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охорони довкілля, яка базувалася на проведенні екологічної експертизи, і 

впровадження західноєвропейських стандартів запобігання виникненню 

шкідливого впливу на природні ресурси, а не боротьби з наслідками. 

Аналіз останніх досліджень доводить, що на сьогодні в юридичній 

літературі бракує комплексних наукових праць, безпосередньо присвячених 

визначенню напрямів оптимізації забезпечення правової ефективності 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

захисту довкілля в Україні. Активізація реформаційних процесів, які 

відбуваються нині в Україні, забезпечення їх ефективності вимагають 

впровадження заходів постійного контролю з боку суспільства в цілому, і 

зокрема, - у сфері захисту довкілля в Україні як необхідного базису для 

вирішення державних стратегічних завдань.  

Завдання захисту довкілля, створення умов його сприятливості для 

життя та здоров’я людини не можуть бути реалізовані поза межами 

адміністративно-правового регулювання, ґрунтовного осмислення його 

призначення у зазначеній сфері. Отже, робота Л.Є. Хижні, присвячена 

дослідженню сутності, ознак та складових інституту адміністративної 

відповідальності за вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля в 

Україні, визначенню проблем його  правового регулювання та пошуку 

напрямів удосконалення його ефективності, є актуальною і своєчасною.  

Про актуальність обраної теми додатково свідчить те, що вона 

відповідає основним положенням Національної стратегії у сфері прав 

людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 

501/2015, сприяє реалізації Концепції адміністративної реформи в Україні, 

Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища на 2017–2022 рр., Концепції 

розвитку електронного урядування в Україні, а також відповідно до 

Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних 

досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–

2018 рр., затверджених постановою Президії НАН України від 20 грудня 
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2013 р. № 179, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., затвердженої постановою 

загальних зборів НАПрН України від 03 березня 2016 р. Дисертацію 

виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету, комплексних наукових проектів «Основні напрямки 

удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0115U00710) і «Дослідження основних 

напрямків реформування законодавства України в контексті глобалізаційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0111U008532). 

Отже, дисертаційне дослідження Л.Є. Хижні є затребуваним як з 

позицій правової науки, так і з точки зору практичної діяльності, спрямованої 

на удосконалення нормативно-правової бази та теорії адміністративного 

права та процесу. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Аналіз тексту дисертації та 

автореферату свідчить про науково обґрунтований системний підхід автора 

до проблеми: аргументовано сформульована актуальність теми, досить чітко 

визначені об’єкт, предмет, мета та задачі дослідження, комплексно 

підібраний необхідний для виконання цих завдань методологічний 

інструментарій. Робота складається зі вступу, трьох структурно-логічно 

пов’язаних між собою розділів, поділених на підрозділ, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Її матеріал поданий у логічній 

послідовності, що сприяло розкриттю дисертантом взаємопов’язаних між 

собою теоретичних і практичних аспектів досліджуваної проблеми. 

Л.Є. Хижня у представленій науковій роботі надала характеристику 

комплексного міжгалузевого правового інституту адміністративної 

відповідальності за вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля в 

Україні із застосування гносеологічних, онтологічних, історико-правових, 

порівняльно-правових методів пізнавального процесу, що мають місце у 

сучасній українській правовій доктрині, а також визначила методологічні 
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підходи до розуміння поняття адміністративної відповідальності у сфері 

захисту довкілля в сучасних умовах існуючих українських правових реаліях. 

Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів виконаного 

дослідження, що в концентрованому вигляді знайшли відображення у 

сформульованих здобувачем наукових положеннях, висновках і 

рекомендаціях, забезпечено методологічним і теоретичним обґрунтуванням 

його вихідних положень; застосуванням комплексу наукових методів, 

адекватних об’єкту, предмету, меті і задачам дослідження; використанням 

сучасних досягнень юридичної науки та широкої джерельної бази 

дослідження; здійсненням апробації основних концептуальних ідей і 

положень дослідження. Вдалий вибір методів дослідження, аналіз і синтез 

наукової літератури, нормативно-правових актів та узагальнення отриманої 

інформації з метою дослідження адміністративної відповідальності за 

вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля в Україні, спрямованого 

на розбудову оновленої системи адміністративного права України, дозволили 

успішно розв’язати поставлені задачі. 

3. 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. Проведена автором 

науково-дослідна робота є результатом власних напрацювань здобувача, 

який здійснив вдалу спробу визначити поняття та значення інституту 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

захисту довкілля в Україні.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

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

використані у: 

 – науково-дослідній діяльності – для подальших наукових 

досліджень із відповідної проблеми (акти впровадження Запорізького 
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національного університету від 02.03.2020, НТУ «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 (лист Комітету з питань правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України від 24 квітня 2020 р. № 04-27/12-

2020/36433); 

 правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності 

суб’єктів владних повноважень зі здійснення малозначного управління у 

сфері захисту довкілля України (акт впровадження Дніпропетровського 

окружного адміністративного суду від 20.05.2020); 

 навчальному процесі – під час підготовки підручників і навчальних 

посібників із дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний 

процес», а також їх викладання студентам вищих навчальних закладів (акт 

впровадження Запорізького національного університету від 02.03.2020). 

Стосовно наукової новизни дисертаційної роботи слід зазначити, що 

кваліфікаційна робота є одним із перших у вітчизняній адміністративно-

правовій науці цілісним комплексним дослідженням, присвяченим інституту 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

захисту довкілля в Україні. Зокрема, наукову новизну дослідження 

становлять основні висновки, положення та рекомендації, які відображають 

істотний внесок автора. Погоджуючись у цілому з усіма визначеними 

автором складовими новизни дослідження, вважаємо за необхідне 

акцентувати особливу увагу на деяких з них. 

Так, у першому розділі дослідження «Теоретико-правові засади 

дослідження адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у 

сфері захисту довкілля» автором висунуто гіпотезу, що категорія «довкілля» 

є міжгалузевим правовим інститутом, що розуміється як сукупності 

природних та соціально-природних об’єктів, що оточують людину, 
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впливають на сприятливість рівня її життя та забезпечення її соціальних 

прав, зокрема, права на здоров’я, позначаються на формуванні благоустрою 

населених пунктів (с. 50, с. 7 автореферату). 

По ходу дослідження здійснено характеристику нормативно-правових 

засад адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

захисту довкілля (с. 31-44), що дозволило авторові обґрунтувати висновок 

про необхідність подолання проблеми гармонізації національного 

законодавства з питань застосування заходів адміністративної 

відповідальності у сфері охорони довкілля відповідно до міжнародних та 

європейських стандартів шляхом його систематизації (у вигляді інкорпорації, 

консолідації та кодифікації), зокрема, у вигляді Кодексу про адміністративні 

проступки України, Природоресурсного та Містобудівного кодексів .  

Важливою та значимою для розвитку науки адміністративного права є 

авторська оновлена концепція розуміння категорії «довкілля» як об’єкту 

адміністративно-правової охорони та захисту. Дисертанткою визначається, 

що об’єктом адміністративно-правової охорони має бути не лише 

дотримання вимог безпечності довкілля, але і його сприятливості для життя 

та здоров’я людини. Сприятливе довкілля як об’єкт адміністративно-правової 

охорони, на думку Л.Є. Хижні, визначає і створення умов, пов’язаних із 

забудовою населених пунктів, дотримання вимог забезпечення сприятливого 

природного та антропогенного ландшафту. Такий авторський підхід 

корелюється з положеннями чинного законодавства України, зокрема, 

положеннями Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища». Зокрема, у статті 1 визначено, що забезпечення безпечного 

навколишнього природного середовища полягає у створенні умов для 

забезпечення порядок із охороною, використанням і відтворенням природних 

ресурсів, забезпеченням екологічної безпеки, запобіганням і ліквідацією 

негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє 

природне середовище, збереженням природних ресурсів, генетичного фонду 

живої природи, створення умов для збереження та відновлення ландшафтів 



 7 

та інших природних комплексів, а також унікальних територій та природних 

об'єктів, що пов'язані з історико-культурною спадщиною. Відповідно до 

положень ст. 5 зазначеного Закону України до об’єктів охорони 

навколишнього природного середовища віднесено : 1) навколишнє природне 

середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та 

процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і 

невикористовувані в економіці в даний період (земля, надра, води, 

атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та 

інші природні комплекси; 2) території та об'єкти природно-заповідного 

фонду України й інші території та об'єкти, визначені відповідно до 

законодавства України; 3) здоров'я і життя людей (с.65-68). Зазначені 

положення дозволяють авторці аргументувати, що нормативний підхід, 

визначений до розуміння складових навколишнього природного середовища 

є значно ширшим, ніж встановлюється відповідно до чинного КУпАП, де 

фактично у спеціальній главі 7 «Адміністративні правопорушення у сфері 

охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної 

спадщини» (с. 68). 

Підтримуємо Л.Є. Хижню у аргументації про доцільність існуючої 

законодавчої конструкції категорії «суб’єкт адміністративного 

правопорушення» в цілому, у частині необхідності застосування  такого 

критерію деліктоздатності як осудність особи та її психічного ставлення до 

вчиненого діяння, що фактично унеможливлює її застосування до юридичних 

осіб (с.94-100 дисертації; с. 11 автореферату).  

Погоджуємось з автором, яка обґрунтовує доцільність здійснення 

перегляду нормативного розміру таксового методу обчислення екологічної 

шкоди, що пов’язується із використанням такого критерію не лише для 

визначення розміру заподіяних збитків, а і кваліфікації вчиненого, зокрема, у 

частині відмежування заходів адміністративної та кримінальної 

відповідальності у сфері охорони довкілля (с. 84-87, с. 115 дисертації; с. 13 

автореферату). 
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Здобувачем розроблено й інші наукові положення, які є новими для 

теорії адміністративного права. 

У цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження 

досягнута, завдання роботи виконані. 

4. Загальна оцінка дисертаційної роботи та повнота викладу 
одержаних результатів в опублікованих працях. Основні положення та 

висновки дисертації відображено 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.  

Вивчення дисертаційного дослідження та його автореферату дає 

підстави для твердження про ідентичність змісту автореферату й основних 

положень дисертації. Оформлення дисертаційного дослідження зауважень не 

викликає. 

5. Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Оцінюючи в 

цілому позитивно дисертацію Л.Є. Хижні водночас вважаємо за необхідне 

звернути увагу на питання, які могли би, на нашу думку, слугувати 

предметом додаткових пояснень з боку дисертанта або ж дискусії при захисті 

дисертаційної роботи: 

1. Позитивно оцінюється здійснена авторська спроба щодо обґрунтування 

віднесення до системи суб’єктів адміністративного правопорушення у сфері 

захисту довкілля юридичних осіб. Крім того автором встановлюється власний 

підхід до визначення системи адміністративних стягнень, що можуть бути 

застосовані до юридичних осіб, внаслідок протиправної діяльності яких було 

заподіяно шкоду довкіллю (природному, природно-антропогенному, 

антропогенному) чи створено передумови до заподіяння такої шкоди, до яких 

віднесено, зокрема: штраф; позбавлення спеціального дозволу (ліцензії) на 

використання природних ресурсів; встановлення пролонгованої заборони 

отримання спеціального дозволу (ліцензії) на використання природних 

ресурсів; вилучення незаконно отриманого прибутку (доходу), отриманого у 
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зв’язку незаконним використанням природних ресурсів чи природних 

об’єктів; обмеження або зупинення діяльності; ліквідація юридичної особи 

(с. 154-155). Однак при цьому практична значимість такої пропозиції суттєво 

знижується через відсутність авторських висновків щодо унікальної природи 

запропонованою нею системи адміністративних стягнень як інструментів 

впливу на діяльність юридичної особи-забруднювача довкілля; 

2. У своїй роботі автором досить активно запроваджується ідея 

дотримання ландшафтного благоустрою забудови населених пунктів в 

Україні (с. 43, 52, 57, 67-69) як складової розуміння категорії «довкілля». З 

огляду на це цілком доцільно було б викласти авторську позицію щодо 

змісту та сутності такого ландшафтного підходу до вирішення проблемних 

питань у сфері захисту довкілля; 

3. В межах предмету спеціальності 12.00.07 -  адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право, - вимагає додаткової 

аргументації пропозиція автора щодо необхідності розробки та прийняття 

Природоресурсного кодексу України. На нашу думку, визначення питання 

доцільності такого кодифікованого законодавчого акту як складової 

національної системи права, належить до сфери наукових пошуків 

представників науки екологічного та природоресурсного права, що є 

предметом досліджень спеціальності 12.00.06; 

4. Позитивної оцінки заслуговує пропозиція автора обґрунтувати 

доцільність застосування заходів адміністративної відповідальності за 

вчинення правопорушення, об’єктом посягання яких є не лише порушення 

вимог безпечності довкілля, але і його сприятливості для життя та здоров’я 

людини. При цьому авторові було б необхідно визначити критерії 

відмежування адміністративно-правової та цивільно-правової 

відповідальності, адже саме застосування заходів останньої дозволяє на 

достатньому рівні правової ефективності забезпечити дотримання вимог 

захисту права людини на безпечне та сприятливе довкілля як особистого 

немайнового права, що забезпечує природне існування людини;  




