Раскрыты критерии предметной подсудности 

административных споров в сфере защиты права человека на безопасную 

окружающую среду. 

Отмечено, что при рассмотрении и урегулировании административных 

споров в сфере защиты окружающей среды суды необходимо определять 

наличие и эффективность механизмов обеспечения не только субъективных 

экологических прав, но и прежде всего объективных общественных 

экологических интересов. 

Указано, что перспективным направлением в решении проблем определения 

предметной подсудности споров в сфере защиты окружающей среды является 

создание специализированной системы судов, деятельность которых будет 

сосредоточена на обеспечении урегулирования конфликтных ситуаций, 

связанных с нарушением экологических прав граждан как в результате 

деятельности субъектов хозяйствования, так и вследствие действий, 

результатов действий или бездействия органов государственной власти или 

местного самоуправления. 

Определены направления развития действующего законодательства по 

вопросам регулирования рассмотрения и разрешения административных споров 

в сфере защиты права человека на безопасную окружающую среду, проведен 
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анализ и обобщение зарубежного опыта в исследуемой сфере, а также 

определены возможности его адаптации к правовой системе Украины. 

С целью оптимизации обеспечения доступа к правосудию, в частности, по 

вопросам рассмотрения и решения административных дел в сфере защиты 

охраны окружающей природной среды, реализации принципов рационального 

использования природных ресурсов, создания условий благоприятной 

антропогенной окружающей среды обоснована целесообразность отказа от 

приоритетного применения субъектных критериев ограничений 

процессуальной правоспособности участников публично-правового спора. 

Ключевые слова: административно-правовые основы, административные 

процедуры, медиация, публично-правовой спор, субъектный состав, частно-

правовой спор, юрисдикция. 
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