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До спеціалізованої вченої ради ДФ 26.004.031 

у Національному університеті біоресурсів  

і природокористування України  

Міністерства освіти і науки України  

 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15  

 

ВІДГУК 

офіційного опонента 

Малишевої Наталії Рафаелівни, 

докторки юридичних наук, професорки, академіка НАПрН України на 

дисертаційну роботу Щиглова Євгенія Олександровича на тему: «Еколого-

правове регулювання обліку об’єктів і речовин, що шкідливо впливають 

на стан навколишнього природного середовища в Україні», подану на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право» 

 

Актуальність теми дослідження. В механізмі сучасних методів 

управління в сфері охорони довкілля в умовах переходу до сталого соціально-

економічного розвитку першочергову роль набуває екологічний облік, в ході 

якого отримується, обробляється, зберігається й передається по каналах 

управлінських зв’язків інформація щодо якісних і кількісних характеристик 

об’єктів і речовин, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного 

середовища в Україні. Належним чином організований екологічний облік 

сприяє оптимізації природокористування на всіх управлінських і господарських 

рівнях і в усіх ланках господарської діяльності. Саме тому на формування 

виваженої і узгодженої державної політики у відповідній сфері орієнтують як 

основні акти екологічного законодавства України, так і програмні, перспективні 

та стратегічні документи, що визначають напрями розвитку екологічної 

політики в Україні, серед яких слід насамперед виділити Закон України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», Закон України «Про Основні 

засади (Стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 

року» від 28 лютого 2019 року (цей документ визначає екологічний облік 

одним з основних інструментів реалізації національної екологічної політики 
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України), постанову Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 222 

«Про затвердження Програми розвитку державної статистики до 2023 року» та 

чимало інших.  

Водночас попри значну соціально-економічну та екологічну актуальність 

проблеми ефективного забезпечення обліку в екологічній сфері, вона до цього 

часу не була предметом комплексного дослідження з боку правознавців-

екологів. Дисертаційна робота Щиглова Є. О. у відповідному контексті має 

велику наукову актуальність, є назрілою та своєчасною. Вона дозволяє 

системно розглянути низку важливих аспектів правового та організаційно-

інституційного забезпечення обліку в екологічній сфері та надати пропозиції, 

важливі як для науки екологічного права, так і для практики реалізації 

відповідних правових норм.    

  Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і  

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизна та достовірність. 

Дисертаційна робота Є. О. Щиглова має всі ознаки наукової новизни, 

насамперед внаслідок відсутності попередніх комплексних досліджень 

відповідної проблематики у вітчизняному правознавстві. Серед наукових 

положень, які виносяться на захист, варто особливо виділити виокремлення 

основних ознак обліку об’єктів і речовин, які шкідливо впливають на стан 

навколишнього природного середовища, що розкривають його юридичну 

природу, а саме те, що такий облік: а) виступає спеціальною функцією 

екологічного управління; б) є одним із інструментів реалізації національної 

екологічної політики України; в) розглядається як вид екологічного 

інформування; г) є одним із організаційно-превентивних заходів в механізмі 

правового забезпечення екологічної безпеки; д) виступає однією з умов 

подальшої легалізації видів діяльності, пов’язаних з їх експлуатацією чи 

використанням шкідливих для довкілля об’єктів і речовин; е) являє собою 

сукупність врегульованих правовими нормами еколого-управлінських 

відносин; є) регулюється сукупністю правових норм, які утворюють інститут 

екологічного законодавства; ж) спрямований на збір, обробку і подання 
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зведеної статистичної звітності про обсяги викидів та скидів забруднюючих 

речовин, а також розробку, розгляд, аналіз та оцінку техніко-нормативних 

документів – екологічного паспорту підприємства, декларації безпеки чи 

паспорту відходів тощо, що дозволяє встановити рівень екологічного ризику 

різних видів речовин і об’єктів вимогам екологічної безпеки та занесення їх до 

спеціальних державних (галузевих) реєстрів України, які виступають одним із 

інструментів попередження настання надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру. 

Дисертант приділяє належну увагу дослідженню понятійно-

термінологічного апарату предметної сфери, що до нього не було предметом 

детального розгляду  правознавців. Імпонує системність і різносторонність у 

підходах до аналізу базового для даного дослідження поняття «Облік об’єктів і 

речовин, які шкідливо впливають на стан навколишнього природного 

середовища». Це поняття розглядається як правове явище, як функція 

екологічного управління, як інформаційний інструмент управління 

навколишнім природним середовищем, як інструмент реалізації державної 

екологічної політики та концепції сталого розвитку, як організаційно-

превентивний захід в механізмі правового забезпечення екологічної безпеки. В 

роботі приділено також увагу дослідженню таких понять, як «шкідливі 

речовини та їх види», «об’єкти, які шкідливо впливають на стан навколишнього 

природного середовища» та інші. Не уникає автор і аналізу таких наразі 

неоднозначних в теорії категорій, як «державне управління», «державне 

регулювання», «екологічне управління та його функції», «контроль», «нагляд», 

висловлюючи власну точку зору щодо їх змісту та співвідношення. 

 Всілякої підтримки і схвалення заслуговує ретельність, з якою в роботі 

аналізується нормативно-правова база дослідження: від актів міжнародного 

права до приписів вітчизняних відомчих та локальних актів. При цьому 

проаналізовані нормативно-правові акти України, що розкривають зміст 

юридичної природи обліку об’єктів і речовин, які шкідливо впливають на стан 

навколишнього природного середовища; акти, якими визначаються види та 
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правові форми здійснення такого обліку; нормативно-правові акти, якими 

встановлюється юридична відповідальність за порушення законодавства у 

окресленій сфері. На базі такого аналізу робляться висновки щодо проблемних 

сфер в правовому регулюванні і визначаються напрями його вдосконалення. 

Зокрема, переконливо доведено, що правові норми, які регулюють здійснення 

окремих видів обліку об’єктів і речовин, які шкідливо впливають на стан 

навколишнього природного середовища містяться в нормативно-правових 

актах різної галузевої приналежності, які переважно не мають чіткого 

взаємозв’язку та логічної послідовності, що дає підстави стверджувати про 

необхідність їх систематизації в єдиному нормативно-правовому акті.  

В дисертаційному дослідженні з використанням порівняльно-правового 

методу наукового пошуку розглядається кращий досвід правового регулювання 

відносин щодо екологічного обліку в зарубіжних країнах: США, Німеччині, 

Норвегії та ін. 

 Безумовним вкладом в науку є здійснений в роботі аналіз актів 

міжнародного права, в яких регламентовано певні аспекти обліку шкідливих 

(небезпечних) речовин та об’єктів, а також огляд правових актів (директив і 

регламентів) Європейського союзу з відповідних питань. 

Слід відзначити вдалу структуру дисертації, що сприяє логічному, 

послідовному розгортанню дослідження: від загального – до спеціального, від 

теорії – до практики. Якщо Розділ 1 здебільшого присвячений теоретичним 

аспектам проблеми, то найбільше прикладне значення має Розділ 2, в якому 

розглядаються види, правові форми та способи обліку об’єктів, що шкідливо 

впливають на навколишнє природне середовище як складові механізму 

правового регулювання відповідних відносин. На підставі аналізу 

нормативного матеріалу та наукової літератури дисертант виділяє 2 основних 

види екологічного обліку: 1) первинний облік, що ведеться суб’єктами 

господарювання; 2) вторинний (державний) облік, які складають єдину 

систему.  
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До способів обліку об’єктів і речовин, що шкідливо впливають на стан 

навколишнього природного середовища можна віднести: ідентифікацію 

об’єктів небезпеки, екологічну паспортизацію, декларування безпеки об’єктів 

підвищеної небезпеки, інвентаризацію викидів небезпечних речовин та 

моніторинг стану довкілля. 

В якості основних форм обліку об’єктів і речовин, що шкідливо 

впливають на стан навколишнього природного середовища, дисертант 

розглядає статистичні спостереження, звітність, спеціальні державні реєстри, 

кадастри та переліки.  

Такі класифікації я вважаю на даному етапі вичерпними, а їх аналіз в 

роботі – повним і переконливим, що дозволило дисертанту висловити 

пропозицію щодо юридичного закріплення визначення поняття «державний 

облік об’єктів і речовин, що шкідливо впливають на стан навколишнього 

природного середовища», під яким запропоновано розуміти сукупність заходів 

спеціально уповноважених на те суб’єктів державної влади, місцевого 

самоврядування, громадських організацій та господарюючих суб’єктів щодо 

хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування 

та узагальнення інформації про стан навколишнього природного середовища, 

динаміку його змін, об’єкти та джерела впливу, які здійснюються шляхом 

інвентаризації викидів забруднюючих речовин, екологічної паспортизації, 

декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки та здійснення 

моніторингу стану довкілля, на підставі яких формуються результати 

статистичних спостережень, державна екологічна звітність та спеціальні 

реєстри. 

Безумовну наукову цінність становить вперше здійснене виокремлення та 

системний аналіз широкого кола органів державного управління, що є 

суб’єктами правовідносин у досліджуваній сфері: 1) Державна служба 

статистики України та її регіональні відділи; 2) статистичні відділи міністерств 

і відомств проводять державні обстеження локального та тематичного 

характеру: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 
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Державна екологічна інспекція України, Міністерство охорони здоров’я 

України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів, Державне агентство водних ресурсів України, Державна 

служба геології та надр України, Український гідрометеорологічний центр, 

Державна інспекція ядерного регулювання України, Державна служба з 

надзвичайних ситуацій України, Державна служба України з питань праці; 3) 

аналітичні відділи окремих економічних структур (підприємств, організацій 

тощо), які проводять обстеження на локальному рівні. 

Хочеться особливо відзначити збалансованість в дослідженні 

загальнотеоретичних та прикладних аспектів.  

  Переважна більшість наукових положень, висновків і  рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, є належним чином обґрунтованими і 

достовірними, що дозволило Щиглову Є. О. досягнути мети дослідження та 

виконати поставлені завдання. 

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

Як слідує зі Вступу до дисертаційного дослідження, робота Є.О. Щиглова 

виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного 

університету біоресурсів і природокористування України у межах теми: 

«Організаційно-правові засади сталого розвитку об’єднаних територіальних 

громад в Україні» (державна реєстрація № 0119U100830), де автором 

проведено дослідження еколого-правового регулювання обліку об’єктів і 

речовин, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного 

середовища, й запропоновано шляхи його вдосконалення. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані як 

в процесі вдосконалення законодавства, так і й правозастосовній діяльності, 

спрямованій на регулювання відносин у сфері обліку екологічно шкідливих 

об’єктів та речовин. 
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Основні висновки та рекомендації дисертації можуть бути використані: 

- у науково-дослідній сфері – у подальших наукових розробках 

актуальних проблем у сфері обліку об’єктів і речовин, що шкідливо впливають 

на стан навколишнього природного середовища; 

- у нормотворчій сфері - при вдосконаленні чинного законодавства 

України, зокрема: Законів України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у 

сфері обліку об’єктів і речовин, що шкідливо впливають на стан 

навколишнього природного середовища;  

- у правозастосовній діяльності – для уніфікації практики застосування 

норм чинного законодавства у сфері обліку об’єктів і речовин, що шкідливо 

впливають на стан навколишнього природного середовища; 

- у навчальному процесі – при підготовці навчальних посібників, 

підручників та навчально-методичних матеріалів, а також при викладанні 

навчальних дисциплін «Екологічне право України» та спецкурсів відповідного 

спрямування. 

Позитивно в цілому оцінюючи високий науковий рівень дисертаційної 

роботи Щиглова Є. О., її новизну, комплексність охоплення різнобічних 

аспектів відповідної проблематики, обґрунтованість висновків і пропозицій, 

водночас слід вказати на деякі упущення та недоопрацювання, надати певні 

орієнтири до подальших досліджень в обраній проблематиці. 

1.  Відомо, що однією з ключових сучасних тенденцій в організації 

управлінської діяльності в Україні, як і в усьому світі, є якнайширше 

впровадження інформаційних технологій, цифровізація всіх сторін 

суспільного життя. Облік є тією сферою, де відповідні тенденції мали б 

знайти якнайповніше віддзеркалення і розвиток. Однак в екологічному 

обліці в Україні можливості інформаційних технологій 

використовуються далеко не повною мірою. Видається, що в межах 

поданої дисертації ці питання мали б піддатися самостійному розгляду 
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та оцінці. В цьому ж контексті варто було б розглянути Міністерство 

цифрової трансформації як одного з суб’єктів правовідносин з 

екологічного обліку.    

2.  Вважаю, що дисертантом дещо звужено тлумачиться сфера 

правовідносин  з обліку об’єктів і речовин, які шкідливо впливають на 

стан навколишнього природного середовища, а саме як «сукупність 

врегульованих нормами права відносин, що виникають між суб’єктами 

господарювання та спеціально уповноваженими на те центральними 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування..» 

(стор. 94, 182-183). Видається, що відповідні правовідносини все 

частіше складаються між суб’єктами господарювання та 

заінтересованою громадськістю, яка може запитувати дані 

екологічного обліку, послуговуючись ними, зокрема, як доказами при 

захисті своїх інтересів у судових та адміністративних органах. 

3. На стор. 21, 107 та 183 дисертації, позначаючи основні об’єкти 

правовідносин у сфері обліку об’єктів і речовин, що шкідливо 

впливають на стан навколишнього природного середовища, серед інших 

абсолютно правильно виділяються фізичні фактори впливу. При цьому 

ними називаються радіація, іонізація та радіолокація. Насамперед, 

зазначимо, що радіація та іонізація фактично характеризують єдиний 

фізичний фактор – електромагнітні випромінювання (потік часток, що 

викликають іонізацію речовин). А радіолокація – це вид діяльності з 

виявлення з допомогою радіохвиль об’єктів і визначення їх просторових 

координат. Зазначу також, що не менш шкідливими і небезпечними, ніж 

іонізуюче випромінювання, фізичними факторами, що підлягають 

нормуванню й державному обліку, в т.ч. статистичному, є акустичний 

(шум) і вібраційний фактори, яким в дослідженні не приділено належної 

уваги.  

4. Варто підтримки намагання дисертанта з’ясувати місце правових норм, 

що регулюють відносини щодо обліку в сфері дослідження, і в більш 
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широкій постановці – норм щодо екологічного управління, у системі 

права. При цьому вважаємо не цілком коректним висновок, зроблений 

на стор. 36, що систему правових норм, які регулюють відносини 

екологічного управління, можна назвати міжгалузевим комплексним 

правовим інститутом екологічного права, оскільки в самій цій 

конструкції міститься суперечність: якщо інститут є міжгалузевим, то 

не можна обмежувати його приналежність однією окремою галуззю. 

Мабуть більш точно можна було б охарактеризувати місце відповідного 

правового інституту як «міжгалузевий з переважним регулюючим 

впливом норм екологічного права». 

5. Хоча дисертаційне дослідження в цілому є юридично і лінгвістично 

грамотним, в ньому присутні деякі технічні «огріхи»:  

- загальноприйнятий в україномовному вживанні термін «сталий 

розвиток» подекуди називається «стійким» (стор. 33); 

- дисертант через кому використовує поняття «захист» та «охорона» 

(стор. 16), хоча ці поняття співвідносяться як частина (захист) і ціле 

(охорона); 

-  навряд чи варто включати нормативно-правове регулювання ЄС в в 

систему національного права України (стор. 107), оскільки Україна не є 

членом ЄС, і на неї це регулювання не поширюється; краще у 

відповідному контексті вести мову узагальнено про право регіональних 

інтеграційних об’єднань. 

Разом з тим, вважаю, що висловлені вище зауваження стосуються 

лише окремих положень дослідження, носять дискусійний, уточнюючий та 

рекомендаційний характер і ніякою мірою не зменшують наукового та 

практичного значення дисертації. 

Дисертація характеризується єдністю змісту та форми. Зміст дослідження 

відображає основні положення, висновки та пропозиції, що винесені на захист. 
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Ступінь апробації та впровадження результатів дисертаційної роботи. 

Основні теоретичні положення, висновки та пропозиції, що містяться в 

дисертації, доповідалися й обговорювались на 4 міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях. Результати дисертаційного дослідження 

відображені у 10 наукових працях, з яких 2 статті, опубліковані у фахових 

виданнях України, 2 статті – у фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних, 2 статті у наукових виданнях інших 

держав та 4 тез наукових доповідей. 

Оформлення дисертації відповідає вимогам п. 10 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (зі 

змінами). 

Подана дисертаційна робота є комплексною, завершеною науковою 

працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані теоретичні та прикладні 

результати щодо особливостей еколого-правового регулювання обліку об’єктів 

і речовин, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного 

середовища в Україні. Ці результати в сукупності вирішують наукову задачу 

вдосконалення еколого-правового регулювання відносин, що складаються у 

відповідній сфері, та мають істотне значення для еколого-правової науки. За 

своєю актуальністю, новизною постановки та вирішенням досліджених 

проблем, теоретичним рівнем і практичною значущістю, достовірністю й 

обґрунтованістю одержаних результатів робота повністю відповідає вимогам до 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 08 

«Право» за спеціальністю 081 «Право». 

 

Загальний висновок 

Дисертаційне дослідження на тему «Еколого-правове регулювання 

обліку об’єктів і речовин, що шкідливо впливають на стан навколишнього 

природного середовища в Україні». відповідає вимогам  п.п.  9,  10,  11  та  12 
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