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1. Актуальність теми дисертації. Зростаючий рівень забруднення навколишнього 

природного середовища, ріст стихійних і техногенних катастроф, виснаження природних 

ресурсів зумовлюють важливість вирішення проблем захисту й охорони довкілля, збереження 

та раціональне використання природних багатств. Саме тому, стан та охоро на довкілля  

стають дедалі актуальнішими для людського розвитку. На перший план все активніше 

виступають не стільки традиційні політичні й соціально-економічні проблеми, скільки 

злободенні екологічні проблеми. Вони спричиняються як самою природою, так і діяльністю 

людей, причому останній чинник проявляється відчутніше. 

За таких умов стає очевидною життєва необхідність вирішення завдань оптимізації 

природокористування, оздоровлення і збереження довкілля. Потрібне розроблення дієвої 

державної політики у сфері використання природних ресурсів, екологічної безпеки  

та охорони навколишнього середовища. У зв’язку з цим, зростає потреба істотної перебудови 

екологічного обліку, який формує, аналізує та оприлюднює інформацію з цих важливих 

питань, слугує інформаційною базою для підготовки і прийняття науково обґрунтованих 

екологічних рішень. Водночас, він є важливою та ефективною ланкою сучасних методів 

управління в умовах переходу до сталого соціально-економічного розвитку, продекларованого 

на Конференції ООН з питань навколишнього природного середовища (Ріо -де-Жанейро, 

1992 р.) та підтвердженого на Всесвітньому саміті в Йоганнесбурзі (2002  р.), п’ятій 

Всеєвропейській конференції Міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля  

для Європи» (Київ, 2003 р.), Всесвітньому саміті ООН з питань сталого розвитку (2015  р.), 

статті 24 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законі 

України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2020 року», Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року» від 28 лютого 2019 року, а також в  Постанові 

Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 222 «Про затвердження Програми 

розвитку державної статистики до 2023 року». 

Поряд з тим, особливістю даного дослідження є цілковита відсутність у вітчизняній 

юридичній науці комплексних досліджень питань виникнення, розвитку та функціонування 

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

середовища. Сьогодні окремі правові аспекти такої функції державного управління в галузі 



екології активно досліджуються лише в рамках навчальних підручників та посібників,  

однак, комплексного дисертаційного дослідження з даної тематики ще не було проведено,  

що і стало основною підставою її обрання для дослідження. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами  

Університету. Дисертацію виконано в межах науково-дослідної роботи кафедри аграрного, 

земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету 

біоресурсів і природокористування України: «Організаційно-правові засади сталого розвитку 

об’єднаних територіальних громад в Україні» (номер державної реєстрації 0119U100830). 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні  

конкретного наукового завдання. Наукові результати дисертації отримано здобувачем 

особисто на основі аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових та нормативно -правових 

джерел і практики застосування екологічного законодавства. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Положення, висновки та рекомендації,  

що містяться в дисертації, достатньою мірою аргументовані, науково обґрунтовані  

і достовірні. У ході дисертаційного дослідження використано систему філософських 

(діалектичний), загальнонаукових (формально-логічний, системного аналізу, структурно-

функціональний, прогностичний) та спеціально-наукових методів (історико-правовий, 

формально-юридичний, порівняльно-правовий). Застосування діалектичного методу дало 

змогу розглянути закономірності розвитку та нормативно-правового регулювання обліку 

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

За допомогою формально-логічного методу проаналізовано та поглиблено понятійно-

термінологічний апарат у сфері еколого-правового регулювання обліку об’єктів і речовин,  

що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища, розкрито зміст  

та особливості застосування окремих правових норм. Метод системного аналізу сприяв 

вивченню теоретичних положень щодо еколого-правового регулювання обліку об’єктів  

і речовин, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища. 

Застосування структурно-функціонального методу дозволило виокремити особливості 

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

навколишнього природного середовища, а також розкрити види, форми та способи такого 

обліку. Прогностичний метод дозволив судити про подальші перспективи розвитку 

законодавства та сприяв формуванню науково-обґрунтованих пропозицій з його 

удосконалення. Історико-правовий метод дозволив проаналізувати процес становлення  

і розвитку правового регулювання обліку об’єктів і речовин, що шкідливо впливають на стан 

навколишнього природного середовища. Формально-юридичний метод дав змогу з’ясувати  

і розкрити зміст аналізованих відповідних правових норм. За допомогою порівняльно-



правового методу здійснено аналіз національного, міжнародного, європейського 

законодавства, яке регулює питання обліку об’єктів і речовин, що шкідливо впливають  

на стан навколишнього природного середовища. 

Сформульовані в дисертації теоретичні висновки і пропозиції обґрунтовано автором  

на основі аналізу відповідних теоретичних джерел, нормативно-правових актів. Обсяг 

опрацьованої літератури, вивчених і узагальнених практичних матеріалів дозволяє 

стверджувати про вірогідність і наукову обґрунтованість результатів виконаного дослідження. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження полягає у тому,  

що дисертація є першим комплексним дослідженням еколого-правового регулювання обліку 

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

Рівень наукової новизни одержаних результатів представлено положеннями, висновками  

та пропозиціями, що виносяться на захист: 

вперше: 

– виокремлено основні ознаки обліку об’єктів і речовин, які шкідливо впливають  

на стан навколишнього природного середовища, які розкривають його юридичну природу: 

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) є сукупністю врегульованих правовими нормами еколого-управлінських 

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

законодавства; ж) спрямований на збір, обробку і подання зведеної статистичної звітності  

про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин, а також розроблення, 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; 

– встановлено місце відносин з обліку об’єктів і речовин, що шкідливо впливають  

на стан навколишнього природного середовища у структурі екологічного права  

як субінституту в рамках інституту екологічного обліку; 

– виділено основні об’єкти правовідносин у сфері обліку об’єктів і речовин,  

що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища, до яких належать: 

1) шкідливі речовини: а) хімічні речовини; б) біологічні речовини та мікроорганізми; 

2) фізичні фактори впливу: а) радіація; б) іонізація; в) радіолокація; 3) шкідливі для 



навколишнього природного середовища стаціонарні об’єкти: а) потенційно небезпечні 

об’єкти; б) об’єкти підвищеної небезпеки; 

– запропоновано до суб’єктів правовідносин у сфері здійснення обліку об’єктів  

і речовин, які шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища відносити: 

1) Державну службу статистики України та її регіональні відділи; 2) статистичні відділи 

міністерств і відомств, що проводять державні обстеження локального та тематичного 

характеру: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державну 

екологічну інспекцію України, Міністерство охорони здоров’я України, Державну службу 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державне агентство 

водних ресурсів України, Державну службу геології та надр України, Український 

гідрометеорологічний центр, Державну інспекцію ядерного регулювання України, Державну 

службу з надзвичайних ситуацій України, Державну службу України з питань праці; 

3) аналітичні відділи окремих економічних структур (підприємств, організацій тощо),  

які проводять обстеження на локальному рівні; 

– визначено, що основними способами обліку об’єктів і речовин, які шкідливо 

впливають на стан навколишнього природного середовища є: інвентаризація викидів 

небезпечних речовин, ідентифікація об’єктів небезпеки, екологічна паспортизація, 

декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки та моніторинг шкідливих для довкілля 

об’єктів; 

– встановлено, що основними формами обліку об’єктів і речовин, що шкідливо 

впливають на стан навколишнього природного середовища є: статистичні спостереження; 

звітність; спеціальні державні реєстри, кадастри та переліки; 

– запропоновано розробити і прийняти єдиний комплексний нормативно -правовий  

акт з питань екологічного обліку в Україні, який включатиме регулювання не лише відносин 

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

середовища, а й відносин щодо обліку природних ресурсів та операцій з ними; 

удосконалено: 

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

природного середовища, шляхом визначення його як сукупності врегульованих правовими 

нормами еколого-управлінських, природоохоронних та антропоохоронних відносин, 

спрямованих на збір, обробку і подання зведеної статистичної звітності про обсяги викидів  

та скидів забруднюючих речовин, а також розроблення, 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; 

– наукові положення про особливості правовідносин у сфері обліку об’єктів і речовин, 

які шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища, шляхом визначення 

їх ознак: 1) таким правовідносинам притаманний як регулятивний, так і охоронний 

екологічний характер; 2) вони є видом процесуальних, динамічних, реальних правовідносин; 

3) завжди обтяжені екологічним ризиком; 4) покликані попереджати настання надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру; 

набули подальшого розвитку положення про необхідність запровадження в державі 

єдиної системи обліку речовин та об’єктів, що шкідливо впливають на довкілля, визначення 

спеціальних строків для проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин  

в атмосферне повітря, а також розроблення та затвердження нормативно-правових актів  

щодо порядку обліку суб’єктів господарювання, які здійснюють викиди та скиди 

забруднюючих речовин та щодо інвентаризації скидів забруднюючих речовин.  

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Основні 

положення та висновки 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; нормотворчій  

сфері – при вдосконаленні чинного законодавства України, зокрема  Закону України  

«Про охорону навколишнього природного середовища» та інших нормативно правових актів, 

якими регулюються відносини у сфері обліку об’єктів і речовин, що шкідливо впливають  

на стан навколишнього природного середовища; правозастосовній діяльності – для уніфікації 

практики застосування норм чинного законодавства у сфері обліку об’єктів і речовин,  

що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища; навчальному 

процесі – при підготовці навчальних посібників, підручників та навчально-методичних 

матеріалів, а також при викладанні навчальних дисциплін «Екологічне право України»  

та спецкурсів еколого-правового спрямування. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Результати дисертаційного дослідження оприлюднено в 10 наукових працях, з яких 4 статті  

у наукових фахових виданнях України, стаття у періодичному науковому виданні іншої 

держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу, стаття у науковому виданні іншої держави, 4 тези наукових доповідей. 
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4. Щиглов Є. О. Особливості правового регулювання обліку речовин, що шкідливо 

впливають на стан атмосферного повітря. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». 2019. № 56. С. 146–149. 
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7. Щиглов Є. О. Нормативно-правове регулювання обліку об’єктів і речовин, що 

шкідливо впливають на стан довкілля. Розвиток аграрного, земельного та екологічного права 

на зламі тисячоліть: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 18–19 травня  

2018 року: тези доповіді. Київ, 2018. С. 417–421. 

8. Щиглов Є. О. Правові форми, способи та види обліку об’єктів і речовин,  

що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища в Україні. Сучасний 

стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного 

права: теорія та практика: науково-практична конференція, м. Харків, 7 грудня 2018 року: тези 

доповіді. Харків, 2018. С. 291–293. 

9. Щиглов Є. О. Вплив законодавства ЄС на формування екологічного обліку  

в Україні. Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 16 травня 2019 року: тези доповіді. 

Київ, 2019. С. 373–375. 

10. Щиглов Є. О. Юридична природа екологічного обліку. Забезпечення прав  

в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: Четверте зібрання 



фахівців споріднених кафедр, м. Одеса, 6–9 червня 2019 року: тези доповіді. Одеса, 2019. 

С. 200–203. 

8. Апробація основних результатів дослідження. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на: Міжнародній науково-

практичній конференції «Розвиток аграрного, земельного та екологічного права  

на зламі тисячоліть» (м. Київ, 2018 р.); науково-практичній конференції «Сучасний стан  

та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: 

теорія та практика» (м. Харків, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України» (м . Київ, 

2019 р.); Четвертому зібранні фахівців споріднених кафедр «Забезпечення прав в аграрних, 

земельних, екологічних та природо ресурсних відносинах» (м. Одеса, 2019 р.) 

9. Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Щиглова Євгенія 

Олександровича на тему: «Еколого-правове регулювання обліку об’єктів і речовин,  

що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища в Україні»   

є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій вирішено конкретне наукове 

завдання, а саме проведення комплексного наукового аналізу теоретичних, нормативних  

і практичних проблем еколого-правового регулювання обліку об’єктів і речовин,  

що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища в Україні,  

що має важливе значення для галузі знань 08 «Право». 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40  

від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку  

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого  

постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019  року. 

Рекомендувати Вченій раді Національного університету біоресурсів і природо-

користування України призначити опонентами дисертації Є. О. Щиглова компетентних 

вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача : 

– доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Малишеву 

Наталію Рафаелівну, завідувача відділу проблем аграрного, земельного, екологічного  

та космічного права Інституту держави і права імені В.  М. Корецького Національної  

академії наук України; 

– кандидата юридичних наук, доцента Мороз Галину Василівну, доцента кафедри 

трудового, екологічного та аграрного права Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Міністерства освіти  

і науки України. 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Щиглова Євгенія 

Олександровича, дисертація на тему: «Еколого-правове регулювання обліку об’єктів  



і речовин, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища в Україні» 

рекомендується для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді на здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» та спеціальності 081 «Право». 
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