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1. Актуальність теми дисертації. Сьогодні розвиток населених пунктів України 

характеризується значними відмінами в рівнях їх соціально-економічного розвитку, 

неузгодженістю ряду законодавчих та нормативно-правових актів з містобудівним 

законодавством, недостатньо чітко визначеною загальнодержавною стратегією. 

Спостерігається надмірна концентрація населення і виробництва у великих містах, 

неефективний, уповільнений розвиток більшості середніх і малих міст, селищ і сіл.  

Це є наслідком надмірного втручання держави до регіональної політики протягом 

довготривалого періоду, що призвело до значних територіальних диспропорцій економічного 

розвитку країни, суттєвих недоліків у територіальній організації суспільства, в системі 

поселень. Водночас спостерігається тенденція збільшення загальної площі територій 

населених пунктів. При цьому землі використовуються нераціонально. Значні площі зайняті 

під складування відходів виробництва (відвальними породами, шламонакопичувачами),  

під сміттєзвалища тощо. Здебільшого неефективно використовуються землі, відведені  

під об’єкти промисловості, транспорту, енергетики, а також землі рекреаційного 

призначення. Через недостатність коштів державного та місцевих бюджетів майже 

припинено розроблення і коригування генеральних планів населених пунктів, іншої 

містобудівної документації, яка є основою для вирішення питань щодо забезпечення 

раціонального використання територій. Основними причинами, що перешкоджають 

забезпеченню збалансованого розвитку населених пунктів, є нестабільність соціально-

економічних умов у державі на перехідному етапі, відсутність науково обґрунтованої,  

чітко визначеної стратегії її сталого розвитку, а також недосконалість правових, 

організаційних та економічних засад діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування щодо формування повноцінного життєвого середовища. 

Водночас Україна, як суб’єкт міжнародних відносин та держава-член ООН, 

імплементувала положення міжнародних документів у сфері сталого розвитку населених 

пунктів шляхом затвердження постановою Верховної Ради України від 24 грудня 1999 року 

Концепції сталого розвитку населених пунктів, статті 59 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року, Указу Президента України 

від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період  

до 2030 року», законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві 

державні адміністрації» та іншими нормативними актами України, що ставить перед 



державою завдання у найкоротші терміни подолати усі вищенаведені проблеми  

за допомогою сучасних наукових підходів. 

Наведене свідчить про актуальність подальших наукових досліджень проблем 

правової охорони довкілля населених пунктів в Україні. 

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

Університету та кафедри. Дисертацію виконано 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 

особливостей правової охорони довкілля у населених пунктах України й запропоновано 

шляхи її удосконалення. 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертаційне дослідження виконане О. М. Ткаченком  

на кафедрі аграрного, земельного та екологічного права імені В. З. Янчука Національного 

університету біоресурсів і природокористування України є самостійною науковою роботою, 

усі сформульовані в ньому положення, висновки і пропозиції обґрунтовано на підставі 

особистих досліджень автора і підтверджено науковими публікаціями. Ідеї та розробки,  

що належать співавторам, у дисертації не використовувалися. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Достовірність основних результатів 

підтверджується їх апробацією на науково-практичних конференціях, публікаціях  

у наукових виданнях, використанням результатів дослідження у практичній діяльності  

та навчальному процесі. 

Результати дисертаційного дослідження мають високий ступінь достовірності. 

Здобувачем опрацьовано значну кількість літературних джерел як вітчизняних,  

так і зарубіжних авторів, якісно проаналізовано нормативно-правове забезпечення  

та міжнародний досвід у сфері охорони довкілля в населених пунктах. При дослідженні 

питань, що витікають із теми дисертації, у кожному конкретному випадку автор критично 

осмислює здобутки науковців, обов’язково висловлюючи при цьому свою думку,  

що свідчить про високу наукову обізнаність і культуру здобувача. Висновки та результати 

дослідження логічно пов’язані з об’єктом та предметом дослідження, вичерпно 

аргументують виконані завдання та підтверджують досягнення поставленої мети. Все це дає 

підстави стверджувати, що отримані результати, запропоновані автором рішення, висновки 

та рекомендації дисертації мають достатній ступінь обґрунтованості. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. Наукова новизна 

одержаних результатів конкретизується в теоретичних положеннях і висновках, 

найважливішими з яких є такі: 



вперше: 

– з’ясовано, що правова охорона довкілля населених пунктів є невід’ємною 

складовою національної екологічної політики, а також ефективним засобом подолання 

екологічної кризи в окремих регіонах та в державі в цілому. Вона є вагомим інструментом 

просторового регулювання соціально-економічного розвитку, оскільки саме через механізми 

регіональної екологічної політики, як важливого елемента загальнодержавної екологічної 

стратегії, можна активізувати внутрішні потенціали населених пунктів для соціально-

економічного зростання територій і держави в цілому; 

– встановлено, що правова охорона довкілля населених пунктів є комплексним 

інститутом екологічного права, який функціонує за рахунок екологізації містобудівних, 

санітарних, транспортних, господарських, адміністративних та інших правових норм.  

Такі правові норми визначають сукупність правовідносин, що виникають між органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами 

щодо дотримання екологічних вимог під час проєктування, будівництва та експлуатації 

населених пунктів і в кінцевому результаті спрямовані на гарантування державою 

забезпечення реалізації міжнародного принципу сталого розвитку; 

– запропоновано авторську класифікацію міжнародних документів, що регулюють 

питання охорони довкілля населених пунктів. Це міжнародно-правові документи, якими 

встановлюються: 1) загальні вимоги щодо реалізації принципу сталого розвитку та його 

екологічної складової всіма країнами світу; 2) спеціальні вимоги щодо сталого розвитку 

населених пунктів, враховуючи їх екологічну складову; 3) вимоги щодо охорони 

навколишнього середовища; 

удосконалено: 

– поняття організаційно-правових заходів з охорони довкілля населених пунктів  

у частині визначення його як взаємодії зусиль розгалуженої системи органів державної  

влади та місцевого самоврядування, виробничих структур, а також громадських організацій, 

які беруть участь в управлінні щодо здійснення координаційних, кoнтрoльнo-нaглядoвих, 

превентивнo-oбмежувaльних, інформаційних, ліцензійних, сертифікаційних та інших 

функціoнaльнo-рoзпoрядчих дій та їх санкціонування, спрямованих на охорону  

та підвищення якості та безпечності довкілля населених пунктів; 

– наукові положення про необхідність підвищення відповідальності органів державної 

влади та місцевого самоврядування під час формування та реалізації регіональної 

екологічної політики, зокрема, в частині планування та своєчасного виконання таких 

стратегічних цілей, як: екологічне планування, зонування та забудови територій населених 

пунктів, розвиток екологічно безпечного виробництва та зниження шкідливої дії транспорту 

на довкілля, дотримання санітарних норм у населених пунктах і т. ін; 

 



набули подальшого розвитку: 

– наукові положення щодо періодизації процесу розвитку законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища у населених пунктах, шляхом виділення таких 

періодів: 1) від стародавніх часів до ХІХ століття, що характеризувався прийняттям 

поодиноких нормативних актів, пов’язаних з санітарним очищенням міст; 2) від ХІХ століття 

до 60-х років ХХ століття – період формування комплексного санітарного законодавства  

з охорони атмосферного повітря, земель і вод населених пунктів від забруднення;  

3) 60-ті роки ХХ століття – 90-ті роки ХХ століття, характеризується становленням  

та розвитком комплексного законодавства, в тому числі й у сфері охорони довкілля 

населених пунктів; 4) від 1991 року по теперішній час – період формування та розвитку 

екологічного законодавства незалежної України, що характеризується правовим 

регулюванням охорони довкілля населених пунктів нормативними актами різної юридичної 

сили, що належать не лише до сфери екологічного, але й інших галузей права (санітарного, 

містобудівного, транспортного, адміністративного тощо); 

– пропозиції щодо застосування до порушників екологічного законодавства,  

в тому числі законодавства про охорону довкілля у населених пунктах, більш жорсткі заходи 

юридичної відповідальності у зв’язку з розвитком екологічного нігілізму; 

– наукові положення щодо необхідності уніфікувати масив нормативно-правових 

актів, що містять вимоги охорони довкілля населених пунктів, в рамках єдиного нормативно-

правового акту; 

– наукові положення щодо удосконалення ст. 59 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», закріпивши в ній положення про те, що «До 

діяльності населених пунктів встановлюється система екологічних вимог, яка різниться  

в залежності від рівня шкідливого впливу населеного пункту на довкілля. Особливості 

визначення таких екологічних вимог визначені у спеціальному законодавстві»; 

– пропозиції внесення змін і доповнень до наказу Міністерства екології та природних 

ресурсів України від 27 лютого 2002 року № 88 «Про затвердження Положення  

про громадських інспекторів з охорони довкілля» в частині відповідності його положенням 

Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища про офіційне працевлаштування та оплатність 

послуг громадських інспекторів; 

– положення про потребу законодавчого узгодження, коригування та закріплення 

визначень законодавчих понять, зокрема: «навколишнє природне середовище», «навколишнє 

середовище», «природне середовище», «середовище життєдіяльності» та «довкілля»; 

– положення про необхідність повернення санітарно-епідеміологічного контролю  

за станом довкілля населених пунктів на різних етапах їх розвитку та функціонування  

до незалежного органу державної виконавчої влади. 



6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Практичне 

значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані в дисертації висновки  

та пропозиції можуть бути використані у законодавстві і правозастосовній діяльності, 

спрямованій на регулювання відносин у сфері охорони довкілля у населених пунктах. 

Основні положення та висновки дисертації можуть бути використані у: науково-

дослідній сфері – у подальших наукових розробках актуальних проблем у сфері правової 

охорони довкілля у населених пунктах; 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 охорони довкілля у населених пунктах; правозастосовній діяльності – для уніфікації 

практики застосування норм чинного законодавства у сфері охорони довкілля у населених 

пунктах; 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. 

Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 7 наукових працях, з яких  

3 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, 3 тези наукових доповідей. 
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rights. 2019. № 5 (1). С. 155–161. 

Тези наукових доповідей 

5. Ткаченко О. М. Щодо юридичного визначення поняття «безпечне 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. 412–416. 



6. Ткаченко О. М. Правова охорона довкілля населених пунктів України в сучасних 

умовах глобалізації. 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. 279–281. 

7. Ткаченко О. М. Деякі аспекти участі органів місцевого самоврядування у сфері 

правової охорони довкілля у населених пунктах (на прикладі м. Києва). Актуальні проблеми 

екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: круглий стіл, 

присвячений 90-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-

кореспондента НАПрН України В. К. Попова, м. Харків, 1 березня 2019 року: тези доповіді. 

Харків, 2019. С. 236–239. 

8. Апробація основних результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дослідження обговорено і схвалено 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.); круглому столі «Актуальні проблеми екологічного, земельного  

та аграрного законодавства в сучасних умовах» (м. Харків, 2019 р.). 

9. Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Ткаченка Олександра 

Миколайовича на тему: «Правова охорона довкілля в населених пунктах» є завершеною 

кваліфікаційною науковою працею, у якій вирішено наукове завдання, що полягало  

в проведенні комплексного наукового аналізу теоретичних, нормативних і практичних 

проблем правової охорони довкілля у населених пунктах України, формулюванні науково 

обґрунтованих висновків і рекомендацій з питань обраної теми, що має важливе значення 

для галузі знань 081 «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 О. М. Ткаченка компетентних 

вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 

– доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Костицького 

Василя Васильовича, професора кафедри теорії права та держави Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

– кандидата юридичних наук, доцента Суєтнова Євгенія Павловича, доцента 

кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. 



З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Ткаченка 

Олександра Миколайовича дисертація на тему: «Правова охорона довкілля в населених 

пунктах» 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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