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АНОТАЦІЯ 

 

Іванов Ф. О. Адміністративно-деліктні відносини у сфері 

використання та охорони природних ресурсів. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право». – Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, Київ, 2021. 

Дисертація є одним  із перших в Україні комплексним науковим 

дослідженням адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та 

охорони природних ресурсів, у межах якого з використанням сучасних методів 

наукового пізнання, врахуванням здобутків юридичної науки здійснено 

теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає в 

необхідності вдосконалення правового регулювання адміністративно-

деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів. 

У дисертації сформульовано авторське визначення поняття 

"адміністративно-деліктні відносини у сфері використання та охорони 

природних ресурсів": урегульовані нормами адміністративного права 

суспільні відносини, з вчинення адміністративного делікту, його виявлення, 

розслідування, притягнення винної особи до адміністративної 

відповідальності та перегляд рішення, які виникають, змінюються або 

припиняються під час посягання на встановлений порядок охорони та 

використання всіх наявних вичерпних, невичерпних, відновлюваних, 

невідновлювальних та відносно відновлюваних компонентів навколишнього 

середовища, основне призначення яких з матеріального погляду є 

забезпечення необхідними благами суспільства через безпосередню розумову 

та фізичну діяльність конкретних людей, задіяних в їх використанні.  

Запропоновано класифікацію факторів адміністративної деліктності у 

сфері використання та охорони природних ресурсів: загальні фактори 

(ідеологічні; економічні; організаційно-управлінські, правові тощо); фактори 
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окремих видів правопорушень у сфері використання та охорони природних 

ресурсів (соціальні; суспільно-психологічні); суб’єктивні фактори (недооцінка 

суспільної небезпечності вчинення проступків у сфері використання та 

охорони природних ресурсів; недостатній рівень екологічного виховання та 

освіти); об’єктивні (недостатність екологічної інформації). Особливим 

фактором адміністративної деліктності у сфері використання та охорони 

природних ресурсів виступає низький рівень екологічної свідомості, що 

проявляється в думці про невичерпність природних ресурсів і переоцінці 

здатності природи до самовідновлення. 

Суб’єкти адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та 

охорони природних ресурсів поділяються за імперативним статусом на 

публічні, уповноважені вести адміністративне провадження, встановлювати 

істину у справі, визначати протиправну, винну (умисну або необережну) дію 

чи діяльність, яка посягає на встановлений порядок охорони та використання 

всіх наявних компонентів навколишнього середовища; приватні, що є 

фізичними та юридичними особами-набувачами матеріальних та 

нематеріальних благ від використання та володіння природними ресурсами; 

змішані є юридичними особами публічного права, передусім державні 

установи, організації та підприємства, що володіють або користуються 

природними ресурсами. 

Надано визначення дефініції "адміністративне правопорушення 

(проступок) у сфері використання та охорони природних ресурсів", 

потрактоване як протиправне, винне (умисне або необережне) діяння, що 

посягає на встановлений порядок охорони та використання сукупності всіх 

наявних вичерпних та невичерпних, відновлюваних, невідновлювальних, 

відносно відновлювальних компонентів навколишнього середовища (земля, 

надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), 

природних комплексів, ландшафтів,  природно-соціальних умов і процесів, за 

вчинення якого особа зобов'язана притерпіти несприятливі наслідки 

адміністративного характеру. 
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Запропоновано класифікацію адміністративних правопорушень 

(проступків) у сфері використання та охорони природних ресурсів за 

наступними критеріями: а) за об'єктом посягання, тобто порушення правил 

використання та охорони (лісових ресурсів; земельних ресурсів; 

надроресурсів; водних ресурсів; атмосферного повітря); б) за рівнем суспільної 

небезпечності, що вимірюється відповідно до спричинених природним 

ресурсам змін техногенного характеру (спричиняючі значні техногенні зміни 

навколишнього середовища; спричиняючі незначні техногенні зміни 

довкілля); в) за формою вини: вчинені особою умисно, задля задоволення 

персонального корисного мотиву; вчинені особою-правопорушником з 

необережності під впливом різноманітних життєвих факторів. 

Доведено важливість посилення профілактичних заходів та їх роль у 

протидії адміністративній деліктності у сфері використання та охорони 

природних ресурсів. До основних форм профілактики вчинення 

адміністративного правопорушення (проступку) у сфері використання та 

охорони природних ресурсів зараховано: наукові (здійснення науково-

дослідної роботи); економічні (підвищення економічного рівня держави і 

громадян); соціальні (залучення молоді у різного роду соціальних роботах, 

спрямованих на охорону, відтворення природних ресурсів та розвиток 

екологічної свідомості тощо), економічні (підвищення економічного рівня 

держави і громадян); політичні (напрацювання механізмів реалізації 

державних програм з профілактики адміністративної деліктності у 

суспільстві); правові (оптимізація адміністративно-деліктного законодавства у 

сфері використання та охорони природних ресурсів, розробка та прийняття 

державних програм з профілактики адміністративної деліктності); 

інформаційні (проведення інформаційної та виховної роботи); 

Встановлено взаємозв'язок між наявністю екологічної свідомості в особи 

та зниженням рівня адміністративної деліктності у сфері використання та 

охорони природних ресурсів. Екологічну свідомість визначено як систему 

сталих, внутрішніх морально-етичних цінностей особистості, які 
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забезпечують її психологічне ставлення в дусі дбайливого ставлення до 

природи, взаємодії з нею відповідно до принципів сталого розвитку, 

раціонального використання, охорони та збереження її для майбутніх 

поколінь. Екологічна свідомість передбачає використання природних ресурсів 

у найбільш гуманний спосіб, збільшення частки використання відновлюваних 

ресурсів, перетворення їх на енергію в спосіб найбільш ефективний, з 

дотриманням принципів сталого розвитку та співвідношення ідей збереження 

її для майбутніх поколінь.  

Доведено необхідність запровадження екологічного виховання громадян, 

що базуватиметься на положеннях сучасного гуманістичного розуміння 

суспільного розвитку, що передбачатиме збереження природи як необхідної 

умови життєдіяльності людини з врахуванням технологічного розвитку, що 

заснований на наукових досягненнях. Визначено, що система екологічної 

освіти та виховання мають містячі в собі відповідні знання в програмі 

середньої школи, системі безперервної освіти, закладів професійно-технічної 

освіти та вищих навчальних закладах курсу екологічних прав громадян та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища задля виховання 

громадян в дусі поваги до прав людини; виховання в дусі дбайливого 

відношення до навколишнього середовища; набуття спеціальних знань в 

галузі екології, використання та охорони природних ресурсів. 

Визначено стадії адміністративно-деліктних відносин у сфері 

використання та охорони природних ресурсів за ступенем обов’язковості: 

обов’язкові: вчинення адміністративного делікту, що посягає на встановлений 

законом порядок використання та охорони природних ресурсів; виявлення 

адміністративного правопорушення фізичними особами або компетентними 

органами державної влади (правоохоронними органами); здійснення 

адміністративного розслідування; процесуальне оформлення результатів 

розслідування справи про адміністративне правопорушення у сфері 

використання та охорони природних ресурсів; здійснення розгляду справи; 

винесення рішення по ній; доведення рішення до відома правопорушника; 
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вступ рішення про притягнення до адміністративної відповідальності у сфері 

використання та охорони природних ресурсів в силу; виконання рішення про 

накладення адміністративного стягнення на особу-правопорушника; 

факультативні, до яких зараховано: направлення матеріалів справи про 

адміністративне правопорушення до розгляду за підсудністю; стадія 

перегляду рішення. 

Звернено увагу на відсутність чіткої стратегії розвитку адміністративно-

деліктного законодавства. Безсистемний характер та розпорошення норм, 

якими встановлюються адміністративні санкції за порушення 

адміністративного законодавства, межує з низкою безперспективних 

елементів, що може в результаті підвищити ймовірність вільного трактування 

інституту адміністративної відповідальності, що в кінцевому наслідку може 

призвести до плутанини в практиці його правозастосування. 

Наголошено на необхідності переформатування наявної моделі 

адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів з каральної на профілактичну, що міститиме застосування 

спектру виховних, економічних, соціальних та інших заходів, направлених на 

виявлення причин та умов вчинення адміністративних проступків у сфері 

використання та охорони природних ресурсів, усунення чинників, 

сприятливих для формування антисуспільної установки особи, 

адміністративної деліктності як соціального явища, дотримуючись прав і 

свобод громадян під час такої діяльності. 

Сформульовані за наслідками наукового дослідження положення 

наукової новизни та всі результати роботи отримані на підставі особистого 

вивчення та аналізу теоретичних і законодавчих положень, практики 

правозастосування.  

Окремі висновки містять конкретні пропозиції з оптимізації чинного 

адміністративно-деліктного законодавства, а саме: необхідності прийняття 

"Адміністративно-деліктного кодексу України" з закріпленням таких 

ключових дефініцій: “адміністративний проступок”, "адміністративна 
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відповідальність", "принципи адміністративно-деліктних відносин", "суб'єкт 

адміністративно-деліктних відносин"; класифікація, організаційно-правові 

засади діяльності суб'єктів адміністративно-деліктних відносин, тощо; 

прийняття державної та регіональних програм попередження адміністративної 

деліктності у сфері використання та охорони природних ресурсів з 

зазначенням заходів політичного, економічного та соціального характеру 

попередження адміністративних деліктів у сфері використання та охорони 

природних ресурсів. 

Ключові слова: адміністративний делікт, адміністративний проступок, 

адміністративне правопорушення, використання та охорона природних 

ресурсів, адміністративно-деліктні відносини у сфері охорони та 

використання природних ресурсів. 

.  
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ABSTRACT 

Ivanov F.A. Administrative-tort relations in the field of use and protection of 

natural resources. - Qualification Scientific Work on the Rights of Manuscript. 

Thesis for obtaining a scientific degree of doctor of philosophy majoring in 081 

"Law".  - National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Kyiv, 

2021. 

The thesis is the first complex scientific research of administrative-delict relations 

in the field of use and protection of natural resources in Ukraine, within which with use 

of modern methods of scientific knowledge, taking into account achievements of legal 

science the theoretical generalization and the new decision of a scientific problem 

consisting in improvement legal regulation of administrative-delict relations in the field 

of use and protection of natural resources. 

The dissertation formulates the author 's definition of "administrative-tort relations 

in the field of use and protection of natural resources" as regulated by the rules of 

administrative law public relations, the commission of administrative tort, its detection, 

investigation, prosecution and review of decisions that arise, change or cease during the 

encroachment on the established order of protection and use of all existing exhaustive, 

inexhaustible, renewable, non-renewable and relatively renewable components of the 

environment, the main purpose of which from a material point of view is to provide the 

necessary benefits to society through direct mental and physical activity in their use.  

Given the special, dominant nature of administrative coercion, the legal regulation 

of administrative-delict relations has a number of specific features, in particular: the 

possibility of combining it with other types of relations, except for criminal liability; 

arising not from violations of administrative law, but from violations of the provisions 

of administrative tort law, which provide for administrative liability for such violations; 

special subjective composition, where on the one hand the offender acts, and on the 

other - the subject of administrative jurisdiction, which the current legislation provides 

for a significant number; economic feasibility and speed of administrative procedures, 

etc. 

Subjects of administrative-tort relations in the field of use and protection of natural 

resources are divided by imperative status into: public, authorized to conduct 
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administrative proceedings, establish the truth in the case, determine illegal, guilty 

(intentional or negligent) action or activity that encroaches on the established procedure 

protection and use of all existing components of the environment; private, which are 

individuals and legal entities-acquirers of tangible and intangible benefits from the use 

and possession of natural resources; mixed are legal entities under public law, primarily 

government agencies, organizations and enterprises that own or use natural resources. 

The definition of "administrative offense (misdemeanor) in the use and protection of 

natural resources" is proposed, which is proposed to mean illegal, culpable (intentional 

or negligent) act that encroaches on the established procedure for protection and use of 

all existing exhaustive and renewable components of the environment (land, subsoil, 

water, air, forest and other vegetation, fauna), natural complexes, landscapes, natural 

and social conditions and processes, for which a person is obliged to suffer adverse 

administrative consequences. The classification of administrative offenses 

(misdemeanors) in the field of use and protection of natural resources according to the 

following criteria is offered: - object of encroachment, violation of rules of use and 

protection: forest resources; land resources; subsoil resources; water resources; 

atmospheric air; level of social danger, measured in accordance with the changes caused 

by natural resources of man-made nature: causing significant man-made changes in the 

environment; causing minor man-made changes in the environment; by the form of guilt 

- committed by a person intentionally, to satisfy a personal useful motive; committed 

by the offender through negligence under the influence of various life factors; 

The definition of "factors of administrative tort in the field of use and protection of 

natural resources" is defined as a set of various factors, causes and conditions that cause 

violations of the rules of use and protection of natural resources by nature users. Factors 

are classified into: general factors (ideological; economic; organizational and 

managerial, legal, etc .); factors of certain types of offenses in the use and protection of 

natural resources (social, socio-psychological etc.); subjective factors (underestimation 

of the social danger of committing misdemeanors in the use and protection of natural 

resources; insufficient level of ecological upbringing and education); objective (lack of 

environmental information; the relationship between the presence of environmental 

awareness in individuals and the reduction of administrative tort in the use and 
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protection of natural resources). Ecological consciousness is defined as a system of 

sustainable, internal moral and ethical values of the individual, which provide its 

psychological attitude in the spirit of caring for nature, interaction with it in accordance 

with the principles of sustainable development, rational use, protection and preservation 

for future generations. Ecological consciousness involves the use of natural resources 

in the most humane way, increasing the share of renewable resources, converting them 

into energy in the most efficient way, in accordance with the principles of sustainable 

development and the ratio of ideas for its preservation for future generations. 

Emphasis is placed on the need to reformat this model for prevention. Prevention 

of administrative delinquency in the use and protection of natural resources is defined 

as organizational and legal activities of social direction of public authorities, public 

organizations and individuals through the use of a range of educational, economic, 

social and other measures aimed at identifying causes and conditions of violations of 

use and protection natural resources, elimination of factors conducive to the formation 

of anti-social attitude of the person, administrative tort as a social phenomenon, 

respecting the rights and freedoms of citizens during such activities. The provisions of 

scientific novelty are formulated as a result of scientific research and all the results of 

the work are obtained on the basis of personal study and analysis of theoretical and 

legislative provisions, law enforcement practice. Some conclusions contain specific 

proposals for optimizing the current administrative-tort legislation, namely: the need to 

adopt the "Administrative-delict code of Ukraine" taking into account the following key 

concepts: "administrative misconduct", "administrative liability", "principles of 

administrative-delict relations", "subject of administrative-delict relations"; 

classification, organizational and legal bases of activity of subjects of administrative-

delict relations, etc.; - adoption of state and regional programs to prevent administrative 

offenses in the field of use and protection of natural resources, indicating the measures 

of political, economic and social nature to prevent administrative offenses in the field 

of use and protection of natural resources.  

Key words: administrative delict, administrative misdemeanor, administrative 

offense, use and protection of natural resources, administrative-delict relations in the 

field of protection and use of natural resources. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Забезпечення раціонального користування та 

охорони природних ресурсів, захист екологічних прав і свобод громадян 

виступають одними з найважливіших функцій держави. Володіючи 

монополією влади та застосовуючи механізми адміністративно-правового 

впливу, держава реалізує екологічну політику, метою якої є збереження 

природних екосистем, підтримання їх цілісності та життєзабезпечувальних 

функцій для сталого розвитку суспільства, покращання здоров’я та якості 

життя населення України тощо. Серед основних інструментів владно-

управлінського впливу держави на відносини природокористування не 

останнє місце займають заходи адміністративної відповідальності. Без 

перебільшення можна сказати, що за відсутності ефективної системи покарань 

(стягнень) та порядку їх застосування вести мову про належний стан правового 

регулювання відносин природокористування в Україні неможливо. У той 

самий час, сучасний стан нормативно-правового регулювання 

адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів є далеким від досконалого. З огляду на кількість вчинення 

адміністративних проступків у сфері використання та охорони природних 

ресурсів, яка невпинно зростає, постає питання невідповідності вимогам 

сьогодення наявних превентивних, виховних, контрольно-наглядових заходів 

та заходів адміністративної відповідальності. 

Ще більше проблема актуалізується у світлі проведення 

адміністративної та інших реформ, що також супроводжується змінами 

економічного, соціального та іншого характеру, які сьогодні спостерігаються 

в Україні. Незважаючи на процеси переосмислення взаємовідносин “держава-

громадянин”, слід визнати архаїчність успадкованого від Радянського Союзу 

адміністративно-деліктного законодавства, яке не дозволяє досягти основних 

цілей адміністративно-правового регулювання та адміністративної 

відповідальності. Увесь комплекс об’єктів природоохоронного фонду України 
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потребує посиленої уваги з боку держави, а адміністративне законодавство 

вочевидь має будуватися на нових концептуальних засадах конкретики та 

оптимізації із встановленням посиленого охоронного інструментарію. 

Адміністративно-деліктні відносини сьогодні потребують осучаснення, 

зміщення акценту покарання на профілактику вчинення адміністративних 

правопорушень (проступків) у сфері використання та охорони природних 

ресурсів, напрацювання якісних контрольно-наглядових засобів, превентивно-

виховних у поєднанні з переглядом наявних підходів до визначення системи 

адміністративних санкцій за порушення законодавства в царині 

природокористування. З огляду на це необхідно здійснити комплексне 

дослідження адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та 

охорони природних ресурсів з метою її оптимізації та вдосконалення.  

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

Дослідження виконано в межах науково-дослідних робіт Національного 

університету біоресурсів і природокористування України «Правове 

регулювання охорони та відтворення лісів в Україні» (номер державної 

реєстрації 0113U003857) та «Організаційно-правові засади раціонального 

використання та охорони природних ресурсів» на 2013–2017 рр. (номер 

державної реєстрації 0115U003454). Дослідження спрямоване на виконання 

основних напрямів Концепції адміністративної реформи в Україні, 

затвердженої Указом Президента України від 22.07.1998 № 810/98. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – 

провести комплексний науковий аналіз теоретичних та практичних проблем 

правового регулювання адміністративно-деліктних відносин у сфері 

використання та охорони природних ресурсів в Україні та розробити 

пропозиції щодо їх вдосконалення. 

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання: 

– проаналізувати зміст адміністративно-правової охорони природних 

ресурсів, визначити її сутність та особливості; 

– встановити адміністративно-деліктні відносини у сфері використання 
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та охорони природних ресурсів, визначити їх систему, суб’єктний склад та  

умови активізації; 

– розкрити сутність адміністративного правопорушення (проступку) у 

сфері використання та охорони природних ресурсів, здійснити його 

класифікацію, визначити об’єкт; 

– проаналізувати фактори, умови та причини адміністративної 

деліктності у сфері використання та охорони природних ресурсів в Україні; 

– установити зв’язок між розвитком екологічної свідомості особи та 

рівнем адміністративної деліктності у сфері використання та охорони 

природних ресурсів в Україні; 

– охарактеризувати, систематизувати та класифікувати наявні в 

національній правовій системі стадії адміністративно-деліктних відносин у 

сфері використання та охорони природних ресурсів; 

– провести аналіз сучасних форм профілактичної діяльності держави 

щодо протидії вчиненню адміністративних правопорушень (проступків) у 

сфері використання та охорони природних ресурсів в Україні. 

– напрацювати пропозиції та рекомендації щодо напрямів 

удосконалення правового регулювання адміністративно-деліктних відносин у 

сфері використання та охорони природних ресурсів в Україні за сучасних 

соціально-політичних умов. 

Об’єктом дослідження виступають врегульовані нормами права 

суспільні відносини, що виникають з приводу вчинення адміністративного 

правопорушення (проступку) у сфері використання та охорони природних 

ресурсів. 

Предметом дослідження є адміністративно-деліктні відносини у сфері 

використання та охорони природних ресурсів. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання, що дає 

можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту і 

юридичної форми, об’єктивно оцінювати ефективність правового 
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регулювання адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та 

охорони природних ресурсів. 

За допомогою логіко-семантичного методу, який було використано  

під час дослідження поглядів окремих вчених, здійснено дослідження 

аналітичних матеріалів, визначення понятійного апарату (підрозділи 1.1, 1.2, 

2.2, 3.1). Формально-юридичний метод використано для аналізу і розкриття 

основних юридичних понять у сфері правового регулювання адміністративно-

деліктних відносин (1.1, 1.3, 3.1, 3.2). За допомогою системно-структурного 

методу та порівняльно-правового методів здійснено аналіз нормативних актів, 

що складають зміст адміністративно-правового регулювання, досліджено 

проблемні питання розмежування компетенції різних суб’єктів, задіяних у 

адміністративно-деліктних відносинах (підрозділи 3.2). Статистичний метод 

дозволив узагальнити практику вчинення адміністративних правопорушень у 

сфері використання та охорони природних ресурсів (підрозділи 1.1 та 3.1).  

Теоретико-методологічною основою дослідження є праці таких 

вчених, як В. Авер’янов, І. Акімова, С. Алексеев, С. Балабан, О. Бандурка, 

Ю. Битяк, В. Білоус, О. Банчук, В. Гаращук, О. Гафурова, Л. Головко, 

І. Голосніченко, О. Гулак, В. Денисенко, М. Дейнега, Є. Додін, В. Єрмоленко, 

Л. Завадская, Е. Зінь, В. Коваленко, Т. Коломоєць, В. Колпаков, Ю. Краснова, 

О. Кузьменко, І. Киричук, В. Курило, І. Курило, В. Ладиченко, Н. Литвин, 

Д. Лук’янець, Н. Марфіна, С. Мосьондз, С. Пєтков, О. Піддубний, 

С. Подлінув, М. Самбор, О. Світличний, О. Стукаленко, І. Тарасов, О. 

Улютіна, О. Харитонова, О. Шемьяков, В. Шкарупа, М. Шиленко, Є. Шульга, 

О. Яра та інші. Доробки зазначених учених використані автором під час 

формулювання теоретико-правових засад адміністративно-деліктних відносин 

у сфері використання та охорони природних ресурсів. Новітні дослідження 

питань адміністративної відповідальності у сфері використання та охорони 

окремих видів природних ресурсів займалися такі вчені, як Л. Гбур, В. Джуган, 

Н. Марфіна, Л. Мендик, Л. Мілімко, В. Пахомов тощо. Однак вказані 

дослідження мають фрагментарний характер, комплексного дослідження 
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адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів проведено не було. 

Нормативною базою дослідження є Конституція України, міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України 

і Кабінету Міністрів України, нормативні акти органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, акти законодавства держав – членів ЄС.  

Емпіричною основою дослідження є, зокрема, звіти державних органів 

та посадових осіб, офіційні статистичні дані, що стосуються різних аспектів 

досліджуваної проблематики.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших комплексних наукових правових досліджень 

адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів, у якому запропоновано нові, сучасні підходи до 

правового регулювання адміністративно-деліктних відносин у сфері 

використання та охорони природних ресурсів. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано низку нових концептуальних положень в науці 

адміністративного права та висновків, запропонованих особисто здобувачем. 

Найважливішими з них є такі: 

уперше: 

– визначено поняття “адміністративно-деліктні відносини у сфері 

використання та охорони природних ресурсів”: урегульовані нормами 

адміністративного права суспільні відносини, що виникають під час вчинення 

адміністративного делікту, його виявлення, розслідування та притягнення 

винної особи до відповідальності, а також суспільні відносини, які  посягають 

на встановлений порядок охорони та використання всіх наявних вичерпних, 

невичерпних, відновлюваних, невідновлювальних природних ресурсів;  

– встановлено необхідність переформатування наявної моделі 

адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів з каральної на профілактичну, що міститиме застосування 
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спектру виховних, економічних, соціальних та інших заходів, спрямованих на 

усунення чинників, які формують адміністративно-деліктну свідомість особи;  

удосконалено: 

– визначення поняття “адміністративно-правова охорона природних 

ресурсів” як здійснення заходів державно-владного впливу  на суспільні 

відносини, що виникають з приводу дотримання встановленого порядку 

використання та охорони всіх наявних вичерпних, невичерпних, 

відновлюваних, невідновлювальних природних ресурсів (земля, надра, вода, 

атмосферне повітря, ліс та інша рослинність), природних і природно-

соціальних умов і процесів, ландшафтів та інших природних комплексів 

залучених в господарський обіг, і таких, що не використовуються в економіці, 

основне призначення яких з матеріального погляду зору полягає в 

забезпеченні необхідними благами (економічними, екологічними, 

оздоровчими, естетичними тощо) суспільство через безпосередню 

інтелектуальну та фізичну діяльність конкретних осіб, задіяних в їх 

використанні; 

– дефініцію "адміністративне правопорушення (проступок) у сфері 

використання та охорони природних ресурсів" – це протиправне, винне 

(умисне або необережне) діяння, що посягає на встановлений порядок охорони 

та використання сукупності всіх наявних вичерпних та невичерпних, 

відновлюваних, невідновлювальних, відносно відновлювальних компонентів 

навколишнього середовища (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та 

інша рослинність, тваринний світ), природних комплексів, ландшафтів,  

природно-соціальних умов і процесів, за вчинення якого особа несе 

адміністративну відповідальність;  

– класифікацію стадій адміністративно-деліктних відносин у сфері 

використання та охорони природних ресурсів за ступенем обов’язковості 

настання: - обов’язкові: 1) вчинення адміністративного правопорушення 

(проступку), що посягає на встановлений законом порядок використання та 

охорони природних ресурсів; 2) виявлення адміністративного 
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правопорушення (проступку) компетентними органами державної влади; 

3) здійснення адміністративного розслідування; 4) процесуальне оформлення 

результатів розслідування справи про адміністративне правопорушення 

(проступок) у сфері використання та охорони природних ресурсів; 5) розгляд 

справи; 6) винесення рішення у справі; 7) доведення рішення до відома 

правопорушника; 8) вступ рішення про притягнення до адміністративної 

відповідальності у сфері використання та охорони природних ресурсів в силу; 

9) виконання рішення про накладення адміністративного стягнення на особу-

правопорушника;  

- факультативні: 1) направлення матеріалів справи про адміністративне 

правопорушення до розгляду за підсудністю; 2) оскарження рішення; 3) стадія 

перегляду рішення; 

– поняття ''об’єкт адміністративного правопорушення у сфері 

використання та охорони природних ресурсів'', під яким запропоновано 

розуміти врегульовані норми адміністративно-деліктного права, охоронювані 

державою та гарантовані імперативним примусом суспільні відносини у сфері 

володіння, раціонального використання природних ресурсів, охорони 

навколишнього природного середовища, і пов’язані з цим права і обов’язки 

громадян та юридичних осіб;   

- форми профілактичної діяльності щодо вчинення адміністративних 

правопорушень (проступків) у сфері використання та охорони природних 

ресурсів, до яких зараховано: наукові (здійснення науково-дослідної роботи 

щодо розробки методів протидії адміністративній деліктності); економічні 

(підвищення економічного рівня держави і громадян); соціальні (залучення 

молоді у різного роду соціальних роботах спрямованих на охорону і 

відтворення природних ресурсів та розвиток екологічної свідомості, виховна 

робота тощо); політичні (напрацювання механізмів реалізації державних 

програм з профілактики адміністративної деліктності у суспільстві); правові 

(оптимізація адміністративно-деліктного законодавства у сфері використання 

та охорони природних ресурсів, розробка та прийняття державних програм з 



 

 

24 

профілактики адміністративної деліктності); інформаційні (проведення 

інформаційної роботи).  

-дістали подальшого розвитку: 

– класифікація факторів вчинення адміністративного правопорушення 

(проступку) у сфері використання та охорони природних ресурсів, у межах 

чого запропоновано виділити: 1) загальні фактори: ідеологічні; економічні; 

організаційно-управлінські, правові тощо; 2) фактори окремих видів 

правопорушень у сфері використання та охорони природних ресурсів: 

соціальні; суспільно-психологічні тощо; 3) суб’єктивні фактори: недооцінка 

суспільної небезпечності вчинення проступків у сфері використання та 

охорони природних ресурсів; недостатній рівень екологічного виховання та 

освіти;  4) об’єктивні фактори: недостатність екологічної інформації. 

Особливим фактором адміністративної деліктності у сфері використання та 

охорони природних ресурсів виступає низький рівень екологічної свідомості, 

що проявляється в думці про невичерпність природних ресурсів і переоцінці 

здатності природи до самовідновлення; 

– розуміння взаємозв'язку між наявністю екологічної складової 

правосвідомості в особи та зниженням рівня адміністративної деліктності у 

сфері використання та охорони природних ресурсів. Екологічна складова 

правосвідомості визначається як система сталих, внутрішніх еколого-

правових цінностей особистості, які забезпечують її внутрішнє усвідомлення 

дбайливого ставлення до природи, взаємодії з нею відповідно до принципів 

сталого розвитку, раціонального використання, охорони та збереження її для 

майбутніх поколінь. Екологічна складова правосвідомості передбачає 

мотивацію особи до використання природних ресурсів у найбільш гуманний 

спосіб, збереження їх для майбутніх поколінь;  

- ознаки, притаманні стадіям адміністративно-деліктних відносин у 

сфері використання та охорони природних ресурсів: 1) самостійність; 

2) взаємозумовленість; 3) нормативна закріпленість та формальна 

визначеність; 4) триваючий характер; 5) обов’язковість; 6) черговість; 
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7) особливість кола суб’єктів; 8) цілеспрямованість.  

– класифікація адміністративних правопорушень (проступків) у сфері 

використання та охорони природних ресурсів за критеріями: за об'єктом 

посягання, тобто порушення правил використання та охорони (лісових 

ресурсів; земельних ресурсів; надроресурсів; водних ресурсів; атмосферного 

повітря); за рівнем суспільної небезпечності, що вимірюється відповідно до 

спричинених природним ресурсам змін техногенного характеру; за формою 

вини (вчинені особою умисно, задля задоволення персонального корисного 

мотиву; вчинені особою з необережності під впливом різноманітних життєвих 

факторів); 

– ідея щодо оптимізації адміністративно-деліктного законодавства у 

сфері використання та охорони природних ресурсів в частині прийняття 

нового систематизованого акта "Адміністративно-деліктний кодекс України"; 

розробки базового законодавчого акта щодо системи профілактики 

проступків, а саме: “Про основи державної системи профілактики 

адміністративних проступків”; прийняття загальнодержавної та регіональних 

комплексних програм профілактики проступків у сфері використання та 

охорони природних ресурсів на 2021–2025 роки;  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації положення та висновки можуть бути використані: 

– у правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності 

службових осіб системи органів Міністерства екології та природних ресурсів 

України, Державної екологічної інспекції у питаннях забезпечення 

адміністративно-правового регулювання відносин використання та охорони 

природних ресурсів, зокрема притягнення до адміністративної 

відповідальності; 

– у правотворчій діяльності – у процесі розроблення законодавчих і 

підзаконних актів України, спрямованих на вдосконалення й оптимізацію 

механізмів забезпечення адміністративно-деліктного законодавства; 

– у науково-дослідній роботі – для подальшого наукового опрацювання 
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проблем правового регулювання адміністративно-деліктних відносин в 

Україні; 

– в освітньому процесі – під час підготовки відповідних розділів 

підручників і навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів з 

адміністративного права України, під час викладання навчальної дисципліни 

«Адміністративне право», «Адміністративний процес», у науково-дослідній 

роботі студентів та слухачів Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження в межах дисертації 

здобувач провів самостійно. На всі наукові роботи, які використані здобувачем 

для формулювання власних висновків, зроблено необхідні посилання з 

дотриманням правил академічної доброчесності.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження обговорювалися на засіданні кафедри адміністративного  

та фінансового права Національного університету біоресурсів і природо-

користування України. Основні теоретичні й практичні результати 

дисертаційної роботи оприлюднено в наукових доповідях, повідомленнях  

на конференціях, круглих столах, семінарах різного рівня, зокрема,  

на Міжнародній науково-практичній конференції «Місце  юридичних наук 

у формуванні правової культури сучасної людини» (м. Запоріжжя, 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку 

права та законодавства: наукові дискусії» (м. Львів, 2017 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Тенденції розвитку юридичної науки в 

інформаційному суспільстві» (м. Одеса, 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Реформування національного та міжнародного 

права: перспективи та пріоритети» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Новітні тенденції сучасної юридичної науки» 

(м. Дніпро, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в 

системі сучасного міжнародного правопорядку та європейської інтеграції: 

загальнотеоретичні та практичні проблеми» (м. Київ, 2018 р.). 
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Публікації. Основні результати наукового дослідження опубліковано  

в 15 наукових працях, із яких 6 статей у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття в зарубіжному 

журналі, внесеному в міжнародну науково-метричну базу Web of Science, 

2 статті у наукових виданнях інших держав та 6 тез наукових доповідей. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

що об’єднують вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 228 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 203 найменування. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ 

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

 

1.1. Поняття та зміст адміністративно-деліктних відносин у сфері 

використання та охорони природних ресурсів 

Стрімкий зріст науково-технічного прогресу за останні 30 років 

зумовлюють підвищене використання природних ресурсів у світі. Збільшення 

кількості автомобілів, широке розмаїття і доступність смартфонів та інших 

електронних ґаджетів спонукає людство збільшувати видобування природних 

ресурсів та перетворювати їх на енергію для обслуговування всіх наявних 

наукових доробок. Навіть електромобілі, яких сьогодні на вулицях міст стає 

все більше, заряджаються переважно за рахунок спалювання вугілля і, за 

найближчими прогнозами, використання вичерпних природних копалин буде 

лише набирати обертів. Однак, основна проблема полягає не лише в 

вичерпності природних ресурсів, з яких видобувають енергію, іншою не менш 

важливою проблемою виступає збільшення кількості викидів СО2 в 

атмосферне повітря, що спричиняє широкий ряд проблем, серед яких є 

глобальне потепління та виникнення озонових дірок в атмосфері.  

З огляду на те, що Україна є підписантом таких важливих для світової 

екології документів, як «Концепція сталого розвитку» [1], «Кіотський 

протокол до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних націй про зміну 

клімату» [2], «Паризька угода» [3] та ін., ми взяли на себе зобов’язання досягти 

сталого рівня використання природних ресурсів. Це допоможе не лише 

впорядкувати та систематизувати раціональне використання природних 

ресурсів, поліпшити екологічну ситуацію всередині країни, але і зробить 

значний внесок в глобальну стратегію світового природокористування та 

екологічної безпеки, тому критично необхідно застосовуючи заходи 

адміністративно-правового впливу, досягти нормалізації відносин 

використання та охорони природних ресурсів.  
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Сьогодні на теренах нашої держави стрімко збільшується використання 

всіх видів природних ресурсів. Україна, реалізуючи політику екобезпечного 

розвитку, спрямовує наявний державний механізм на збереження безпечного 

для існування населення навколишнього середовища, досягнення гармонійної 

взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання й 

відтворення природних ресурсів [4]. На основі цього, стратегічною метою 

державної політики у сфері забезпечення екологічної безпеки можна назвати 

збереження природних екосистем, підтримання їхньої цілісності та 

життєзабезпечувальних функцій для підтримання сталого розвитку 

суспільства, покращання здоров’я та якості життя населення України [5, с. 67–

71]. 

Навколишнє природне середовище є системою взаємопов’язаних та 

взаємозумовлених між собою природних ресурсів та екологічних підсистем, 

що є надзвичайно важливим для існування людства як біологічного виду. 

Природні ресурси в свою чергу займають ключову роль в житті людини  з 

огляду на те, що вони є первинною умовою забезпечення її нормальної 

життєдіяльності; джерелом та/або засобом до виробництва матеріальних благ; 

об'єктом її господарської та культурної діяльності; джерелом та/або засобом 

естетичного та морального задоволення. 

За думкою багатьох вчених, охорона та використання природних 

ресурсів є однією з найважливіших проблем, які потребують розв’язання вже 

сьогодні. Це пов’язано, насамперед зі збільшенням кількості i масштабності 

екологічних проблем, усвідомленням їх впливу на стан здоров’я людей, із 

негативними змінами у водному та повітряному басейнах та іншими 

несприятливими процесами, що відбуваються в довкіллі і негативно 

позначаються на якості життя громадян. Характер розвитку суспільства, що 

базується на інтенсифікації споживання природних ресурсів зумовлює зміни 

довкілля техногенного характеру, що мають економічні, екологічні та 

соціально-демографічні наслідки. Погіршення стану здоров’я в поєднанні з 

відносно короткою тривалістю життя населення безпосередньо пов’язані із 
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забрудненням довкілля та незадовільним рівнем екологічної безпеки 

держави [6, с. 247]. 

Нераціональне використання земельних ресурсів в Україні завдає 

помітної шкоди навколишньому природному середовищу. Незважаючи на те, 

що ґрунтовий покрив України на 60% складається з чорноземів, які 

вважаються найбільш родючими землями, через активний антропогенний 

вплив вони сьогодні не в змозі повною мірою забезпечувати високі та сталі 

урожаї сільськогосподарських культур. Враховуючи, що рівень застосування 

органічних і мінеральних добрив на сучасному етапі дуже низький, а врожай 

формується переважно за рахунок природної родючості ґрунтів, відбувається 

збіднення їх на рухомі поживні речовини, баланс яких від'ємний за всіма 

елементами живлення [7, с. 38]. Вказані дії є протиправними, що свідчить 

передусім про суто споживацьке використання землі та наслідково призводить 

до деградації ґрунтів і зменшення урожаю.  

З огляду на кількість вчинення адміністративних проступків у сфері 

використання та охорони природних ресурсів, яка невпинно зростає, постає 

питання невідповідності вимогам сьогодення наявних превентивних, 

виховних, контрольно-наглядових заходів, заходів адміністративної 

відповідальності. Яскравим прикладом слугує незаконне видобування 

бурштину на території Рівненської області, де існують масові «протиправні 

корпорації», обсяги видобутку яких у зв’язку з безкарністю та відверто 

низьким рівнем санкцій сягає 300 тон на рік [8]. Схожа ситуація відбувається 

в зоні українських Карпат, де процвітає незаконна вирубка лісу, що спричиняє 

суцільні повені та знищення видів тварин, птиць та комах [9, 10]. Якщо не 

припинити вказані протиправні дії засобами адміністративно-правового 

впливу, наслідки можуть завдати катастрофічної та непоправної шкоди 

середовищу існування сучасного та майбутніх поколінь українців. Саме тому 

критично необхідним в умовах, що склалися, є вдосконалення 

адміністративно-деліктних відносин, напрацювання дієвих профілактичних 

засобів задля досягнення превентивно-виховного ефекту, зокрема 
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пропагування поваги до природи, забезпечення раціонального використання  

всіх її наявних благ та збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь 

[11] в поєднанні з вдосконаленням спектру каральних заходів задля 

притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері використання та охорони природних ресурсів.  

Звертаючись до законодавчого забезпечення вказаної проблеми, одразу 

впадає в око низький рівень урегульованості відносин використання та 

охорони природних ресурсів. Пояснюється це передусім тривалим 

перебуванням України у складі Радянського Союзу, де власність на природні 

ресурси була тільки державною, а економіка плановою. Маючи монополією у 

розпорядженні природними ресурсами в промислових обсягах, держава 

сповідувала так званий «мічурінський підхід», де превалювала відсутність 

орієнтованості на ощадливість їх використання та збереження, тобто, основної 

шкоди природним ресурсам того часу завдавала держава, не піклуючись про 

їх збереження. З іншого боку, з огляду на неможливість промислового впливу 

на природні ресурси з боку фізичних та юридичних осіб приватного права була 

відсутньою необхідність якісного адміністративно-правового регулювання 

відносин з використання та охорони природних ресурсів і адміністративно-

деліктних відносин як їх підвиду, зокрема в частині дієвості санкцій за 

вчинення протиправних діянь.  

З часів здобуття Україною незалежності політико-економічна ситуація 

почала змінюватися. Ринкова економіка спонукала до широкого використання 

природних ресурсів фізичними та юридичними особами, а отже, і збільшила 

кількість зловживань у сфері природокористування з боку користувачів. 

Почали з’являтися нові суб’єкти та об’єкти адміністративно-деліктних 

відносин, однак адміністративно-деліктного законодавства, що дозволило б 

врегулювати сьогоденні виклики розроблено не було.  

Потрібно констатувати передусім наявність успадкованого від 

Радянського Союзу адміністративно-деліктного законодавства, що вочевидь 

має архаїчний характер та не дозволяє досягти основних цілей 
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адміністративно-правового регулювання та адміністративної 

відповідальності. Вказана думка означає, що весь комплекс об’єктів 

природоохоронного фонду нашої держави потребує більш конкретного та 

систематизованого адміністративно-правового врегулювання зі 

встановленням посиленого охоронного інструментарію, в тому числі 

необхідним є напрацювання якісних контрольно-наглядових заходів, 

превентивно-виховних у поєднанні з підвищенням розміру адміністративних 

санкцій за погіршення природно-ресурсного потенціалу України.  

Усе вище наведене зумовлює актуальність вивчення адміністративних 

деліктів в сфері використання та охорони природних ресурсів, дослідження 

наявного стану правового регулювання адміністративно-деліктних відносин 

на предмет виявлення протиріч та прогалин, неврегульованості окремих 

аспектів відносин, що сприяють або можуть потенційно надавати змогу 

власникам чи користувачам природних ресурсів (ймовірним 

правопорушникам) використовувати їх у протизаконний спосіб та бути 

перепоною для отримання загально-необхідних благ суспільством. 

Змістовне вивчення окресленої проблематики потребує перш за все 

налагодження дефініційно-категоріального апарату, з’ясування сутності 

природних ресурсів, їх компонентів та особливостей в контексті дослідження 

адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів, унаслідок чого покращиться розуміння природи та 

сутності вказаних відносин, що стане у пригоді для подальшого ґрунтування 

якісних правових та природоохоронних досліджень. 

Звертаючись за визначенням терміна “природні ресурси” до 

теоретичних праць вчених-адміністративістів та правників у галузі 

природоресурсного права, очевидним стає їх матеріальний характер щодо 

людини. Зокрема, Є. Зінь визначає природні ресурси як елементи та силу 

природи, здатні до використання у виробничій та невиробничій сферах з 

метою забезпечення людських потреб. Учений розглядає природні ресурси як 

виключно природні багатства регіону, що здатні використовуватися або вже 
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використовуються в матеріальному виробництві, що спрямоване на створення 

матеріальних благ для людей і є його основою [12]. Схожої позиції 

притримуються С. Дорогунцов та К. Коценко,  які визначають природні 

ресурси як природні компоненти та сили природи, що використовуються або 

можуть бути використані як засоби виробництва та предмети споживання з 

метою задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства, підвищення 

якості життя людей [13]. З огляду на вказані визначення, основне призначення 

природних ресурсів з точки зору отримання користі, забезпечення суспільства 

необхідними благами матеріального та нематеріального характеру. 

Акцентуючи на сучасному рівні розвіданості природних ресурсів, 

визначає їх видатний вчений-еколог О. Мінц, на думку якого природні ресурси 

— є тілами та силами природи, що на окремому етапі розвитку продуктивних 

сил та дослідженості можуть бути вжиті з метою задоволення потреб соціуму 

шляхом прямої участі в матеріалізованій діяльності [14]. Однак це дещо 

звужує предмет охорони, адже подальший науково-технічний прогрес може 

виокремити нові наявні природні ресурси, і, на нашу думку, було б 

неправильно зосереджуватися тільки на наявних сьогодні. Природа має 

охоронятися сукупно.  

Нерідко природні ресурси визначають як компоненти та сили природи, 

що використовуються або можуть бути використані як засоби виробництва та 

предмети споживання для задоволення матеріальних і духовних потреб 

суспільства, підвищення якості життя людей. Природні ресурси за власним 

матеріалізованим виглядом розглядаються як частина географічної площини, 

тобто, їх можна вважати таким собі кластером природних умов, сприятливих 

для забезпечення життєдіяльності людини як біологічного виду. Природні 

ресурси належать до компонентів природи в загальному розумінні, а отже, 

здійснення їх поділу та їх концентрація у надрах зумовлюються 

закономірностями природи [15]. На основі цього природні ресурси 

безпосередньо пов’язані з фізичною діяльністю конкретних людей, задіяних у 
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використанні їх для забезпечення необхідними благами як себе, так і 

суспільства.  

Окрім того, зважаючи на їх природні властивості слід, зауважити, що 

окремі види природних ресурсів є вичерпними, що свідчить про їх 

невідновлювальний характер. Однією із ознак природних ресурсів є те, що 

деякі їх елементи є вичерпними, а їх достатній розподіл на Землі та 

концентрація в її надрах безпосередньо залежить від інтенсивності їх 

використання як засобів виробництва. Проте, головна ознака природних 

ресурсів – зміна їхніх властивостей під час залучення до виробничого процесу 

[16], адже природні ресурси власне цікаві з виробничої точки зору у руслі 

перетворення їх на енергію, так корисну людству. 

Отже, на основі аналізу теоретичних напрацювань науковців, можемо 

зробити висновок, що природними ресурсами є всі наявні вичерпні та 

невичерпні  компоненти навколишнього середовища, основне призначення 

яких з матеріального погляду є забезпечити необхідними благами суспільство 

через безпосередню розумову та фізичну діяльність конкретних людей, 

задіяних в їх використанні [17]. Однак, з огляду на те, що вказані природні 

ресурси, а саме відносини щодо їх видобування, використання та відтворення, 

регулюються нормами адміністративного права, виникає необхідність 

встановити вказану правову категорію і визначити, які саме природні ресурси 

становлять предмет нашого дослідження.  

Зазначимо, що використання та охорона природних ресурсів є складним 

міжгалузевим правовим інститутом, який являє собою сукупність норм 

адміністративного, природоресурсного, цивільного та інших галузей права, 

що регулюють суспільні відносини у сфері використання та охорони 

природних об'єктів, природних ресурсів та природних комплексів [18]. А отже, 

правове регулювання використання та охорони природних ресурсів 

забезпечується широким рядом нормативних актів різної галузевої 

направленості. Правову основу вказаних відносин, як і будь-яких і інших, 

складає Конституція України. Основний Закон визначає правовий статус 
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природних ресурсів, декларуючи, що земля, її надра, атмосферне повітря, 

водні та інші природні ресурси, що містяться в межах території України, 

природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) 

економічної зони, є об’єктами права власності Українського народу [19]. 

Однак, з огляду на велику кількість адміністративних деліктів у сфері 

використання та охорони природних ресурсів, оперативність та спрощений 

порядок розгляду справ порівняно з кримінальними злочинами слід зазначити, 

що адміністративно-правове регулювання все ж відіграє ключову роль у 

забезпеченні раціонального використання та охорони природних ресурсів, 

тому необхідним є визначення предмета адміністративно-правової охорони 

природних ресурсів. 

Аналізуючи тлумачення предмета адміністративно-правової охорони 

відносно природних ресурсів, визначили, що у наукових колах переважає 

думка, що до останнього слід віднести: водні та повітряні ресурси, ґрунти, 

рослинний і тваринний світ, геологічне, техногенне, соціальне середовища. З 

огляду на те, що природні ресурси України є власністю українського народу, 

від його імені (на правах власника) здійснюють органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування у межах, визначених Конституцією України 

та іншими законами України, громадяни мають право користуватися 

природними ресурсами відповідно до законів. На цій основі необхідно 

зазначити, що державній охороні підлягають навколишнє природне 

середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов і процесів, 

природні ресурси як залучені в господарський обіг, так і невикористовуванні 

в економіці в певний період, ландшафти та інші природні комплекси [20]. 

Беручи за основу думку О. Улютіної, вважаємо, що об’єктами, які потребують 

наукового пошуку в межах цього дослідження є земля, надра, води, 

атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ. 

Дещо ширшим за обсягом елементів є категорія “об’єкт 

адміністративно-правової охорони природних ресурсів”. Варто зазначити, що 

ними є не природні компоненти – елементи навколишнього середовища, а 
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суспільні відносини у сфері їх використання та охорони, що однак стосуються 

предмета адміністративно-правового регулювання, становлять собою 

встановлений законодавством порядок їх використання та охорони, за 

порушення якого державою встановлюються адміністративно-правові санкції.  

Зважаючи на встановлення адміністративних санкцій державою, 

важливим фактором у забезпеченні адміністративно-правової охорони 

виступають державно-владні інституції, які, по-перше, встановлюють правила 

використання та охорони природних ресурсів, закріплюють їх у нормативно-

правових актах, контролюють виконання шляхом здійснення контрольно-

наглядової діяльності та притягують до адміністративної відповідальності 

шляхом накладення санкцій на осіб-правопорушників, що вчиняють 

протиправні посягання на встановлений порядок використання та охорони 

природних ресурсів. 

 Голосніченко І. розуміє адміністративно-правову охорону як 

виконавчо-розпорядчу діяльність органів державного управління, яка 

знаходить свій вираз у запобіганні протиправним посяганням на власність та 

в застосуванні у необхідних випадках заходів адміністративного примусу [21]. 

У нашому випадку природні ресурси належать на праві власності народу 

України, а отже, адміністративно-правове регулювання у сфері використання 

природних ресурсів знаходить свій вираз у запобіганні протиправним 

посяганням на власність українського народу. 

Дещо іншу позицію висловлює К. Рябець, який конкретизуючи 

адміністративно-правову охорону в межах власного дослідження стосовно 

водних ресурсів, не акцентує на відносинах власності і ролі в них 

адміністративно-правової охорони. Вчений під вказаною діяльністю пропонує 

розуміти сукупність заходів юридичного захисту з боку органів виконавчої 

влади держави та органів місцевого самоврядування, спрямованих на 

попереджання негативних явищ у галузі водного господарства, подолання 

шкідливих наслідків у випадку їх настання, підтримання стабільності у сфері 

водопостачання, на накладення адміністративних санкцій на винних осіб, у 
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разі вчинення ними адміністративних правопорушень у сфері водних 

правопорушень [22]. Підтримуємо вказану позицію, адже у випадку 

адміністративно-правової охорони природних ресурсів акцент слід робити на 

екологічній складовій та її ролі в життєдіяльності людини, а не на важливість 

ознаки власності як елементу адміністративно-правової охорони. 

Адміністративно-правова охорона природних ресурсів полягає у 

здійсненні державно-владного впливу на суспільні відносини, що виникають 

з приводу використання та охорони природних ресурсів, що є сукупністю 

природних і природно-соціальних умов і процесів, як природних ресурсів 

залучених в господарський обіг, так і невикористовуванні в економіці в певний 

період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, 

тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси, що полягає у 

здійсненні контрольно-наглядової діяльності щодо дотримання встановленого 

порядку їх використання та охорони та накладення адміністративних санкцій 

на осіб-правопорушників, що вчиняють протиправні посягання. 

Визначення поняття та правової природи правових відносин має велике 

значення для аналізу специфіки цих відносин у галузях права, зокрема у 

адміністративному праві, сферою дії якого охоплюються відносини в галузі 

публічного права [23]. Кожен вид правовідношення має свої особливості, 

зумовлені його змістом, сферою застосування та суб’єкт-об’єктним складом, а 

також впливом методів регулювання, притаманних тим галузям права, норми 

яких врегульовують такі правовідносини. Широкого поширення набула 

практика охоплення галуззю адміністративного права питань притягнення до 

адміністративної відповідальності. Разом з цим сучасні дослідження 

перебувають в тій площині, що у межах галузі адміністративного права вже 

давно сформувалася і потребує самостійного визнання така галузь, як 

адміністративно-деліктне право [24]. Адміністративне деліктне право 

охоплює розуміння адміністративного правопорушення та його складу і 

адміністративної відповідальності [25]. 
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Каральна функція, що проявляється у накладенні адміністративного 

стягнення, відіграє ключову роль у адміністративно-деліктних відносинах у 

рамках адміністративно-правової охорони природних ресурсів. Однак, з 

огляду на те, що каральна стадія (накладення адміністративного стягнення) є 

кінцевим етапом адміністративно-деліктних відносин, а вчинення 

адміністративного проступку є їх початком, постає питання щодо розуміння 

адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів як складного явища, як різновиду правовідносин і власне 

адміністративного делікту, як їх центрального елемента.  

Законодавче визначення поняття адміністративного проступку 

закріплене в Кодексі України про адміністративні правопорушення, 

відповідно до якого під адміністративним правопорушенням (проступком) 

визначається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи діяльність, 

яка посягає на державний або громадський порядок, особисту або громадську 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за 

яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність [26, 27]. 

Тут слід звернути увагу на те, що КУпАП вживає поняття “адміністративне 

правопорушення”, тоді як теорія права заперечує факт можливості існування 

адміністративного правопорушення, і бачить його набагато ширшим, ніж той 

зміст, зазначений у кодексі. 

Теорія права поділяє правопорушення за ступенем суспільної небезпеки 

ділиться на злочини і проступки. Сферами вчинення правопорушень (злочинів 

і проступків) можуть бути економічні, військові, дорожньо-транспортні, 

податкові, митні тощо. Але в радянському праві такі «теорії» вважались 

хибними, тому для спрощення життя соціалістичним органам усі проступки 

були названі адміністративними правопорушеннями та розміщені в одному 

кодексі – Кодексі України про адміністративні правопорушення [28]. Факт 

того, що адміністративне правопорушення не охоплює злочини, адже вони є 

категорією кримінального права, вказує на неточне визначення 

адміністративного проступку.  
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В свою чергу, екологічне правопорушення (делікт або злочин) є винним, 

протиправним, суспільно-небезпечним діянням (дією чи бездіяльністю), яке 

посягає на встановлений порядок використання природних ресурсів, охорони 

навколишнього природного середовища та порушує екологічні вимоги і 

пов'язані з ними права людини. Ці порушення мають екологічну 

спрямованість і призводять до екологічної небезпеки та майнової і моральної 

шкоди природним ресурсам належним власникові чи користувачеві, 

навколишньому природному середовищу, життю і здоров'ю людини [29]. 

Саме тому, адміністративним проступком (деліктом) в сфері 

використання та охорони природних ресурсів можна визнати протиправну, 

винну (умисну або необережну) дію чи діяльність, яка посягає на 

встановлений порядок охорони та використання всіх наявних вичерпних, 

невичерпних, відновлюваних, невідновлювальних природних ресурсів, 

основне призначення яких з матеріального погляду є забезпечити необхідними 

благами суспільство через безпосередню розумову та фізичну діяльність 

конкретних людей, задіяних в їх використанні. 

Як слушно зазначає О. Стукаленко, трансформація соціально-

економічних процесів в Україні супроводжується виникненням складних та 

комплексних суспільних відносин, які потребують врегулювання нормами 

кількох галузей права [30], тобто сьогодні правовідносини виступають 

головним чинником регулювання складних, новоявних соціальних, 

політичних та економічних суспільних відносин. 

Поняття правових відносин широко застосовують у науці різних галузей 

права, зокрема цивільного, аграрного, трудового, сімейного, 

адміністративного права. Коли говорять про «відносини» у праві або 

суспільстві, під останніми розуміють правовий зв’язок або взаємозв’язок між 

суб’єктами права та суспільства. З огляду на це поняття «правовідносини» 

можна визначити як врегульовані правом взаємовідносини (взаємозв’язок) 

суб’єктів права, що проявляються в реалізації їх суб’єктивних прав і 

юридичних обов’язків або взаємовідносин (взаємозв’язків) суб’єктів права, що 
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мають правову форму [31]. Однак, вказане визначення не окреслює суб’єктний 

склад правовідносин. Варто навести думку О. Харитонової, яка акцентує увагу 

на тому, що завжди наявним є двосторонній зв'язок конкретно визначених 

суб'єктів, у якому одна сторона має суб’єктивні права, а інша — об’єктивні 

обов'язки. У забезпеченні правових відносин ключову роль відіграють 

державно-правові засоби, передусім державний примус, тому, на думку 

вченої, правові відносини слід визначити як врегульовані правом суспільні 

відносини, учасники яких є носіями суб'єктивних прав та юридичних 

обов'язків, і які перебувають під охороною держави [32]. 

Ознаками правових відносин, в тому числі і адміністративно-деліктних, 

є те, що вони, по-перше, є двостороннім зв’язком між конкретними суб’єктами 

права; по-друге, реалізуються в конкретній формі; по-третє, перебувають під 

охороною держави, забезпечуються заходами державного примусу. 

Слід погодитися з тезою М. А. Самбора, відповідно до якої всі наукові 

тлумачення поняття «правовідношення» зводяться до того, що за своєю суттю 

вони є нічим іншим, як формою суспільного відношення. Указана форма у 

нормах позитивного права відтворює суб’єктів суспільного відношення та їх 

взаємні права і обов’язки, механізми реалізації та здійснення цих прав і 

обов’язків, а також визначається зміст, тобто ті потреби, інтереси, які 

задовольняються у процесі взаємодії учасників відносин [33]. Іоффе О. також 

переконливо стверджує, що будь-які правові відносини юридично 

закріплюють взаємну поведінку їх учасників. Поведінка суб'єктів правових 

відносин не лише взаємопов'язана, але й є юридично закріпленою. Саме тому 

функції учасників правових відносин, на відміну від учасників суспільних 

відносин, завжди точно визначені. Звідси й наступна ознака правових 

відносин: вони регулюються нормами права, які встановлені або 

санкціоновані державою. Суспільне відношення стає відношенням правовим з 

позиції його регулювання нормами права. Правові відносини, будучи 

врегульованими нормами права, встановленими або санкціонованими 

державою, у власній реалізації забезпечуються силою державно-владного 
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примусу. У сукупності всіх ознак, взятих разом, правове відношення 

визначається як різновид суспільного відношення особливого виду, що 

виникає між конкретними суб’єктами, взаємна поведінка яких юридично 

закріплена і реалізація якого забезпечується механізмами державного примусу 

[34]. 

З огляду на важливість для цієї дисертаційної роботи важливість 

дослідження становлять адміністративно-правові та адміністративно-деліктні 

відносини як різновид правових та суспільних відносин. Зважаючи на 

розмаїття наукових позицій, слід визначити їх як суспільні відносини у сфері 

державного управління, учасники яких є носіями прав і обов’язків, 

урегульованих нормами адміністративного права [35]; різновид юридичних 

відносин, які виникають на основі адміністративно-правових норм, формально 

закріплених у правових актах, що мають переважно вигляд відносин 

праворегулятивних і правоохоронних, мають організаційний та виконавчо-

розпорядчий характер, захищені та охоронювані заходами державного 

примусу [36]; Урегульовані нормами адміністративного права суспільні 

відносини, які складаються в сфері державного управління [37]; відносини, які 

виникають з приводу виконання адміністративних зобов'язань публічною 

адміністрацією, характерною ознакою яких є статус владної сторони, якою 

виступають органи публічної адміністрації, що забезпечують реалізацію 

власних виконавчо-розпорядчих повноважень, тобто має право на прийняття 

владного (обов'язкового) рішення. 

Вирішальною особливістю адміністративно-правових відносин є те, що 

однією зі сторін відповідно до адміністративно-правових норм завжди є носій 

юридично-владних повноважень стосовно інших суб’єктів. Адміністративно-

правові відносини формуються здебільшого в особливій сфері суспільного 

життя – публічному (державному та самоврядному) управлінні. Щоправда, 

автори цих важливих концептуальних положень певною мірою обмежують 

коло адміністративно-правових відносин, указуючи на перевагу здійснення 

органами виконавчої влади своїх владно-розпорядчих функцій [39]. Важливою 
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для розвитку доктрини адміністративного права є теза про однаковий характер 

і спрямування норм адміністративного права в усіх випадках регулювання 

відносин держави з іншими суб’єктами – як юридичними, так і фізичними 

особами – на забезпечення загальних, тобто публічних, інтересів [40; 41]. 

Битяк Ю. П., Богуцький В. В., Гаращук В. М. наводять перелік 

суспільних відносин, які підпадають під адміністративно-правове 

регулювання, зокрема це: 1) відносини між фізичними або юридичними 

особами, які звернулись до суб’єкта публічної адміністрації з вимогою 

забезпечити їхні публічні свободи та законні інтереси (у цьому разі суб’єкт 

публічної адміністрації діяти владно щодо об’єкта управління не може, 

оскільки є зобов’язальним перед ним); 2) відносини між суб’єктом публічної 

адміністрації та фізичними й юридичними особами, які порушують права 

свободи третіх осіб, публічний інтерес суспільства та держави (тут виникають 

класичні адміністративно-правові відносини: суб’єкт публічного управління є 

імперативно владним, а об’єкти зобов’язані виконувати його законні вимоги); 

3) імперативно владні відносини між вищими та нижчими суб’єктами 

публічної адміністрації, засновані на праві [42]. 

Зважаючи на вище зазначене, логічним є твердження, що суспільні 

відносини організаційного та виконавчо-розпорядчого характеру, які 

виникають, змінюються або припиняються у сфері охорони та використання 

всіх наявних вичерпних, невичерпних, відновлюваних, невідновлювальних 

природних ресурсів, підпадають під вплив адміністративно-правового 

регулювання. Основне призначення вказаних компонентів з матеріального 

погляду є забезпечити необхідними благами суспільства шляхом 

безпосередньої розумової та фізичної діяльності конкретних людей, задіяних 

в їх використанні. 

Таким чином, адміністративно-правові відносини в сфері використання 

та охорони природних ресурсів – це врегульовані нормами адміністративного 

права суспільні відносини організаційного та виконавчо-розпорядчого 

характеру, які виникають, змінюються або припиняються в сфері охорони та 
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використання всіх наявних вичерпних, невичерпних, відновлюваних, 

невідновлювальних природних ресурсів, основне призначення яких з 

матеріального погляду є забезпечити необхідними благами суспільство через 

безпосередню розумову та фізичну діяльність конкретних людей, задіяних в їх 

використанні та перебувають під охороною держави.  

Особливістю вітчизняної науки адміністративного права є поєднання 

функціонального (змістовного) і формально-догматичного підходів до 

дослідження адміністративних правовідносин [24]. Провівши власне 

дослідження Є. Шевченко виокремив низку рис, які, на думку вченого, 

узагальнюють поширений в науці адміністративного права погляд на ознаки 

адміністративно-правових відносин. До їх числа віднесемо такі: 1) виникнення 

у сфері публічного управління; 2) однією зі сторін обов’язково є орган влади; 

3) врегульовані адміністративно-правовими нормами; 4) їх учасники 

виступають носіями прав і обов’язків у сфері державного управління; 5) мають 

державно-публічний характер; 6) є стосунками влади-підпорядкування і 

визначаються юридичною нерівністю сторін; 7) можуть виникнути за 

ініціативою будь-якого суб’єкта адміністративного права, згода іншої сторони 

не є обов’язковою; 8) порушення стороною своїх обов’язків зумовлює її 

відповідальність перед державою в особі її компетентних органів; 9) для 

органів управління їх права є одночасно і обов’язками; 10) за порушення 

обов’язків застосовуються, як правило, заходи адміністративного примусу; 11) 

спори між сторонами мають особливий правовий режим забезпечення 

законності (адміністративний і судовий). І якщо проаналізувати ці ознаки, то 

можна зробити висновок, що поява адміністративно-правових відносин 

пов’язується з їх системою, де ці ознаки взаємопов’язані та доповнюють одна 

одну, і які є необхідним, щоб це правове відношення можна було б 

характеризувати саме як адміністративно-правове [31].  

Отже, для адміністративно-правових відносин в сфері охорони та 

використання природних ресурсів притаманні загальні ознаки 

адміністративно-правових відносин, досліджувані теорією адміністративного 
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права, однак за обов’язкової наявності характерного об’єкта правового 

регулювання, а саме відносин у сфері використання та охорони природних 

ресурсів. 

Продовжуючи аналіз адміністративно-правових відносин та 

адміністративно-деліктних відносин, слід погодитися з думкою М. Самбор, 

яка допускає співвідношення вказаних категорій як загального та 

спеціального. Разом з цим адміністративно-деліктним відносинам притаманні 

свої особливості, які відмежовують вказаний вид правовідносин від інших 

відносин, що регулюються нормами адміністративного права [33].  

Зауважимо, що  адміністративно-деліктні відносини (відносини 

адміністративної відповідальності є інститут адміністративного права, норми 

якого у їх аналізі на праксеологічній площині виконують певну інтегративну 

гносеологічну функцію. Цей інститут є своєрідним двостороннім, спільним 

соціально-правовим субстратом, який єднає всіх суб’єктів адміністративно-

деліктних відносин – правопорушника (має обов’язок понести позбавлення, 

передбачені санкції статті Особливої частини КУпАП та пов’язані з цим 

процесуальні права) та компетентних органів державної влади та їх посадових 

осіб (мають обов’язок притягнути до адміністративної відповідальності 

правопорушника та пов’язані з цим процесуальні права) [43]. 

Колпаков В. зауважує, що адміністративно-деліктні відносини 

породжують права і обов’язки, змістом яких є обов’язок правопорушника 

нести відповідальність, а суб’єкта юрисдикції – застосовувати до нього 

стягнення. Виникнення адміністративно-деліктних відносин законодавець 

жорстко зв’язав лише з одним типом правових імперативів – учиненням 

адміністративного правопорушення. Для адміністративно-деліктних відносин 

характерно те, що весь їхній зміст пронизує найважливіший юрисдикційний 

принцип змагальності учасників. Останні наділяються законодавцем 

відповідними процесуальними правами. Саме реалізація цього принципу 

додає особливу своєрідність розглянутим відносинам, формує специфічний 

правовий режим [44; 43]. 
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Специфіка адміністративно-деліктних відносин полягає у тому, що вони 

іманентні, тобто внутрішньо притаманні адміністративній деліктності, 

оскільки їх виникнення напряму та об’єктивно пов’язано із фактом скоєння 

адміністративного делікту [45]. Отже, в основі адміністративно-деліктних 

відносин перебуває адміністративний делікт і пов’язані з ним суб’єктивні та 

об’єктивні чинники його виникнення (вчинення), а також усунення 

негативних наслідків адміністративного делікту [33]. 

На думку В. Коваленко, адміністративно-деліктні відносини (відносини  

адміністративної відповідальності) за порушення встановленого порядку і 

правил виникають у разі порушення заборон, які встановлені Кодексом 

України про адміністративні правопорушення та іншими нормативними 

актами. Розвиток цих відносин завершується застосуванням до винних таких 

заходів: накладення адміністративних стягнень на фізичних осіб за вчинення 

адміністративних правопорушень; накладення дисциплінарних стягнень на 

фізичних осіб за вчинення адміністративних правопорушень (ст. 15 КУпАП); 

застосування до фізичних осіб за вчинення адміністративних правопорушень 

заходів впливу, які не визначаються законодавцем як адміністративні 

стягнення (ст. 24 КУпАП); накладення на юридичних осіб за порушення 

адміністративно-правових установлень стягнень, які не визначаються 

законодавцем як адміністративні стягнення (притягнення до відповідальності 

в адміністративному порядку); застосування до юридичних осіб за порушення 

адміністративно-правових установлень заходів адміністративного впливу, які 

не визначаються законодавцем як стягнення [46]. 

Теорія адміністративного права, говорить, що адміністративно-деліктні 

відносини є врегульованими нормами адміністративного права суспільні 

відносини, що виникають з приводу вчинення адміністративного 

правопорушення [47]. Однак, аналізуючи характер адміністративно-деліктних 

відносин, очевидним стає те, що вони включають в себе не лише відносини 

власне вчинення адміністративного делікту, але і його виявлення, 

розслідування, притягнення винної особи до адміністративної 
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відповідальності, перегляд рішення, звернення його до виконання, правовий 

статус суб’єктів, матеріальний та процесуальний порядок їх здійснення тощо.   

Цілком закономірним буде висновок, що адміністративно-деліктні 

відносини у сфері використання та охорони природних ресурсів – це 

врегульовані  нормами адміністративного права суспільні відносини, що 

виникають під час вчинення адміністративного делікту, його виявлення, 

розслідування та притягнення винної особи до відповідальності, а також 

суспільні відносини, які  посягають на встановлений порядок охорони та 

використання всіх наявних вичерпних, невичерпних, відновлюваних, 

невідновлювальних природних ресурсів.  

Адміністративно-деліктним відносинам у сфері використання та 

охорони природних ресурсів, властиві такі особливості:  

1) поєднання різних видів майнових санкцій, установлених КУАП, 

цивільним, земельним, лісовим, водним кодексами україни (штрафи, 

зобов’язання відновлення порушених прав, відшкодування завданої шкоди 

тощо). Таке поєднання, на наш погляд, не завжди є позитивним, оскільки 

вказані кодекси передбачають застосування різних санкцій за типові 

правопорушення, що ускладнює діяльність правозастосовних органів; 

2) здебільшого під час притягнення до адміністративної 

відповідальності за вчинення правопорушень, передбачених главою 7 КУАП 

[26], до винних осіб застосовуються стягнення у вигляді накладання 

фіксованих сум штрафу, без урахування розміру фактично завданої шкоди та 

платоспроможності правопорушника. Така позиція законодавця фактично 

нівелює принцип застосування справедливого індивідуального покарання; 

3) адміністративні стягнення часто поєднані з дисциплінарними 

стягненнями, що накладаються на посадових осіб і громадян. Недоліком 

чинного адміністративного законодавства є те, що в ньому відсутнє поняття 

посадової особи, а тлумачення терміна «посада» в межах Закону України «Про 

державну службу» [48] здійснюється лише щодо діяльності державного органу 

чи його апарату; 
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4) на підставі КУАП [26] до відповідальності можуть бути притягнені 

виключно фізичні особи, в тому числі й посадовці, до яких передбачені та 

застосовуються більш суворі покарання, що визначаються в санкціях 

відповідних статей. Водночас аналіз окремих норм глави 7 КУАП дозволяє 

зробити висновок, що вказані правопорушення можуть бути вчинені й 

юридичними особами (незаконне використання земель державного лісового 

фонду, самовільне відхилення від проєктів внутрішньогосподарського 

землеустрою тощо) [49]. 

Отже, адміністративно-деліктним відносинам у сфері використання та 

охорони природних ресурсів притаманні загальні ознаки адміністративно-

деліктних відносин (вони іманентні, породжують права і обов’язки, виникають 

на підставі вчинення адміністративного правопорушення, виникають між 

правопорушником та посадовою особою, тощо) та спеціальні, серед яких 

можна виокремити: вичерпний перелік адміністративних деліктів, що 

регламентовані Главою 7 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення; виникнення, зміна або припинення пов’язуються з 

посяганням на встановлений порядок охорони та використання природних 

ресурсів; їх об’єктом є всі наявні вичерпні компоненти навколишнього 

середовища, основне призначення яких з матеріального погляду є забезпечити 

необхідними благами суспільство через безпосередню розумову та фізичну 

діяльність конкретних людей, задіяних в їх використанні; поєднання різних 

видів майнових санкцій; мають на меті покарання винних, припинення і 

попередження порушень законодавства у галузі раціонального 

природокористування та охорони природних ресурсів, а також поновлення 

порушених прав власників природних ресурсів і природо користувачів; -

застосування штрафу в переважній більшості складів природоохоронних 

адміністративних деліктів; можливість поєднання з дисциплінарними 

стягненнями. 

Адміністративна відповідальність закріплена нормами статей 52 - 921  і 

включають в себе такі види адміністративних проступків у сфері посягання на 
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встановлений порядок використання та охорони природних ресурсів: 

псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель; порушення 

правил використання земель; самовільне зайняття земельної ділянки; 

перекручення або приховування даних державного земельного кадастру; 

зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального 

дозволу; незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) 

земель; порушення строку погодження (відмови у погодженні) документації із 

землеустрою; порушення законодавства про Державний земельний кадастр; 

знищення або пошкодження розмежувальних знаків у лісах; знищення 

корисної для лісу фауни; порушення вимог пожежної безпеки в лісах; 

самовільне випалювання рослинності або її залишків; порушення порядку 

здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї 

фізичних та біологічних факторів; -порушення порядку здійснення діяльності, 

спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ; 

порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму; порушення 

правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації 

та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та 

інших препаратів; порушення законодавства про захист рослин; порушення 

правил використання об'єктів тваринного світу; виготовлення, збут, зберігання 

чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об'єктів тваринного або 

рослинного світу; приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги 

утворення та розміщення відходів; відмова від надання чи несвоєчасне 

надання екологічної інформації) [26].  

Аналіз змісту статей глави 7 КУАП дозволяє зробити висновки, що 

більшість правопорушень у галузі охорони природи та використання 

природних ресурсів – це активні протиправні дії, що можуть завдавати шкоди 

як власне природним ресурсам, так і фізичним та юридичним особам, що 

здійснюють на відповідних територіях свою господарську чи іншу діяльність. 

Так, псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель (ст. 52 

КУАП), незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і 
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молодняка (ст. 65 КУАП) завдають шкоди власне навколишньому природному 

середовищу, оскільки має місце зміна його фізико-хімічних властивостей. У 

таких випадках шкода охоронюваним суспільним відносинам є очевидною.  

Переважно порушення порядку їх використання завдає шкоди державним чи 

приватним інтересам, що, проте, не зменшує ступеня шкідливості відповідних 

правопорушень. Так, від знищення межових знаків (ст. 56 КУАП) або ж 

приховування або перекручування даних земельного кадастру (ст. 53-2 КУАП) 

власне природним ресурсам шкода може й не завдаватися, а у випадках 

самовільного зайняття земельної ділянки (ст. 53-1) та за умов якісної її 

обробки може навіть і підвищитися родючість відповідних земель. Проте сам 

факт незаконного, неналежного використання відповідних природних 

ресурсів, нехтування вимогами чинного законодавства, правами, свободами 

інших суб’єктів права вже є свідченням прояву правового нігілізму, небажання 

співвідносити свою поведінку з вимогами правових норм тощо та є підставою 

застосування заходів державного примусу, в тому числі й заходів 

адміністративної відповідальності [49].  

Загально аналізуючи Главу 7 КпАП України "Адміністративні 

правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, 

охорони культурної спадщини", О. Шем’яков та Я. Батракова зазначають, що 

родовим об'єктом вказаної групи деліктів є суспільні відносини у сфері 

охорони права громадян на безпечне довкілля, а також у сфері охорони та 

раціонального використання природних ресурсів, зокрема повітряних, водних, 

земельних; флори й фауни, їх середовища; забезпечення збереження 

генетичного фонду наявних організмів, регулювання наслідків техногенного 

впливу на природні комплекси; та суспільні відносини у сфері охорони 

історико-культурної спадщини [29]. 

Учені пропонують класифікувати вказані склади проступків за 

специфікою характеру суспільних відносин, а саме як: відносини у сфері 

охорони та раціонального використання земельних ресурсів та державного 

контролю за порядком здійснення землеустрою(ст.ст. 52,53,53-1,53-2,54-56 
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КпАП України); відносини у сфері геологічного вивчення та охорони надр 

(ст.ст. 57,58 КпАП України); відносини у сфері охорони та реалізації права на 

водокористування (ст.ст. 58-61 КпАП України); відносини у сфері охорони 

навколишнього природного середовища з питань використання флори та 

фауни (ст.ст. 63-77, 77-1, 83-1, 85, 85-1,86,87,88,88-1 КпАП України); відносини 

у сфері охорони навколишнього природного середовища з питань 

встановленого порядку використання відходів, хімічних речовин та хімічних 

джерел (ст.ст. 81-83,91-3 КпАП України); відносини у сфері охорони 

атмосферного повітря (ст.ст. 78, 79, 80 КпАП України); відносини у сфері 

регулювання реалізації окремих прав на використання природних ресурсів 

навколишнього середовища, екологічної безпеки (ст.ст. 79-1,80, 91-1, 91-2,94 

КпАП України); відносини у сфері регулювання порядку використання 

природно-заповідного та архівного фонду, стандартизації та обліку (ст. ст. 882, 

90, 91, 92-1 КпАП України); відносини у сфері охорони культурної спадщини 

(ст. 92 КпАП України). Предметом цих адміністративних деліктів є природні 

ресурси загальнодержавного й місцевого значення: тваринні, рослинні, водні, 

атмосферні та земельні; їх походження є первинним, тобто природним без 

застосування при їх створенні людських ресурсів (окрім ст. 92 КпАП України 

- де предметом є культурна спадщина) [29].  

Отже, досліджуваним родовим об’єктом адміністративних деліктів у 

сфері використання та охорони природних ресурсів є встановлений порядок 

охорони та використання всіх наявних вичерпних, невичерпних, 

відновлюваних, невідновлювальних природних ресурсів, основне 

призначення яких з матеріального погляду є забезпечити необхідними благами 

суспільство через безпосередню розумову та фізичну діяльність конкретних 

людей, задіяних в їх використанні. Безпосереднім об’єктом адміністративних 

деліктів у сфері використання та охорони природних ресурсів є раціональне 

використання природних ресурсів та збереження наявних його компонентів 

[17]. 
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Попри множинність об’єктів прояв об’єктивної сторони порушень в 

галузі охорони природи та використання природних ресурсів у більшості 

правопорушень повторюється і виражається як здійснення таких 

протиправних вчинків: псування, забруднення, порушення правил 

використання чи охорони, знищення тощо. Суб’єктивна сторона вказаних 

правопорушень полягає у здійсненні навмисних або необережних діянь. Як 

правило, більшість правопорушень у цій галузі здійснюється суб’єктами права 

навмисно (наприклад, самовільне заняття земельної ділянки, приховування 

або перекручення даних земельного кадастру, самовільне сінокосіння, 

виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної 

нормативно-технічної та технологічної документації), хоча можуть бути і 

випадки необережного вчинення правопорушення (порушення вимог 

пожежної безпеки в лісах, пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на 

землях державного лісового фонду) [49]. 

Отже, структурні елементи адміністративного делікту у сфері 

використання та охорони природних ресурсів розкривають сутність та зміст 

адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів. 

Все вище наведене дає можливість зробити такі висновки: 

- актуальним є питання адміністративної відповідальності осіб, 

причетних до порушення встановлених режимних правил використання та 

охорони природних ресурсів, оскільки делікти в цій сфері спричиняють 

несприятливі наслідки не лише для громадян України, але й зачіпають більш 

глобальні проблеми, пов’язані з життєдіяльністю всього живого на планеті; 

- конкретні об’єкти природоохоронного фонду нашої держави 

потребують більш конкретного адміністративно-правового врегулювання із 

встановлення посиленого охоронного інструментарію, в тому числі мають 

місце і підвищення санкцій для порушників, які своїми діями погіршують 

природно-ресурсний потенціал країни; 
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- природними ресурсами є всі існуючі вичерпні та невичерпні, 

відновлювані, невідновлювальні та відносно відновлювальні компоненти 

навколишнього середовища, основне призначення яких з матеріального 

погляду є забезпечення необхідними благами суспільство через безпосередню 

розумову та фізичну діяльність конкретних людей, задіяних в їх використанні; 

- об’єктами, які потребують наукового аналізу в межах цього 

дисертаційного дослідження є відносини, пов'язані з вчиненням 

адміністративного проступку у сфері використання та охорони таких 

природних ресурсів як земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша 

рослинність, тваринний світ та притягнення до адміністративної 

відповідальності; 

- процедура охорони довкілля потребує удосконалення, а тому будь-які 

теоретичні напрацювання в цій сфері мають наукову та практичну цінність; 

- адміністративним деліктом в сфері використання та охорони 

природних ресурсів можна визнати протиправну, винну (умисну або 

необережну) дію чи діяльність, яка посягає на встановлений порядок охорони 

та використання всіх наявних компонентів навколишнього середовища, 

основне призначення яких з матеріального погляду є забезпечення 

необхідними благами суспільство через безпосередню розумову та фізичну 

діяльність конкретних людей, задіяних в їх використанні; 

- адміністративно-правові відносини в сфері охорони та використання 

природних ресурсів – це врегульовані нормами адміністративного права 

суспільні відносини організаційного та виконавчо-розпорядчого характеру, 

які виникають, змінюються або припиняються в сфері охорони та 

використання всіх наявних вичерпних, невичерпних, відновлюваних, 

невідновлювальних природних ресурсів, основне призначення яких з 

матеріального погляду є забезпечення необхідними благами суспільство через 

безпосередню розумову та фізичну діяльність конкретних людей, задіяних в їх 

використанні та перебувають під охороною держави; 
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- для адміністративно-правових відносин в сфері охорони та 

використання природних ресурсів притаманні загальні ознаки 

адміністративно-правових відносин, виробалені теорією адміністративного 

права; 

- адміністративно-деліктні відносини у сфері використання та охорони 

природних ресурсів – врегульовані  нормами адміністративного права 

суспільні відносини, що виникають під час вчинення адміністративного 

делікту, його виявлення, розслідування та притягнення винної особи до 

відповідальності, а також суспільні відносини, які  посягають на встановлений 

порядок охорони та використання всіх наявних вичерпних, невичерпних, 

відновлюваних, невідновлювальних природних ресурсів; 

- адміністративно-деліктним відносинам у сфері використання та 

охорони природних ресурсів притаманні загальні ознаки адміністративно-

деліктних відносин (вони іманентні, породжують права і обов’язки, виникають 

на підставі вчинення адміністративного правопорушення, виникають між 

правопорушником та посадовою особою, тощо) та спеціальні. Вичерпний 

перелік адміністративних деліктів наведено в Главі 7 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення; виникають, змінюються або припиняються 

під час посягання на встановлений порядок охорони та використання 

природних ресурсів; об’єктом є всі існуючі вичерпні та відновлювані 

компоненти навколишнього середовища, основне призначення яких з 

матеріального погляду є забезпечення необхідними благами суспільства через 

безпосередню розумову та фізичну діяльність конкретних людей, задіяних в їх 

використанні; поєднання різних видів майнових санкцій, що мають на меті 

покарання винних, припинення і попередження порушень законодавства у 

галузі раціонального використання та охорони природних ресурсів, а також 

поновлення порушених прав власників природних ресурсів і природо 

користувачів; застосування стягнення у вигляді штрафу в переважній 

більшості випадків; можливість поєднання з дисциплінарними стягненнями; 
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- досліджуваним родовим об’єктом адміністративних деліктів у сфері 

використання та охорони природних ресурсів є встановлений порядок охорони 

та використання всіх наявних компонентів навколишнього середовища, 

основне призначення яких з матеріального погляду є забезпечення 

необхідними благами суспільство через безпосередню розумову та фізичну 

діяльність конкретних людей, задіяних в їх використанні. Безпосереднім 

об’єктом адміністративних деліктів у сфері використання та охорони 

природних ресурсів є раціональне використання природних ресурсів та 

збереження наявних його компонентів. 

Адміністративно-деліктні відносини у сфері використання та охорони 

природних ресурсів слід розуміти як врегульовані нормами адміністративного 

права суспільні відносини, що стосуютьс вчинення адміністративного делікту, 

його виявлення, розслідування, притягнення винної особи до адміністративної 

відповідальності, перегляд рішення, що виникають, змінюються або 

припиняються під час посягання на встановлений законом порядок охорони та 

використання всіх наявних вичерпних, невичерпних, відновлюваних, 

невідновлювальних природних ресурсів, основним призначенням яких, з 

матеріального погляду слугує забезпечення необхідними благами суспільства 

шляхом безпосередної розумової та фізичної діяльності конкретних людей, 

задіяних в їх використанні. Структурні елементи адміністративного делікту у 

сфері використання та охорони природних ресурсів розкривають сутність та 

зміст адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів. 

 

1.2. Порушення правил використання та охорони природних ресурсів 

як підстава виникнення адміністративно-деліктних відносин 

Порушення встановлених правил використання та охорони природних 

ресурсів в України сягає масштабних проявів у сферах незаконного 

видобування бурштину в Рівненській області, нелегальний добуток вугілля на 

Донбасі, знищення лісових насаджень на Закарпатті і може призвести до 
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техногенної катастрофи. Указані протиправні дії несуть в собі загрозу не лише 

екології та природним ресурсам України, й усьому світу, адже природне 

середовище не ділиться адміністративними кордонами [50]. З іншого боку 

природні ресурси виступають запорукою економічного розвитку держави, у 

зв’язку з чим слід забезпечити їх раціональне використання та збереження. 

Отже сьогоденна агенда вимагає напрацювання дієвих механізмів 

адміністративно-правової протидії порушенням правил використання та 

охорони природних ресурсів і спонукання громадян дотримуватись 

встановлених правил. Для цього слід дослідити основні підстави виникнення 

адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів.  

Окремим чином актуалізує питання вивчення підстав адміністративно 

деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів 

«Концепція адміністративної реформи», що передбачає необхідність 

суттєвого покращення законодавчого регулювання механізму позасудового 

захисту прав і свобод громадян, які порушуються органами виконавчої влади 

та їх посадовими особами; створення спеціальних підрозділів органів 

виконавчої влади у сфері охорони навколишнього середовища щодо розгляду 

скарг громадян, уповноважених розглядати та вирішувати справи щодо скарг 

у порядку, наближеному до судового провадження (тобто так званої 

адміністративної). 

Дослідження окремих аспектів фактичних причин виникнення 

адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів здійснювали такі вчені, як С. Балабан, В. Денисенко, 

В. Єрмоленко, Е. Зінь, В. Коваленко, В. Колпаков, В. Курило, С. Пєтков, 

С. Подлінув, М. Самбор, О. Стукаленко, О. Харитонова, О. Шем’яков, 

Є. Шульга, М. Шиленко та інші. Проте, предметом їх досліджень були 

дослідження окремі види правопорушень (надра, ліси, водні ресурси тощо) та 

їх підстави, комплексного ж аналізу деліктних відносин у сфері 

природокористування проведено не було. 
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Зміна моделі адміністративно-деліктних відносин потребує здійснення 

комплексного дослідження адміністративно-деліктних відносин у сфері 

загального використання та охорони природних ресурсів, дослідження причин 

виникнення вказаних відносин – порушення встановленого порядку 

використання та охорони природних ресурсів.  Аналіз підстав виникнення 

адміністративно-деліктних відносин ґрунтується на теоретичних 

напрацюваннях та нормативно-правовому масиві регулювання відносин 

використання та охорони природних ресурсів. 

Теорія адміністративного права визначає поняття "адміністративний 

делікт в сфері використання та охорони природних ресурсів" як "протиправну, 

винну (умисну або необережну) дію чи діяльність, яка посягає на 

встановлений порядок охорони та використання всіх наявних компонентів 

навколишнього середовища (надра, водні ресурси, ліси тощо), основне 

призначення яких з матеріального погляду є забезпечення необхідними 

благами суспільство через безпосередню розумову та фізичну діяльність 

конкретних людей, задіяних в їх використанні". Тоді як адміністративно-

деліктні відносини у сфері використання та охорони природних ресурсів є 

врегульовані  нормами адміністративного права суспільні відносини, що 

виникають під час вчинення адміністративного делікту, його виявлення, 

розслідування та притягнення винної особи до відповідальності, а також 

суспільні відносини які  посягають на встановлений порядок охорони та 

використання всіх наявних вичерпних, невичерпних, відновлюваних, 

невідновлювальних природних ресурсів.  

Важливо зазначити, що категорія “делікт” зумовлює виникнення іншої 

категорії “деліктні відносини”, з огляду на те, що останні виникають з моменту 

вчинення делікту, а отже, є визначальним для них фактором. Можна 

стверджувати, що в цьому випадку підставою для виникнення 

адміністративно-деліктних відносин виступає вчинення адміністративного 

делікту у сфері використання та охорони природних ресурсів. З цього 
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випливає наступне питання, які відносини або які правила порушуються 

вчиненням адміністративного делікту. 

Дослідження підстав виникнення адміністративно-деліктних відносин у 

сфері використання та охорони природних ресурсів вимагає дослідження 

доктринальних та теоретичних напрацювань у контексті визначення сутності 

категорій «підстава відповідальності», «підстава адміністративної 

відповідальності», «підстава адміністративно-деліктних відносин», адже всі 

вони зумовлені протиправною поведінкою, спрямованою на порушення 

відповідних правил їх використання та охорони. 

Слід погодитися з тезою А. Гуржія, який посилаючись на колег, 

стверджує, що дослідження теоретико-правових засад підстав 

адміністративної відповідальності потребує всебічного аналізу її підстав як 

«…головного чинника об’єктивізації адміністративної відповідальності» [51] 

та «необхідної умови прикладного застосування адміністративних санкцій» 

[52]. Будучи “відправною точкою” правозастосовного процесу, підстави 

відповідальності відіграють провідну роль в об’єктивізації адміністративно-

деліктних відносин. Їх наявність, а саме порушення встановлених правил 

активує адміністративно-деліктну норму, приводить у дію механізм її 

застосування. Водночас вони виступають критерієм кваліфікації 

адміністративних деліктів (відсутність підстав адміністративної 

відповідальності свідчить про відсутність у діянні ознак адміністративного 

проступку) та засобом їх відмежування від інших правопорушень: 

кримінальних, цивільних, дисциплінарних тощо. Проблема підстав 

адміністративної відповідальності безпосередньо пов’язана зі встановленням 

обсягу застосування заходів адміністративної відповідальності, забезпеченням 

законності процедури притягнення до відповідальності, дотриманням прав і 

свобод громадян. Важливість їх визначення зумовлена нагальними потребами 

правозастосовної практики, ефективність якої прямо залежить від того, 

наскільки правильно і доцільно застосовується кожна адміністративно-

деліктна норма [53], тобто, підстави адміністративної відповідальності 
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слугують для активізації адміністративно-деліктної норми, яка так само 

реалізовує своє законодавче покликання. 

Однак, попри власне наукове та практичне значення питання підстав 

адміністративної відповідальності досі є невирішеним у законодавчому полі. 

На відміну від Кримінального кодексу України, який містить розгорнуте 

визначення підстав кримінальної відповідальності, Кодекс України про 

адміністративні правопорушення (як і інші акти вітчизняного законодавства) 

не дозволяє чітко ідентифікувати цей правовий феномен. Імпліцитне уявлення 

про нього можна сформувати на основі ст. 7 КУпАП, згідно з якою “ніхто не 

може бути підданий заходу впливу в зв’язку з адміністративним 

правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом” 

[26]. Таке уявлення буде усіченим і неповним. Закріплене положення вказує 

на юридичну природу підстав адміністративної відповідальності, однак не 

розкриває їх суті. Інакше кажучи, законодавець не вказує, що саме слід 

розуміти під категорією підстави адміністративної відповідальності, 

констатуючи лише обов’язковість їхнього законодавчого закріплення [53]. 

З метою забезпечення законності та дотримання прав і свобод громадян 

під час притягнення до адміністративної відповідальності наявна правова 

необхідність у законодавчому закріпленні підстав адміністративної 

відповідальності, зокрема у сфері використання та охорони природних 

ресурсів.  

Звернемо увагу, що адміністративні правовідносини виникають, 

змінюються і припиняються при настанні конкретних життєвих обставин, які 

прийнято називати юридичними фактами. Важливішою їхньою властивістю є 

здатність зумовлювати настання правових наслідків [54]. 

Загальна теорія держави та права констатує, що юридичні факти є 

необхідними умовами для виникнення правовідносин і характеризуються 

такими ознаками: знаходять свій вияв у зовнішніх обставинах або подіях 

матеріального світу і пов'язані з їх наявністю або відсутністю; прямо або 

опосередковано передбачені нормами права; викликають передбачені законом 
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юридичні наслідки [55], тобто підставами виникнення адміністративно-

деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів є 

конкретні юридичні факти, які зумовлюють спричинення наслідків, 

передбачених в адміністративно-деліктній нормі та виникають шляхом 

вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення порядку 

використання та охорони природних ресурсі, передбачені адміністративним та 

природоресурсним законодавством України. 

Ведучи мову про підстави виникнення адміністративно-деліктних 

правовідносин, слід зосередити увагу на категорії “неправомірні дії” 

(правопорушення, делікти), яка є різновидом юридичних фактів 

характеризується виключною здатністю до ініціювання виникнення 

правовідносин деліктного типу. В окремих випадках останні можуть 

спричиняти зміну або протидію їх виникненню. Водночас, указані 

неправомірні дії не можуть припинити правовідносини або поновити права і 

обов’язки. У разі порушення зобов’язаним суб’єктом конкретних, 

встановлених правил або вимог діяти відповідним чином замість регулятивних 

правовідносин виникають охоронні (відбувається трансформація одних 

суспільних відносин в інші) на підставі припису норми права та настання 

факта вчинення адміністративного делікту. Однак, тут йдеться не про 

реалізацію правил адміністративно-правових регулятивних норм, якими були 

визначені вимоги до поведінки зобов’язаного суб’єкта, а про реалізацію 

положень охоронних адміністративно-правових норм, які передбачають 

встановлення нових прав та обов’язків внаслідок факта вчинення 

адміністративного делікту, відображаючи трансформацію регулятивних 

(управлінських) адміністративно-правових відносин в охоронні 

(адміністративно-деліктні) [32; 56]. На основі таких міркувань, провадження у 

справах про адміністративні проступки (у КУпАП – адміністративні 

правопорушення) складають ядро адміністративно-деліктних правовідносин 

[57], а їх початком виступає наявність факта вчиненого правопорушення, що 

породжує відносини вказаного типу.  
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Підставою виникнення адміністративно-деліктних відносин в сфері 

використання та охорони природних ресурсів є припис адміністративно-

деліктної норми, яка порушується, а отже, запускається процес її активізації. 

Це так само реалізує власне законодавче завдання (безпосереднє вчинення 

адміністративного делікту, що посягає на встановлений порядок охорони та 

використання всіх наявних компонентів навколишнього середовища, основне 

призначення яких з матеріального погляду є забезпечення необхідними 

благами суспільство через безпосередню розумову та фізичну діяльність 

конкретних людей, задіяних в їх використанні) [17].  

Підставою для виникнення адміністративно-деліктного відношення 

виступають не будь-які юридичні факти, а лише ті, які є результатом 

волевиявлення особи винно та протиправно вчинити діяння, що знайшла свій 

вираз у порушенні вимог норми права, що передбачає адміністративну 

відповідальність, а отже, зумовлює виникнення адміністративно-деліктних 

відносин [45], тобто, підставою виникнення адміністративно-деліктних 

відносин в сфері використання та охорони природних ресурсів буде тільки той 

делікт, в основі якого знаходиться волевиявлення особи, яка винно вчинила 

дію або бездіяльність, що набула виразу у порушенні вимог норми права. 

Зазначимо, що на нашу думку, порушенням правил використання та 

охорони природних ресурсів є вчинення особою будь-якого адміністративного 

делікту в цій сфері, який за своєю суттю здатний потурати техногенним змінам 

довкілля та бути перепоною для отримання необхідних благ суспільством.  

Як вже зазначалося в попередньому підрозділі, адміністративні 

проступки у сфері охорони та використання природних ресурсів можна 

класифікуються відповідно до об’єкту посягання на земельні, надрові, водні, 

лісові та рослинні, атмосферні правопорушення, правопорушення проти 

тваринного світу. Вважаємо, що більш доцільним буде здійснити розгляд 

кожного виду окремо. 

Звертаючись до наявних наукових досліджень адміністративно-правової 

протидії посяганням на встановлений порядок використання та охорони 
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земельних ресурсів, слід навести визначення Л. Мілімко, яка визначає 

категорію адміністративного проступку у сфері земельних відносин як 

суспільно-небезпечну, винну, протиправну дію або бездіяльність у сфері 

реалізації прав і законних інтересів власників землі та землекористувачів, 

раціонального використання, відновлення та охорони земель, діяльності 

органів публічного управління, їх посадових осіб, за що до правопорушника 

застосовуються санкції відповідно до українського законодавства [58]. Слід 

погодитися з думкою вченої, адже справді об’єктом правопорушення у сфері 

земельних відносин є винне та протиправне діяння, що посягає на права 

власників земельних ресурсів та землекористувачів, використання, охорони та 

відновлення земельних ресурсів. З вказаної класифікації можна зрозуміти, що 

адміністративна відповідальність настає за активну діяльність у вигляді 

порушення правил володіння та користування земельними ресурсами. 

Однак, зазначаючи високий рівень адміністративної деліктності у сфері 

земельних ресурсів, вчені-адміністративісти розглядають сучасний розвиток 

адміністративно-деліктного законодавства через призму посилення санкцій за 

їх вчинення. Зокрема В. Пахомов та О. Музичук пропонують застосовувати 

підсилення заходів адміністративної відповідальності за правопорушення у 

сфері земельних ресурсів як дієвого засобу покращення адміністративно-

деліктних відносин [59], очевидно вважаючи підвищення штрафних санкцій 

шляхом до зниження існуючого рівня адміністративної деліктності у вказаній 

сфері. Слід зазначити, що штраф є найпоширенішим видом адміністративних 

стягнень у сфері використання та охорони природних ресурсів, однак 

вважаємо, що поступове або різке підвищення його розміру не забезпечує 

відвернення вчинення правопорушень. Можна припустити, що і подальше їх 

збільшення в кількісному вимірі не дозволить отримати ефект зменшення 

адміністративної деліктності. Це означає необхідність віднайдення інших 

правових засобів, а подальший розвиток адміністративно-деліктного 

законодавства має здійснюватися в іншому напряму спрямованому на 

пояснення громадянам негативних наслідків протиправних дій, виховання їх у 
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дусі поваги прав людини та природи, розвитку екологічної культури тощо. На 

нашу думку, виховні заходи дієвішим чином забезпечать попередження 

вчинення проступків, ніж каральні.  

Іншою групою деліктів у сфері використання та охорони природних 

ресурсів виступають проступки у сфері використання та охорони надр. На 

думку Є. Шульги, під поняттям “адміністративна відповідальність у сфері 

надрокористування” слід розуміти, притерпіння правопорушником заходів 

адміністративно-правового впливу, примусово застосованих до нього за 

спеціально визначеною процедурою, регламентованих державною владою і 

реалізованих спеціально уповноваженими органами чи посадовими особами, 

з метою охорони гірничих відносин, попередження вчинення нових 

правопорушень, виховання та покарання осіб, винних у порушення правил 

надрокористування [60]. Шульга Є. В. Вважає, що в цьому випадку 

порушуються гірничі відносини, а саме відносини права власності на надра, 

правила і вимоги щодо геологічного вивчення надр та вимог щодо їх охорони. 

Слід погодитися з вказаною думкою, адже аналізуючи склади правопорушень 

у сфері використання та охорони надр в КУпАП передбачено такі види, як 

порушення права державної власності на надра (ст. 47 КУпАП); порушення 

вимог щодо охорони надр (ст. 57 КУпАП); порушення правил і вимог 

проведення робіт з геологічного вивчення надр (ст. 58 КУпАП). Особливістю 

норм галузевого (надрового) законодавства, як і законодавства у сфері 

земельних відносин мають є те, що вони носять переважно декларативний 

характер. 

Адміністративні проступки у сфері водних ресурсів – це порушення 

встановлених правил охорони водних ресурсів (ст. 59 КУпАП); порушення 

вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від 

забруднення і засмічення (ст. 591 КУпАП); порушення правил 

водокористування (ст. 60 КУпАП) тощо. 

Проступки, що посягають на порядок використання та охорони 

тваринного світу: порушення правил використання об’єктів тваринного світу 
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(ст. 85 КУпАП); виготовлення та збут заборонених знарядь добування об’єктів 

тваринного або рослинного світу (ст. 851 КУпАП); порушення правил 

китобійного промислу (ст. 86 КУпАП) тощо. До адміністративних 

атмосферних правопорушень можна зарахувати порушення порядку 

здійснення викиду забруднювальних речовин в атмосферу або вплив на неї 

фізичних та біологічних факторів (ст. 78 КУпАП); порушення порядку 

здійснення діяльності спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і 

атмосферних явищ (ст. 781 КУпАП); недодержання вимог щодо охорони 

атмосферного повітря під час введення в експлуатацію і експлуатації 

підприємств і споруд (ст. 79 КУпАП) тощо.  

Мелех Л. вказує на існування й інших адміністративних правопорушень 

у сфері водних ресурсів, що не передбачені чинним КУпАП. Учений указує на 

відсутність у КУпАП норм про адміністративну відповідальність за 

порушення законодавства щодо водних об’єктів з особливою охороною, у 

зв’язку з чим на практиці вказані справи розглядаються за аналогією. Окрім 

того, Л. Мелех говорить про необов’язковість окремих норм Водного кодексу 

України, якими встановлюються обмеження у використанні малих річок з 

метою охорони їх водності, які на практиці досить проблематично реалізувати 

[61]. Очевидно, що це свідчить про безсистемність законодавчого підходу, 

наявність ряду прогалин, неврегульованих суспільних відносин та 

розпорошеність норм що регламентують адміністративно-деліктні відносини 

у сфері водних ресурсів, що призводить до відсутності можливості 

застосування зрозумілої, чітко визначеної санкції за вказані правопорушення, 

що так само не сприяє підтриманню рівня дотримання законності та 

правопорядку в суспільстві. 

Переходячи до адміністративних правопорушень у сфері лісових 

ресурсів, слід зазначити, що, на думку Марфіної Н.В., є протиправним діянням 

(дією або бездіяльністю), що посягає на встановлений державою порядок 

врегулювання суспільних відносин у сфері захисту, охорони та використання 

лісів, яке завдає шкоди лісовому фонду і навколишньому природному 
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середовищу загалом або містить реальну загрозу її спричинення, за вчинення 

якого законодавством України передбачено вжиття заходів адміністративного 

впливу [62]. Справді, розглядаючи причини адміністративно-деліктних 

відносин у сфері охорони і використання лісових та рослинних ресурсів, ми 

говоримо про порушення встановленого порядку використання лісосічного 

фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці; незаконна порубка, 

пошкодження та знищення лісових культур і молодняка; самовільне 

випалювання сухої рослинності або її залишків; порушення законодавства про 

захист рослин  тощо. 

З огляду на чинне адміністративно-деліктне законодавство проступки у 

сфері лісових ресурсів можна умовно класифікувати на групи за критерієм 

способу спричинення шкоди: забруднення лісів (засмічення лісів відходами 

(ст. 73 КпАП); нераціональне використання лісових ресурсів (використання 

лісових ресурсів не у відповідності з метою або вимогами, що передбачені в 

лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку (ст. 67 КпАП); виснаження, 

пошкодження або винищення лісових ресурсів (знищення або пошкодження 

підросту в лісах (ст. 66 КпАП); руйнування екологічних зв’язків, що 

забезпечують взаємодію лісових масивів з іншими природними ресурсами в 

межах однієї екосистеми (знищення або пошкодження лісоосушувальних 

канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду (ст. 

74 КпАП)); порушення екологічних вимог, стандартів, нормативів, дозволів, 

ліцензій або ж їх невиконання, (порушення правил відновлення і поліпшення 

лісів, використання ресурсів спілої деревини (ст. 68 КпАП)) тощо [63].  

Одразу слід акцентувати на використання законодавцем 

формулювання ст. 64 “Порушення встановленого порядку використання 

лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці”, однак, 

на нашу думку указана диспозиція є вже наслідком, причиною якого є 

безпосередньо незаконна вирубка лісу, тому виступає свого роду нормою, 

що дублює відповідальність. 
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Звертає на себе увагу також стаття 65 КУпАП, що передбачає 

адміністративну відповідальність за незаконну порубку, пошкодження та 

знищення лісових культур і молодняка. Однак вказана норма на практиці не 

забезпечує збереження лісових культур, в особливості молодняка. Існує 

численна кількість повідомлень про незаконне викорчування (викопування) 

лісових ресурсів (молодняка) [1], яке, однак, залишається поза правовим 

регулюванням, адже чинним КУпАП не передбачено відповідальності за 

вказане правопорушення, що є черговою прогалиною та потребує 

законодавчого врегулювання. 

Зниження рівня адміністративної деліктності у сфері використання та 

охорони лісових ресурсів, як і в попередньому випадку вчені-

адміністративісти вбачають переважно в підвищенні розмірів штрафних 

санкцій та приведення їх до рівня адекватності існуючим економічним та 

соціальним реаліям, що, на думку вчених, має позитивно сприяти 

раціональному використанню лісів, їх охороні, дозволить створити більш 

ефективний механізм попередження та припинення проступків [64]. 

Вважаємо, що зниження рівня адміністративної деліктності у сфері 

використання та охорони лісів має перебувати у площині відвернення 

порушень лісового господарства, передусім шляхом застосування 

комплексу профілактичних заходів, про які йтиметься далі. 

Актуальною проблемою є також засмічення та забруднення природних 

ресурсів, що свого часуспонукало законодавця встановити заходи 

адміністративної відповідальності за їх вчинення нормою ст. 73 КУпАП. До 

1999 р. стаття закріплювала накладення адміністративних санкцій за 

засмічення лісів побутовими відходами та покидьками. Однак, вказане 

визначення виявилося доволі розмитим і зумовлювало його довільне 

тлумачення та ускладнювало практику правозастосування. Проте з появою 

 
1 Громадська організація «майдан турківщини» зупинила незаконне викопування дерев на захисній смузі в 

районі співочого поля. http://turka-ua.net/news/2014-11-18-1709 

http://turka-ua.net/news/2014-11-18-1709
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Закону України «Про відходи» [65], до вказаної статті були внесені зміни і 

конструкцію «побутовими відходами і покидьками» перетворили в більш 

обширну категорію «відходами», що й спростило розуміння положень 

вказаної норми та її реалізацію. 

Окрім вищезазначеної класифікації порушень правил використання та 

охорони природних ресурсів за об’єктом, доцільно здійснити їх розподіл за 

критерієм рівня потурання техногенним змінам довкілля, ступенем 

блокування отримання необхідних благ суспільством та окремо виділити 

такий критерій класифікації, як делікти, що порушують процедурні аспекти 

режимних правил в цій сфері за формою вини. 

За першим критерієм адміністративні делікти в сфері використання та 

охорони всіх наявних вичерпних, невичерпних, відновлюваних, 

невідновлювальних природних ресурсів, основне призначення яких з 

матеріального погляду забезпечувати необхідними благами суспільство 

шляхом безпосередньої розумової та фізичної діяльності конкретних людей, 

задіяних в їх використанні слід поділити на такі, що: 

1) прямо сприяють техногенним змінам навколишнього середовища 

(псування та забруднення сільськогосподарських та інших земель (ст. 52 

КУпАП); порушення правил використання земель (ст. 53 КУпАП), порушення 

правил водокористування (ст. 60 КУпАП); порушення порядку здійснення 

викиду забруднюючих речовин в атмосферу або вплив на неї фізичних та/або 

біологічних факторів (ст. 78 КУпАП); порушення правил використання 

об’єктів тваринного світу (ст. 85 КУпАП); та інші); 

2) опосередковано сприяють техногенним змінам довкілля 

(недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в 

експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд (ст. 79 КУпАП); 

виготовлення та збут заборонених знарядь добування об’єктів тваринного або 

рослинного світу (ст. 851 КУпАП); незаконна порубка, пошкодження та 

знищення лісових культур і молодняка (ст. 65 КУпАП); порушення вимог 
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щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і 

засмічення (ст. 591 КУпАП) тощо). 

За критерієм ступеню блокування отримання необхідних благ 

суспільством адміністративні делікти у сфері використання та охорони 

природних ресурсів можна класифікувати окремі на групи залежно від об’єкта, 

якому заподіюється шкода. До таких груп належать посягання на блокування 

отримання користі від земельних, надрових, водних, лісових та рослинних 

ресурсів, атмосферного повітря, біоресурсів. 

Наступним критерієм класифікації можна вважати порушення 

процедурних аспектів режимних правил в сфері використання та охорони всіх 

наявних компонентів навколишнього середовища, основне призначення яких 

з матеріального погляду є забезпечення необхідними благами суспільство 

через безпосередню розумову та фізичну діяльність конкретних людей, 

задіяних в їх використанні за формою вини [17]. Відповідно до вказаного 

критерію слід поділити на такі: 1) здійснювані особою умисно, задля 

задоволення персонального корисного мотиву (самовільне зайняття земельної 

ділянки, приховування або перекручування земельного кадастру); 

2) здійснювані особою-правопорушником з необережності під впливом 

різноманітних життєвих факторів (порушення вимог пожежної безпеки в 

лісах, пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного 

лісового фонду); 3) вчинювані як з умисних мотивів для задоволення власних 

корисних потреб, або з необережності під впливом ряду життєвих факторів 

(порушення правил китобійного промислу, недодержання вимог щодо 

охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації 

підприємств і споруд, порушення правил і вимог проведення робіт з 

геологічного вивчення надр). 

Звичайно неможливо говорити про виникнення адміністративно-

деліктних відносин без належного  виявлення та фіксації адміністративного 

проступку. Цей фактор виступає надзвичайно важливим через на велику 

кількість латентних адміністративних деліктів, виявити які з багатьох причин 



 

 

68 

вбачається надзвичайно складно навіть попри значну кількість органів 

державної влади та їх посадових осіб, що уповноважені на це.  

Наразі існує широка ланка органів державної влади, що покликані 

виявляти та фіксувати вчинення адміністративного делікту, в результаті чого 

накладати адміністративне стягнення на особу-правопорушника, тобто посуті 

прийняття чітко регламентованого комплексу управлінських рішень. Ключове 

місце серед вказаних органів займає Державна екологічна інспекція, однак 

суб’єктів адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та 

охорони природних ресурсів ми будемо досліджувати у наступних розділах. 

Отже, порушення правил використання та охорони природних ресурсів 

є певною мірою сприяння настанню техногенних змін природних ресурсів та 

перешкоджанням можливості реалізації права на отримання необхідних благ 

суспільством. Саме порушення правил використання та охорони природних 

ресурсів як підстава виникнення адміністративно-деліктних відносин 

конкретизується в гіпотезі кожної окремої адміністративно-деліктної норми. 

Окрім того, в дослідження складів адміністративних проступків у сфері 

використання та охорони природних ресурсів вказали на відсутність в гіпотезі 

конструкції форми вини деліквента, в результаті чого пропонуємо  закріпити 

її для забезпечення законності під час притягненні до відповідальності та 

дотриманні прав і свобод громадян. 

У результаті проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 

- підставою виникнення адміністративно-деліктних відносин в сфері 

використання та охорони природних ресурсів є припис адміністративно-

деліктної норми та процедура її активізації, тобто, безпосереднє вчинення 

адміністративного делікту, який посягає на встановлений порядок охорони та 

використання всіх наявних вичерпних, невичерпних, відновлюваних, 

невідновлювальних природних ресурсів, основне призначення яких є 

забезпечення необхідними благами суспільство;  

- порушенням правил використання та охорони природних ресурсів є 

вчинення особою будь-якого адміністративного делікту в даній сфері, який за 
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своєю суттю сприяє техногенним змінам довкілля та може бути перепоною 

для отримання необхідних благ суспільством;  

- порушення правил використання та охорони природних ресурсів слід 

класифікувати за об’єктом; критерієм рівня потурання техногенним змінам 

довкілля; за ступенем блокування отримання необхідних благ суспільством; за 

формою вини, що стосується деліктів, які порушують процедурні аспекти 

режимних правил у сфері використання та охорони природних ресурсів. 

- встановлено важливість виявлення та фіксації проступку як підстави 

адміністративно-деліктних відносин. 

 

1.3. Сучасний стан нормативно-правового регулювання 

адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів 

Україна має потужний та різноманітний природно-ресурсний потенціал, 

основу якого становлять мінеральні, земельні та рекреаційні ресурси. Новітня 

історії розвитку показує лише збільшення активності у їх використання 

внаслідок виникнення промислових агломерацій, де панує виробництво 

продуктів паливно-енергетичного, металургійного, хімічного, будівельного та 

інших міжгалузевих комплексів, виникає необхідність в оптимізації чинного 

та напрацюванні нових, більш дієвих норм, що будуть здатні регулювати та 

охороняти відносини природокористування. Адже через нерівномірну 

територіальну концентрацію промислового виробництва у поєднанні з 

недосконалими технологіями відбувається стрімке погіршення властивостей 

природних ландшафтів. Підсилює вказану тезу своєрідність географічного 

положення України, її природних умов, ресурсного та наукового потенціалу, 

стану економіки і трансформаційних процесів у суспільстві, пов'язаних зі 

зміною орієнтирів соціального розвитку, породжує чимало проблем на шляху 

її економічного зростання [66]. 

Регулювання та охорона відносин у сфері природокористування 

виступає одним з основних завдань адміністративного права, зокрема в 
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частині відносин адміністративної відповідальності, що виконує каральну, 

виховну та превентивну функції. Однак, сьогодні чинне адміністративно-

деліктне законодавство у сфері використання та охорони природних ресурсів 

складається з широкого ряду нормативно-правових актів різної галузевої 

направленості. Адміністративно-деліктні відносини регулюються КУпАП, 

Земельним кодексом, Кодексом про надра та ще рядом несистематизованих 

нормативно-правових актів. 

Окремим питанням правового регулювання як адміністративно-

деліктних відносин в цілому, так і зокрема у сфері використання та охорони 

природних ресурсів було присвячено наукові праці таких вітчизняних та 

зарубіжних вчених-адміністративістів, як В. Авер’янов, І. Акімова, 

С. Алексеев, О. Бандурка, Ю. Битяк, В. Білоус, О. Банчук, І. Голосніченко 

Є. Додін, Л. Завадская, І. Киричук, В. Курило, Т. Коломоєць, В. Колпаков, 

І. Тарасов, В. Шкарупа, О. Шемьяков, Є. Шульга. Однак комплексного аналізу 

чинної системи правової регламентації адміністративно-деліктних відносин у 

сфері використання та охорони природних ресурсів проведено не було. 

Налагодження раціональної реалізації відносин між людиною та 

довкіллям залежить перш за все від належно організованого управління 

органами державної влади та їх представників. Вказані норми містяться в 

Основному Законі, який визнає землю, її надра, атмосферне повітря, водні та 

інші природні ресурси, які містяться на території України, а також природні 

ресурси її континентального шельфу, виняткової (морської) економічної зони 

об'єктами права власності народу України. Право власності від його імені 

здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування у 

межах, встановлених Конституцією України (ст. 13). Відносини ж, які 

виникають поза встановленим порядком, підпадають під регулювання 

адміністративно-деліктного законодавства [19]. 

Адміністративно-деліктні відносини не є новим типом суспільних 

відносин, свідченням цього є широкий законодавчий масив, покликаний 

регулювати цей вид суспільних відносин, де основний акт КУпАП не є єдиним 
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правовим актом, що встановлює склади адміністративних правопорушень. 

Говорячи про нормативно-правове регулювання адміністративно деліктних 

відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів, слід зазначити, 

що нормативна база регулювання відносин цього виду є надзвичайно 

широкою і охоплює такі Закони, як: "Про охорону навколишнього 

середовища" [67], "Про мисливське господарство та полювання" [68], "Про 

землеустрій" [69], "Про охорону атмосферного повітря" [70], "Про мораторій 

на проведення суцільних рубок  на гірських схилах в ялицево-букових лісах 

Карпатського регіону" [71], КУпАП [26], Земельний кодекс України [72], 

Водний кодекс України [73], Кодекс України про надра [74], Закон України 

"Про охорону атмосферного повітря" [75] та багато інших нормативно-

правових актів. Однак, зважаючи на переважний бланкетний характер норм (а 

саме відсилка до КУпАП), що встановлюють адміністративну 

відповідальність за правопорушення (проступки) у сфері використання та 

охорони природних ресурсів, які передбачені вищевказаними нормативно-

правовими актами, для зручності буде доцільним аналізувати перш за все їх 

першооснову, а саме Кодекс України про адміністративні правопорушення 

(Розділ 7). Окрім того, така розрізненість звичайно не свідчить про системний 

характер, кожен з зазначених актів є особливим та унікальним, адже регулює 

відповідний тип суспільних відносин. Безумовно, динамізм адміністративно-

правових відносин та їх багатовекторний характер, з одного боку 

детермінують необхідність своєчасного прийняття відповідних норм 

адміністративно-деліктного права, але з іншого, – одночасно підкреслюють 

актуальність проблем їх систематизації та кодифікації.  

Виділяючи нормативно-правове регулювання адміністративно-

деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів, слід 

зазначити, що більшість з них містять склади адміністративних 

правопорушень та відповідальність за них. Однак норми, що закріплюють 

адміністративну відповідальність за правопорушення, скажімо, у сфері 

земельних ресурсів носять переважно описовий характер. Так, земельний 
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кодекс як основний акт, що регулює відносини у сфері земельних ресурсів не 

здійснює градацію правопорушень не розмежовуючи при цьому жодним 

чином адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність за 

їх вчинення. Окрім того, відсутні і санкції за їх вчинення. Законодавець в 

цьому та ряді інших нормативно-правових актів обмежується формулюванням 

понесення цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності 

юридичних осіб та громадян за такі правопорушення, як укладання угод з 

порушенням земельного законодавства, самовільне зайняття земельних 

ділянок, псування сільськогосподарських угідь та інших земель, невиконання 

вимог щодо використання земель за цільовим призначенням тощо (ст. 221 

Земельного кодексу України) [72]. Це стосується і більшості галузевих актів, 

які регулюють адміністративно-деліктні відносини у тій чи тій сфері 

природних ресурсів. 

У наукових колах неодноразово зазначався факт того, що з погляду 

правозастосування вказані норми є безкорисними, адже мають переважно 

декларативний характер, не містячи в собі класичної структури – гіпотеза, 

диспозиція, санкція – та не виділяючи вказані види правопорушень шляхом 

перелічення їх унікальних характеристик, що якісно відрізняють 

адміністративні правопорушення від скажімо кримінальних [76]. Аналіз 

КУпАП дозволяє нам знайти законодавчу класифікацію вказаних 

правопорушень. Так, кодекс містить такі види правопорушень у сфері 

земельних ресурсів: псування і забруднення сільськогосподарських та інших 

земель (ст. 52 КУпАП); порушення правил використання земель (ст. 53 

КУпАП), самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 531 КУпАП); 

приховування або перекручування земельного кадастру (ст. 532 КУпАП); 

несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або не приведення їх у 

стан, придатний для використання за призначенням (ст. 54 КУпАП) тощо.  

Отже, слід вказати на ключову роль КУпАП як систематизованого акта, 

що закріплює основоположні поняття, суб’єктів даних відносин, розмір та 

процедуру накладення адміністративного стягнення, тобто на відміну від 
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інших галузевих актів, що передбачають настання адміністративної 

відповідальності, наприклад лісовий кодекс України, КУпАП встановлює 

санкції та їх розмір. 

За період існування чинного КУпАП в його поточній редакції кількість 

складів адміністративних проступків зазнавали змін як щодо виключення 

старих норм, що регулювали наявні в умовах планової економіки відносини, 

так і щодо появи норм, що передбачають, наприклад, нових суб’єктів 

адміністративно-деліктних відносин, однак наразі ці зміни все ще далекі від 

відображення реальної кількості протиправних викликів, з якими сьогодні 

стикається наше суспільство. В умовах перманентних змін політико-

економічного курсу України, розвиткові ринкових відносин та постійного 

виникнення нових видів суспільних відноси чинне адміністративно-деліктне 

законодавство тривалий час не відображає потреб сучасності і містить 

переважно застарілий радянський підхід, а отже, потребує так званої 

реконструкції, або оновлення змістового наповнення матеріальної та 

процесуального. Передусім це стосується адміністративно-деліктного 

законодавства, що покликане забезпечувати дотримання законності і 

правопорядку. 

Сучасне адміністративно-деліктне законодавство зазнає відвертої 

критики з боку правників. Починаючи з назви акта, яка не повністю 

відображає його сутність та зміст, і закінчуючи рядком архаїчних положень, 

що в ньому містяться. Відповідно до назви, кодекс ніби обмежується лише 

переліком складів адміністративних правопорушень, однак, крім цього, він 

також містить систему санкцій за їх вчинення, визначає розміри, зміст, 

принципи та строки накладання адміністративних стягнень, процесуальний 

порядок їх накладання, зокрема, визначає органи державної влади, що 

уповноважені притягати до адміністративної відповідальності, їх 

компетентність. У зв’язку з чим КУпАП більше регулює у комплексі 

адміністративно-деліктні відносини, а отже, від за суттю має назву 

Адміністративно-деліктний кодекс.  
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До інших недоліків можна віднести: наявність норм, що не відповідають 

меті стягнення (покарання та попередження) через відверто незначні розміри 

штрафних санкцій як найбільш поширеного виду в адміністративно-деліктних 

відносинах виду стягнення. Так, наприклад, ст. 59 КУпАП, що передбачає 

відповідальність у розмірі від трьох до семи неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян за спричинення забруднення і засмічення вод, а також 

порушення водоохоронного режиму на водозборах, що спричинило їх 

забруднення, водну ерозію ґрунтів та інші шкідливі наслідки, або ст. 73, яка 

передбачає від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян за засмічення лісових ресурсів відходами [26]. В даному 

випадку особі-правопорушникові-підприємцю набагато вигідніше сплатити 

відносно невеликий штраф, аніж утриматися від протиправних дій з точки 

зору матеріальної вигоди. Недоліками також є незрозуміла система суб’єктів, 

уповноважених до складання адміністративного протоколу; розпорошеність 

та безсистемність норм, що передбачають адміністративну відповідальність за 

різними галузевими актами. 

У наукових колах вирішення питання оновлення та удосконалення 

чинного адміністративно-деліктного законодавства, по-перше, шляхом 

внесення змін до чинного адміністративного законодавства, по-друге, 

прийняттям нового систематизованого адміністративно-деліктного акту. З 

часом чинний КУпАП все більше і більше зазнає нищівної критики як з боку 

науковців, так і з боку практиків. Окремі вчені, зокрема, констатують 

невідповідність концепції чинного адміністративно-деліктного законодавства 

сучасній ідеології і зазначають, що наразі адміністративне право втрачає 

власне значення інструмента забезпечення законності [19]. З огляду на це, дана 

галузь права потребує радикального оновлення. 

Чинні трансформаційні зміни КУпАП мають переважно безсистемний 

характер, і не демонструють чіткої стратегії подальшого розвитку та адаптації 

до реалій сьогодення, не сприяють дотриманню єдності духу акта. Так, на 

думку вчених, зміни та доповнення, що вносяться до даного кодифікованого 
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акта не призводять до очікуваних результатів та водночас не роблять інститут 

адміністративної відповідальності тим дієвим механізмом, що здатний 

забезпечити правопорядок в суспільстві [77]. Найважливішими проблемами у 

зазначеній сфері на думку О. Банчук, є такі: 

– відсутність систематизації та упорядкування адміністративно-

деліктного законодавства; 

– еклектичний характер та зміст законодавства про адміністративну 

відповідальність (гуртування різних за сутністю елементів); 

– невідповідність окремих інститутів законодавства про адміністративну 

відповідальність сучасному рівню розвитку соціуму [77].  

Дещо іншу позицію займає Т. Гуржій, який серед основних недоліків 

діючого КУпАП визначає: 

– дискусійний характер назви кодифікованого акта; 

– невідповідність більшості закріплених у КУпАП складів проступків у 

сфері державного управління; 

– значна розпорошеність в обсязі джерел адміністративної 

відповідальності; 

– схожість та відповідність багатьох положень КУпАП нормам 

кримінальному законодавству; 

– передання окремих адміністративно-процесуальних повноважень 

приватним суб'єктам; 

– низький рівень кореляції адміністративних санкцій матеріального 

характеру сучасному рівню розвитку соціально-економічного характеру[53]. 

Вважаємо, що слід погодитися з думкою Т. Гуржій, адже справді всі недоліки, 

перелічені нею, є об’єктивними і безперечними, однак не єдиними. 

Перелік основних недоліків чинного Кодексу не є вичерпним. Окремі 

вчені зазначають, що "важливою прогалиною діючого адміністративного 

законодавства залишається відсутність чіткої системи адміністративних 

стягнень, що застосовуються до юридичних осіб. Єдиним систематизованим 

актом, що встановлює відповідальність юридичних осіб, є Господарський 
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кодекс України" [78]. І справді, якщо проаналізувати КУпАП, стає очевидна 

відсутність ряду санкцій, що може бути застосовано до юридичних осіб, а 

саме: консервація, ліквідація, позбавлення ліцензії тощо. Обмежуючись 

штрафними санкціями, законодавець підкреслює, що інститут 

адміністративної відповідальності юридичних осіб є далеким від вимог 

сучасності та є новелою для адміністративно-деліктного законодавства, хоча і 

виник одразу з початку переходу з планової економіки на ринкову з розпадом 

Радянського союзу. 

Однак, як справедливо зазначає Ю. Крегул, адміністративне 

законодавство сьогодні є одним з найбільш динамічна, однак нестійких, 

зумовлюють високий рівень уваги до внесення змін та доповнень [79], а отже, 

приведення його в належний порядок із врахуванням більшості недоліків лише 

питання часу. 

На актуальність та своєчасність реформування чинного 

адміністративно-деліктного законодавства вказують і низка підзаконних 

нормативних актів, зокрема: Указ Президента України «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 р. “Про хід 

реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів”» від 

08.04.2008 р. № 311/2008 [80]; План заходів щодо реалізації Концепції 

реформування кримінальної юстиції України, затверджений розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 27.09.2008 р. № 1153-р. [81], в якому міститься 

доручення центральним органам державної влади (Міністерству юстиції, 

Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони, Міністерству фінансів, 

Міністерству економіки, Службі безпеки України, Державній податковій 

адміністрації за участю Національної комісії із зміцнення демократії та 

утвердження верховенства права, Верховного Суду та Генеральної 

прокуратури України) розробити проєкт нового Кодексу України про 

адміністративні проступки [80]. Проте, слід констатувати, що наразі 

відбувається відверте затягування процесу підготовки та прийняття 

новопроголошеного проєкту. У вищезазначеному плані термін, а саме 
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«протягом шести місяців після прийняття Кримінального процесуального 

кодексу України», є досить неконкретизованим. Не зважаючи на це, на нашу 

думку, не буде цілком доречним співвідносити розробку Кодексу України про 

адміністративні проступки з Кримінальним процесуальним кодексом України. 

Адже складне політичне, соціальне та економічне становище в Україні, робить 

прийняття актів, що стосуються удосконалення законодавства про 

адміністративну відповідальність декларативними та такими, що не спонукає 

до вирішення наявних проблем відносин адміністративної відповідальності.  

Окрім того, слід зазначити, що раніше вчені-адміністративісти 

намагалися напрацювати якісно новий кодифікований акт: за ініціативою 

КМУ у 2004 році було направлено новий проєкт Кодексу України про 

адміністративні проступки,  сконструйований такими адміністративістами, як 

В. Авер’янов, Ю. Битяк, І. Голосніченко, Є. Додін, В. Стефанюк та ін.  

Аналізуючи змістове наповнення зазначеного проєкту слід вказати на 

ряд позитивних моментів, що він передбачав, а саме: 

– назва проєкту більш повно та чітко відображає його змістове 

наповнення, адже, вчені неодноразово заявляли на свого роду викривлення. 

Так, на думку В. Колпакова, на початку існування Радянського союзу 

відбулася підміна понять власне адміністративного (управлінського) 

правопорушення, що здійснює орган державної влади через посадову особу та 

адміністративного проступку (делікту). На думку вченого, вказана неточність 

продовжує знаходити своє відображення і досі в КУпАП. Так, він зазначає, що 

термін «адміністративне правопорушення» в післяреволюційні часи не лише 

втратив ознаки одного з інститутів адміністративної юстиції і почав 

сприйматися, і сприймається наразі, як синонім поняття «адміністративний 

проступок (делікт)», але і по суті здійснили смислову заміну один одного в 

синонімічному тезаурусі. Дефініція «адміністративне правопорушення» взяла 

на себе роль основного терміна під час визначення діянь, які порушують 

наявні заборони, а поняття «адміністративний делікт» виконує додаткову, 

уточнювальну роль [82]. Згадана наукова позиція пояснює необхідність 
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корегування не лише назви основного кодифікованого акта у сфері 

адміністративно-деліктних відносин, але і загальної дефініції адміністративне 

правопорушення; 

– звуженість назви “Кодекс України про адміністративні проступки”, 

який за своєю структурою та системою буде містити не лише норми 

матеріального права, але і процесуальні адміністративно-деліктні норми. 

Тобто кодекс буде регулювати значно ширше коло відносин, ніж тільки 

адміністративні проступки. Він регулюватиме і відносини з виявлення, 

розслідування, винесення рішення, перегляду справи, правовий статус 

суб’єктів тощо; 

– відповідно до проєкту Кодекс України про адміністративні проступки 

мав стати основним джерелом адміністративно-деліктного права. Це 

допомогло б систематизувати та оптимізувати адміністративно-деліктне 

законодавство, допомогло б уникнути колізійності та розпорошеності його 

норм; 

– запозичується з кримінального права нові інститути для 

адміністративного права, а саме інститут співучасті та інститут замаху у 

вчиненні адміністративних проступків. З огляду на те, що відповідно до 

наукової позиції ряду науковців на початку створення радянського 

адміністративного права відбулося «штучне поєднання правопорушень у 

сфері публічного адміністрування та правопорушень загальнокримінального 

характеру (наприклад дрібна крадіжка, дрібне хуліганство тощо) та цивільно-

правового (самовільне зайняття земельної ділянки, безквитковий проїзд, 

порушення правил надання телекомунікаційних послуг тощо) [83] вказана 

позиція має право на існування. 

Про існування адміністративних проступків так званого “кримінального 

характеру” зазначали також колектив монографії “Відповідальність у 

публічному праві” Андрушко П., Безклубий І., Берлач А., які під ними 

пропонують розуміти схожі до злочинів діяння, які становлять певну міру 

небезпеки суспільним відносинам у найрізноманітніших сферах життя, тобто 
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посягають на права і свободи людини та громадянина, відносини власності, 

відносини у сфері використання та охорони природних ресурсів, громадську 

безпеку, громадський порядок, тощо), за вчинення яких застосовуються 

адміністративні стягнення, які за характером є тотожними кримінальним 

покаранням, а саме: арешт, виправні роботи, громадські роботи, конфіскація 

майна, розгляд яких відноситься до виключної компетенції судів. До 

зазначеного виду проступків вчений відносить незаконне виробництво, 

придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або 

психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах, дрібне 

викрадення чужого майна тощо [84]; 

– збільшення строку давності під час притягнення до відповідальності за 

вчинення адміністративного проступку. Вказана позиція також вбачається 

перспективною щодо деліктів так званого кримінального характеру; 

– наведено офіційне визначення понять «адміністративна 

відповідальність», «адміністративний проступок», «кримінальний проступок» 

тощо; 

– в окремий розділ Кодексу виділено так звані кримінальні (або підсудні) 

проступки.  

Останні дві позиції, в умовах прийняття змін до кримінального кодексу 

України вбачаються вже застарілими стосовно кримінальних проступків. Так, 

в 2018 році було прийнято закон "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень" (№7279-д) [85], що набув чинності з 1 січня 

2020 року. Цим нормативним актом запроваджується інститут кримінальних 

проступків, що буде діяти в рамках кримінального законодавства. Однак, якщо 

брати розподіл адміністративних проступків на категорії управлінського, 

кримінального та цивільно-правового характеру, дана позиція може мати 

місце. 

У результаті аналізу проєкту Кодексу України про адміністративні 

проступки, виявляється колізійність окремих положень кодексу 
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Конституційним нормам, нормам міжнародного права та ряду законів 

України, невідповідність та архаїчний характер ряду норм, що не відповідає 

вимогам сучасності. Окрім того, впадає в око відсутність чіткої стратегії 

розвитку адміністративно-деліктного законодавства. Безсистемний характер 

та розпорошення норм, якими встановлюються адміністративні санкції за 

порушення адміністративного законодавства межує з низкою 

безперспективних елементів, що може в результаті підвищити ймовірність 

вільного трактування інституту адміністративної відповідальності, що в 

кінцевому наслідку неодмінно призведе до плутанини у практиці його 

правозастосування. Більше того, за відсутності чіткої і ясної державної 

політики в галузі установлення адміністративної відповідальності, остання все 

частіше потрапляє в залежність від інтересів тих або тих органів державної 

влади. Все це та багато іншого свідчить про безперспективний характер 

запропонованого проєкту. 

Широкий масив відносин охоплює правове регулювання 

процесуального порядку притягнення до адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері використання та охорони природних ресурсів. 

Вказані відносини регулюються КУпАП, а саме: ст. 213 “Органи (посадові 

особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення”, ст. 236 “Органи державної санітарно-епідеміологічної 

служби”, ст. 238-4 “Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері захисту рослин”, ст. 239 “Центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного 

вивчення та раціонального використання надр”, ст. 240 “Органи 

рибоохорони”, ст. 241 “Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства”, ст. 242 “Центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського 

господарства”, ст. 242-1 “Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
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використання, відтворення і охорони природних ресурсів”, ст. 244 

“Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі”, а також Розділом IV. 

Провадження в справах про адміністративні правопорушення [26], де 

визначаються перелік органів, уповноважених до накладання 

адміністративних санкцій та порядок, якого вони мають дотримуватися при 

притягненні осіб-правопорушників до адміністративної відповідальності. 

Наразі дедалі частіше трапляються випадки вирішення окремих 

процесуальних питань, що стосуються порядку накладення адміністративних 

стягнень на юридичних та фізичних осіб на рівні відомчих правових актів. 

Таку практику навряд можна визнати нормальним явищем, якщо тільки вони 

не конкретизують процес застосування процесуальних норм, який передбачає 

закон, і не суперечать їм [86]. В противному випадку не дотримується 

конституційний принцип розмежування повноважень між різними гілками 

влади, адже Основний Закон України не передбачає законотворчої діяльності 

окремих органів виконавчої влади або їх посадових осіб, включаючи членів 

Кабінету Міністрів України. Виняток може складати лише наявність права 

законодавчої ініціативи. Справді, розмежування повноважень між 

законодавчою та виконавчою гілкою влади, що продукується Конституцією 

України має дотримуватися як фундаментальний принцип організації влади в 

Україні. Доречно навести тезу, проголошену в кінці ХІХ сторіччя одним з 

піонерів сучасної галузі адміністративного права І. Тарасовим: "Очевидно, 

органи, що видають закони, суть і найкраще виконання їх, але в дійсності це 

не так, адже закон є засобом для виконання… тобто не виконання існує для 

закону, а навпаки закон для виконання… Видання законів і їх виконання 

мають бути розмежовані, а виконавча або адміністративна влада має бути 

єдиним цілим, в якому множинність і різноманітність у виконанні зводяться 

до єдності [87]. 

Безумовно, за наявної романо-германської правової системи, до якої 

тяжіє вітчизняна законодавчому органу досить складно стежити та своєчасно 
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реагувати на перманентні суспільно-політичні зміни, у зв’язку з чим 

законодавчі прогалини могли б успішно заповнюватися органами виконавчої 

влади, використовуючи інститут делегованого законодавства [88], однак для 

правозастосування подібної практики необхідно внесення відповідних змін в 

Конституцію України, що є досить перспективним і першочерговим питанням. 

На нашу думку, слід чітко визначити перелік сфер суспільних відносин 

і процедурний порядок видання нормативно-правових актів органами 

виконавчої влади. Окрім того, слід регламентувати випадки, коли вживані 

ними підзаконні акти можуть коригувати чинне законодавство, особливо, в 

невідкладних умовах, скажімо надзвичайного стану. При чому управлінські 

надзвичайного характеру, так звані "надзвичайні акти управління", при 

усуненні причин, що викликали їх прийняття, повинні або скасовуватися, або 

підтверджуватися відповідними законами. 

Сфера адміністративно-правового регулювання в силу власного 

розвитку зазнає постійних змін, відображаючи рівень розвитку державно-

управлінських суспільних відносин, виявляються якісно нові, що були раніше 

невідомими та неврегульованими (наприклад, відносини децентралізації 

влади), виникає необхідність у встановленні нових або в удосконаленні вже 

наявних правил, наприклад, в галузі охорони навколишнього середовища. 

При цьому, категорія “правове регулювання”, будучи важливим засобом 

впливу на суспільні відносини в бажаному для суспільства напрямку, не має 

бути самоціллю. Вона необхідна і виправдана лише тоді, коли здатна 

призводити до суттєвих змін в розвитку самих фактичних відносин між 

конкретними суб’єктами права" [89]. Дійсно, якщо нормативно-правовий акт 

був спрямований на врегулювання певних суспільних відносин, але на 

практиці не діяв, ефект від його прийняття нікчемний, і сфера суспільних 

відносин так і залишилася неврегульованою або неповністю врегульованою, 

не зважаючи на існування такого закону.  

Побудова і функціонування правової держави передбачає не 

декларування, а реальне визнання людини найвищою цінністю. І 
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підтвердженням цього має стати практика, коли, надаючи органам 

адміністративної юрисдикції ті або ті права, спрямовані на вирішення ситуації 

адміністративно-деліктного характеру, законодавець має детально 

врегулювати в процесуальному порядку шляхи (зобов’язаний подбати про 

закріплення належних процедур, що гарантують право громадян на захист і 

забезпечують можливість подальшої перевірки законності)  діяльності 

відповідних органів, їх посадових осіб. Необхідність цього зумовлена і тим, 

що не кожна адміністративно-правова матеріальна норма у сфері охорони 

суспільного порядку має належну процесуальну форму.  

Не випадково, на думку С. Алексєєва, "регулювати (в соціальному 

житті) – означає визначати поведінку людей та їх колективів, давати йому 

направлення функціонування та розвитку, вводити його у певні рамки, 

цілеспрямовано його упорядковувати" [90]. Закон завжди має прийматися з 

урахуванням повного і точного вивчення суспільних відносин, які він 

покликаний регулювати, але водночас він створює умови для становлення та 

розвитку таких відносин. Він має спонукати (а не примушувати) до суспільних 

змін [91]. 

При цьому закон має враховувати і перспективні умови функціонування 

органів державної влади, переважно поєднувати в законі матеріальні норми та 

процесуальний механізм їх реалізації. Актуальність подібної практики 

зумовлена тим, що сьогодні прийняття законів переважно поставлено на потік, 

що відображається в діяльності законодавця в популістичних, декларативних 

ідеях, механізмами реалізації яких належно не забезпечені. 

У процесі підготовки та прийняття законів важливу роль відіграє оцінка 

їх моральності, психологічних настроїв суспільства, економічних прорахунків 

суспільних відносин, що становлять об’єкт регулювання, оскільки "закон… це 

узгодження свободи і влади на ґрунті моральності і загальної користі" [87].  

Важливою проблемою виступає необхідність забезпечення принципу 

невідворотності адміністративних стягнень, що буде можливим у разі 
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напрацювання сучасного механізму штрафних санкцій у частині, зокрема, 

підвищення ефективності контрольно-наглядових функцій [92]. 

Сфера регулювання адміністративно-правових, в тому числі і 

адміністративно-деліктних відносин, є однією з найбільш динамічних. Окремі 

аспекти суспільного життя втрачають потребу в врегулюванні або 

регулюються не на рівні закону, а на рівні відомчого акта, інші навпаки 

постійно потребують відображення в законодавчих нормах. Роль підзаконних 

нормативних актів в частині регулювання адміністративно-деліктних відносин 

невпинно зростає.  

Проведений аналіз дозволяє нам зробити такі висновки: 

1. Адміністративно-деліктні відносини мають власний нормативно-

правовий зміст, що охоплює: законодавчі акти Верховної Ради України, які 

регламентують інститути адміністративного примусу та адміністративної 

відповідальності; підзаконні нормативно-правові акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів 

України, відомчі акти, що регулюють питання виявлення адміністративних 

деліктів; нормативно-правові акти, що містять адміністративно-процесуальні 

норми, які регламентують провадження у справах про адміністративні делікти 

та виконання призначених адміністративних стягнень. 

2. Нормативно-правове регулювання адміністративно-деліктних 

відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів належить до 

спільного ведення законодавчого органу та виконавчих органів державної 

влади України. Законодавче регулювання має розвиватися і взаємодіяти на 

двох рівнях з неухильним врахуванням принципу раціоналізації та ієрархії 

законодавчих та інших нормативно-правових актів. 

3. Задля уповільнення динаміки несистематичного та непослідовного 

внесення змін у чинний КУпАП в рамках регулювання адміністративно-

деліктних відносин в сфері використання та охорони природних ресурсів, 

необхідним є прийняття нового систематизованого Адміністративно-

деліктного кодексу України. 
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Висновки по розділу 1 

У результаті дослідження теоретико-правових основ адміністративно-

деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів було 

зроблено такі висновки: 

1. Природними ресурсами є сукупність усіх наявних вичерпних, 

невичерпних, відновлюваних, невідновлювальних природних ресурсів (земля, 

надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), 

природних і природно-соціальних умов і процесів, ландшафтів та інших 

природних комплексів як залучених в господарський обіг, так і таких, що не 

використовуються в економіці, основним призначення яких з матеріального 

погляду є забезпечення необхідними благами (економічними, екологічними, 

оздоровчими, естетичними тощо) суспільство через безпосередню 

інтелектуальну та фізичну діяльність конкретних людей, задіяних в їх 

використанні.  

2. Адміністративно-правова охорона природних ресурсів полягає в 

реалізації заходів державно-владного впливу на суспільні відносини, що 

виникають з приводу використання та охорони природних ресурсів, що 

полягає у здійсненні управлінської та контрольно-наглядової діяльності щодо 

дотримання встановленого порядку їх використання та охорони та накладення 

адміністративних санкцій на осіб-правопорушників, що вчиняють 

протиправні посягання. 

3. Адміністративним проступком (деліктом) у сфері використання та 

охорони природних ресурсів є протиправне, винне (умисне або необережне) 

діяння, що посягає на встановлений порядок охорони та використання 

сукупності всіх наявних вичерпних, невичерпних, відновлюваних, 

невідновлювальних природних ресурсів (земля, надра, води, атмосферне 

повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), природних і природно-

соціальних умов і процесів, ландшафтів та інших природних комплексів,. 
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4. Адміністративно-деліктні відносини у сфері використання та охорони 

природних ресурсів – це врегульовані  нормами адміністративного права 

суспільні відносини, що виникають під час вчинення адміністративного 

делікту, його виявлення, розслідування та притягнення винної особи до 

відповідальності, а також суспільні відносини які  посягають на встановлений 

порядок охорони та використання всіх наявних вичерпних, невичерпних, 

відновлюваних, невідновлювальних природних ресурсів.  

5. Підставою виникнення адміністративно-деліктних відносин у сфері 

використання та охорони природних ресурсів є порушення припису 

адміністративно-деліктної норми, що встановлює порядок використання та 

охорони природних ресурсів, у результаті чого відбувається її активізація.  

6. Встановлено, що норма ст. 65 КУпАП, яка передбачає 

адміністративну відповідальність за незаконну порубку, пошкодження та 

знищення лісових культур і молодняка не може застосовуватися до осіб, що 

здійснюють їх “викорчування” або “викопування”, що має місце на 

практиці. Пропонується усунення вказаної прогалини шляхом внесення 

відповідних змін до адміністративно-деліктного законодавства або ж 

пропонується викласти статтю в такій редакції: "Стаття 65. Незаконна 

порубка, викорчування, викопування, пошкодження та знищення лісових 

культур і молодняка. Незаконна порубка, викорчування, викопування, 

пошкодження дерев або чагарників; перевезення, зберігання незаконно 

зрубаних дерев або чагарників; знищення або пошкодження лісових 

культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а 

також молодняка природного походження і самосіву на площах, 

призначених під лісовідновлення". 

7. Здійснено класифікацію порушень правил використання та охорони 

природних ресурсів: 1) за об’єктом: порушення правил використання та 

охорони лісових ресурсів; порушення правил використання та охорони 

земельних ресурсів; порушення правил використання та охорони надр; -
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порушення правил використання та охорони водних ресурсів; порушення 

правил використання та охорони атмосферного повітря; 

2) за критерієм рівня потурання техногенним змінам довкілля: прямо 

сприяючі техногенним змінам навколишнього середовища; опосередковано 

сприяючі техногенним змінам довкілля; 

3) за ступенем блокування отримання необхідних благ суспільством: 

посягання на блокування отримання користі від земельних, надрових, водних, 

лісових та рослинних ресурсів, атмосферного повітря, біоресурсів. 

4) за формою вини: здійснювані особою умисно, задля задоволення 

персонального корисного мотиву; здійснювані особою-правопорушником з 

необережності під впливом різноманітних життєвих факторів; вчинювані як з 

умисних мотивів для задоволення власних корисних потреб або з 

необережності під впливом низки життєвих факторів. 

8. Галузеве законодавство, що містить склади адміністративних 

проступків у сфері використання та охорони природних ресурсів переважно 

не передбачає санкцій, а норми мають здебільшого описовий та бланкетний 

характер, не здійснюючи при цьому градацію проступків у сфері використання 

та охорони природних ресурсів, не розмежовуючи жодним чином 

адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність за їх 

вчинення. 

9. Чинна кодифікація адміністративно-деліктного законодавства не 

відповідає вимогам сьогодення. Назва акта не відображає його сутність та 

зміст, адже, окрім складів адміністративних правопорушень КУпАП, містить 

систему санкцій за їх вчинення, визначає їх розміри, принципи, строки та 

процесуальний порядок їх накладання, визначає суб’єктний склад 

адміністративно-деліктних відносин, їх компетенцію. Окрім того, чинний 

КУпАП містить низку архаїчних положень, зокрема щодо визначення права 

власності на природні ресурси, відсутність визнання юридичної особи 

суб’єктом адміністративного проступку, неврегульованість окремих відносин, 

зокрема викорчування лісових насаджень, наявність норм, що не відповідають 



 

 

88 

меті стягнення (покарання та попередження) через незначні розміри штрафних 

санкцій. 

10. Виявлено відсутність чіткої стратегії розвитку адміністративно-

деліктного законодавства. Безсистемний характер та розпорошення норм, 

якими встановлюються адміністративні санкції за порушення 

адміністративного законодавства, межує з низкою безперспективних 

елементів, що може в результаті підвищити ймовірність вільного трактування 

інституту адміністративної відповідальності, що в кінцевому наслідку 

неодмінно призведе до плутанини в практиці його правозастосування. 

11. Сфера регулювання адміністративно-правових, в тому числі і 

адміністративно-деліктних відносин, є однією з найбільш динамічних. Окремі 

аспекти суспільного життя втрачають необхідність у врегулюванні, або 

регулюються не на рівні закону, а на рівні відомчого акту, інші навпаки 

постійно потребують відображення в законодавчих нормах. Роль підзаконних 

нормативних актів у частині регулювання адміністративно-деліктних 

відносин невпинно зростає.  

12. Адміністративно-деліктні відносини мають власний нормативно-

правовий зміст, що включає: законодавчі акти Верховної Ради України, які 

регламентують інститути адміністративного примусу та адміністративної 

відповідальності; підзаконні нормативно-правові акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів 

України, відомчі акти, що регулюють питання виявлення адміністративних 

деліктів; нормативно-правові акти, що містять адміністративно-процесуальні 

норми, які регламентують провадження у справах про адміністративні делікти 

та виконання призначених адміністративних стягнень. 

13. Нормативно-правове регулювання адміністративно-деліктних 

відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів належить до 

спільного ведення законодавчого органу та виконавчих органів державної 

влади України. Законодавче регулювання має розвиватися і взаємодіяти на 
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двох рівнях з неухильним врахуванням принципу раціоналізації та ієрархії 

законодавчих та інших нормативно-правових актів. 
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РОЗДІЛ 2. СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-

ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

2.1. Стадії адміністративно-деліктних відносин у сфері використання 

та охорони природних ресурсів 

З огляду на недостатній рівень, на відміну від кримінально-правових 

відносин дослідження внутрішньо-складових елементів адміністративно-

деліктних відносин та їх процесуального порядку, сьогодні надзвичайно 

актуальним змісту стадій адміністративно-деліктних відносин у сфері 

використання та охорони природних ресурсів. Чітке визначення та змістове 

наповнення стадій адміністративно-деліктних відносин у сфері використання 

та охорони природних ресурсів дозволить пролити більше світла на складові 

елементи вказаних відносин, особливо на зміст їх об’єктний та суб’єктний 

склад. Це так само допоможе їх упорядкувати та у подальшому визначити 

правовий статус.  

Дослідженням стадій адміністративно-деліктних відносин було 

присвячено увагу з боку таких вчених-адміністративістів, як, В. Аверьянов, 

О. Бандурка, Д. Бахрах, Ю. Битяк, І. Голосніченко, Є. Додін, В. Колпаков, 

А. Комзюк, М. Тищенко, Є. Шульга тощо. Однак комплексного дослідження 

стадій адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів проведено не було, однак, зважаючи на специфіку 

вказаного виду відносин, лише дослідження їх через таку призму може 

дозволити напрацювати механізми їх покращення. 

Адміністративно-деліктні відносини у сфері використання та охорони 

природних ресурсів складаються з притаманним їм складовим елементам та 

стадій, кожна з яких є самостійною процесуальною дією і відповідно є 

врегульованою нормативно-правовими актами. Стадіям притаманні окремі 

часові відрізки, суб’єктний склад, відповідні процесуальні дії тощо. Особливо 

це стосується специфічних об’єктів адміністративно-деліктних відносин, а 

саме відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів з огляду 
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на специфіку контрольно-наглядової діяльності та специфічних суб’єктів 

притягнення до адміністративної відповідальності. Для з’ясування 

особливостей  адміністративно-деліктних відносин у специфічній сфері 

використання та охорони природних ресурсів слід здійснити аналіз їхніх 

стадій як елементу їх структури з урахуванням спеціального об’єктного 

складу. 

Етимологічне значення терміна “стадія” відповідно до енциклопедичних 

даних сягає поняття певного періоду, ступеню розвитку відповідного процесу, 

що кваліфікується деякими якісними особливостями [93]. Говорячи про 

адміністративно-деліктні відносини, більш логічним буде їх ідентифікація як 

певних етапів, що відбуваються на різних проміжках часу, є пов’язаними між 

собою, переважно взаємозалежні, у кожній з яких відбувається відповідна 

частина формалізованих, фізичних та процесуальних дій окремими видами 

суб’єктів деліктних відносин, кожна з яких характеризується власними 

особливостями.  

Стадіями є врегульовані правовими нормами відповідні етапи 

адміністративно-деліктних відносин. Конкретизуючи вказані етапи, 

О. Кузьменко, поділяє її на такі види та підвиди: 1) здійснення 

адміністративного розслідування, що передбачає собою: порушення справи; 

встановлення фактичних обставин; процесуальне оформлення результатів 

розслідування; спрямування матеріалів справи про адміністративне 

правопорушення до розгляду за підсудністю; 2) здійснення розгляду справи, а 

саме: підготовка справи до розгляду i заслуховування; безпосереднє 

заслуховування справи; винесення рішення; доведення рішення до відома; 

3) перегляд рішення: здійснення оскарження або опротестування рішення у 

вищу інстанцію або в судовому порядку; перевірка законності постанови; 

повторне винесення рішення; вступ рішення в силу; 4) виконання рішення: 

звернення рішення до виконання; безпосереднє виконання рішення [94]. 

Загалом погоджуючись з зазначеною концепцією стадій, слід усе ж вказати, 
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що ці стадії більше належать до стадій адміністративно-деліктного 

провадження, а не власне адміністративно-деліктних відносин.  

Стадії адміністративно-деліктних відносин слід відрізняти від поняття 

"стадії адміністративно-деліктного провадження", адже перші є значно 

ширшими та загальними відносно інших, які є спеціальними. Стадії 

адміністративно-деліктних відносин охоплює вчинення адміністративного 

делікту, що є першою стадією, на відміну від адміністративно-деліктного 

провадження, яке не включає в себе останнє, і починається з винесення акта 

про адміністративне правопорушення, тобто складання адміністративного 

протоколу.  

Обгрунтованою видається класифікація стадій адміністративно-деліктних 

відносин, здійснена Д. Лук’янцем, який хоч і дещо ширше та більш 

узагальнено підійшов до питання стадій адміністративно-деліктних відносин, 

однак вони повністю розкривають сутність відносин. Науковець пропонує 

поділити їх так:  

1) стадія вчинення адміністративного проступку; 

2) стадія виявлення адміністративного проступку; 

3) стадія здійснення адміністративного розслідування; 

4) стадія попереднього розгляду матеріалів справи;  

5) стадія об’єктивної адміністративної відповідальності (попередження); 

6) стадія суб’єктивної адміністративної відповідальності 

(адміністративний арешт) [95]. 

Розвиваючи тезу про відмінність стадій адміністративно-деліктних 

відносин від стадій адміністративно-деліктного провадження, слід вказати, що 

останні виникають з моменту реакції уповноваженої особи, тобто складання 

адміністративного протоколу, і є абсолютно процесуальними відносинами, де 

обов’язковим є включення державного механізму.  

Стадії адміністративно-деліктного провадження можуть ділитися за 

різними критеріями, однак ключовим є їх поділ на обов’язкові та 

факультативні. До обов’язкових вчені-адміністративісти зараховують: 
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порушення справи про адміністративне правопорушення (тобто складання 

протоколу); попередній розгляд матеріалів; розгляд справи компетентним 

органом (посадовою особою) і прийняття індивідуального правового акта 

(винесення рішення у справі). До факультативних можна зарахувати не 

обов’язкові стадії, а отже ті, настання яких відбувається лише в окремих 

випадках, це: оскарження та в окремих випадках виконання прийнятого в 

справі рішення [96]. Хоча останнім часом вчені-правники в сучасному 

адміністративному праві виділяють чотири основні (обов’язкові й 

факультативні) стадії [97; 98; 99]. 

З огляду на вказані класифікації можна зробити висновок, що стадії 

адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів поділяються так: 

1) вчинення адміністративного делікту у сфері використання та охорони 

природних ресурсів; 

2) виявлення адміністративного делікту уповноваженою особою; 

3) адміністративне розслідування вчинення адміністративного делікту у 

сфері використання та охорони природних ресурсів (порушення справи про 

вчинення адміністративного правопорушення і встановлення фактичних 

обставин справи тощо). 

4) процесуальне документальне відображення результатів розслідування; 

5) спрямування матеріалів справи про адміністративне правопорушення до 

розгляду за підсудністю;  

6) безпосередній розгляд справи; винесення рішення; доведення рішення 

до відома деліквента;  

7) оскарження або опротестування рішення в адміністративному або 

судовому порядку, повторне винесення рішення;  

8) набрання рішенням законної сили;  

9) виконання рішення та накладення адміністративного стягнення на 

особу-правопорушника (звернення рішення до виконання; безпосереднє 

виконання рішення). 
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Слід зазначити, що до факультативних стадій у цій класифікації будуть 

належати: -направлення матеріалів справи про адміністративне 

правопорушення до розгляду за підсудністю, адже справа про адміністративне 

правопорушення зазвичай розглядається безпосередньо уповноваженою 

посадовою особою органів державної влади, що виявила правопорушення і 

нею ж виноситься постанова про притягнення до адміністративної 

відповідальності. Однак вказана стадія має місце у разі виявлення 

адміністративного правопорушення не, наприклад, органами державної 

екологічної інспекції, а скажімо органами національної поліції України; стадія 

перегляду рішення, адже оскарження або опротестування є правом особи, 

щодо якої було винесено рішення про накладення адміністративного 

стягнення. Однак особа може і не заявити про власні наміри щодо оскарження 

і не опротестовувати наявне рішення, погоджуючись з ним і визнаючи власну 

провину, внаслідок чого факультативні стадії залишать не активованими. Усі 

інші стадії, на нашу думку, є обов’язковими і притаманні адміністративно-

деліктним відносинам лише в такому порядку, черговості та систематичності.  

Ця класифікація, на нашу думку, є найбільш детальною, однак не можна 

сказати, що вона єдино можлива, адже їх можна об’єднати й узагальнити. 

Стадії можна класифікувати зокрема і так: 

1) здійснення аналізу ситуації, діяння, наслідків та  ініціювання справи про 

вчинення адміністративного правопорушення. На вказаній стадії відбувається 

фіксація та відображення інформації по суті справи, факти, попереднє 

співставлення діяння з нормами адміністративно-деліктного законодавства, з 

законодавчо встановленим порядком використання та охорони природних 

ресурсів, наявності власне складу адміністративного правопорушення. Окрім 

того, здійснюється оцінка справи в перспективі та приймається рішення щодо 

подальшої її долі; 

2) на стадії прийняття рішення у справі про адміністративне 

правопорушення через безпосереднє зіставлення діяння з порушенням 

адміністративного законодавства, а також з наслідками, що були спричиненні 
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протиправним діянням дається правова оцінка. Можна сказати, що вказана 

стадія є визначальною для справи про адміністративне правопорушення у 

сфері використання та охорони природних ресурсів. На ній зокрема 

досліджуються наявні матеріали, що стосуються проступку, встановлюється 

істина в справі з подальшим винесенням правомірного рішення; 

3) оскарження рішення про притягнення до адміністративної 

відповідальності у сфері використання та охорони природних ресурсів як 

факультативна стадія передбачає опротестування рішення у справі в судовому 

або позасудовому порядку з боку особи-правопорушника у разі незгоди з ним; 

4) виконання прийнятого рішення у справі про адміністративне 

правопорушення у сфері використання та охорони природних ресурсів є 

завершальною стадією адміністративно-деліктних відносин, коли державний 

механізм включається для накладення адміністративного стягнення. 

Наявні стадії адміністративно-деліктних відносин мають власні, 

притаманні ознаки, що якісно відрізняють їх від стадій інших процесуальних 

відносин. Указані ознаки є взаємопов’язаними та обов’язковими для всіх без 

винятку стадій та власне зумовлюють їх наявність. На нашу думку, за 

допомогою здійснення їх характеристики можна більш точно ідентифікувати 

та зрозуміти сутність стадій адміністративно-деліктних відносин у сфері 

використання та охорони природних ресурсів. Вважаємо, що стадіям 

притаманні такі ознаки: 

-самостійність. Кожна стадія адміністративно-деліктних відносин є 

виокремленою та самостійною, з власною системою процесуальних та інших 

дій. Ознака самостійності характеризує кожну стадію внутрішньо-незалежним 

чином, тобто самостійність як ознака характеризується відокремленістю та 

автономністю однієї стадії від іншої, що власними характеристиками 

породжує ще одну – незалежність. Попри систематичний характер та 

послідовність настання кожної наступної стадії адміністративно-деліктних 

відносин слід зазначити, що всі вони є незалежними одна від одної, більше 

того, кожна наступна наступає лише за умов завершеності попередньої. Без 
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проведення чіткого, повного та обґрунтованого дослідження не вбачається за 

можливе винесення постанови про притягнення до адміністративної 

відповідальності, і, навпаки, не уявляється здійснення розслідування справи 

про адміністративне правопорушення за умов його не виявлення. Чіткі межі 

кожної зі стадій та неможливість втручання окремих діянь однієї стадії до 

іншої свідчать про характер їх самостійності та незалежності; 

-взаємообумовленість стадій адміністративно-деліктних відносин 

пояснюється систематичністю характеру та обов’язковістю черговості їх 

настання, в даному випадку певної процесуальної залежності одної від іншої. 

Вказана взаємозалежність полягає не у можливості перенесення 

процесуальних дій з однієї в іншу, а передусім в черговості їх настання, що і 

говорить про ознаку взаємообумовленості. 

-нормативна закріпленість та формальна визначеність. Кожна стадія 

адміністративно-деліктних відносин є закріпленою в адміністративно-

деліктному законодавстві, має власні межі, початок та кінець, а також чітко 

визначені процесуальні дії, що здійснюються уповноваженими особами або 

органами державної влади – суб’єктами адміністративно-деліктних відносин. 

Ознака нормативної закріпленості вказує на високий, обов’язковий, 

формалізований порядок їх настання, таким чином легітимізуючи їх; 

-тимчасовий характер свідчить про обмеженість стадій відповідними 

часовими рамками. Вказана ознака також випливає з нормативної 

закріпленості та формальної визначеності, адже термін також є визначеним і 

законодавчо закріпленим. Тимчасовий характер означає, що кожній стадії 

притаманне її здійснення в межах певного часового проміжку, тобто стадія не 

може бути безстроковою; 

-обов’язковість стадій адміністративно-деліктних відносин є ще однією 

ознакою, не випливає з нормативної закріпленості. Власне сама нормативна 

закріпленість і надає стадіям ознак обов’язковості і неможливості порушення 

їх порядку або системи. Обов’язковість стадій підкріплюється імперативністю 

адміністративно-деліктних норм, невиконання яких або неналежне виконання 
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породжує інші адміністративно-деліктні відносини. Завдяки чіткому 

законодавчому закріпленню механізму державного примусу стадії 

адміністративно-деліктних відносин є обов’язковими до виконання; 

-черговість як ознака передбачає наявність відповідного, чітко 

встановленого законом порядку настання кожної наступної стадії після 

попередньої. При цьому очевидним є необхідність повної процесуальної 

завершеності кожної попередньої стадії. Окрім того вказаною ознакою 

підкреслюється прямий обов’язок початку наступної стадії під час виконання 

повного порядку дій та досягнення мети попередньої. Звичайно, 

обов’язковість черговості в цьому випадку стосується переважно стадій, що не 

є факультативними, хоча у разі ініціативи їх виникнення, вони також стають 

обов’язковими та черговими; 

-особливість кола суб’єктів адміністративно-деліктних відносин, також є 

ознакою, що випливає з нормативної закріпленості. Її значення полягає в тому, 

що адміністративно-деліктним відносинам притаманне певне, визначене 

законом коло суб’єктів, учасників стадійних правовідносин. Більше того, 

окремі стадії адміністративно-деліктних відносин характеризуються 

наявністю окремого ряду суб’єктів, що будуть інакшими та відрізнятися від 

попередніх. Наприклад, стадії вчинення адміністративного делікту 

притаманна обов’язкова наявність деліквента, в окремих випадках і інших 

осіб, щодо яких вчинене адміністративне правопорушення (дрібна крадіжка 

тощо). Або ж стадія перегляду рішення про притягнення до адміністративної 

відповідальності, що відбувається за участю якісно іншого кола суб’єктів 

порівняно зі стадією його винесення тощо; 

-цілеспрямованість також можна визначити як ознаку стадійності 

адміністративно-деліктних відносин. Кожна стадія спрямована на якусь певну 

мету і реалізується задля її виконання або досягнення. Наприклад, стадія 

здійснення адміністративного розслідування ставить перед собою досягнення 

такої мети: порушення справи про вчинення адміністративного 

правопорушення; встановлення фактичних обставин справи.  



 

 

98 

Усі вищеаналізовані ознаки є обов’язковими та притаманними 

адміністративно-деліктним відносинам у сфері використання та охорони 

природних ресурсів і кожній зі стадій зокрема. 

Однак слід проаналізувати кожну з перелічених нами стадій 

адміністративно-деліктних відносин, здійснивши їх характеристику, для 

більш повного та детального розуміння адміністративного делікту у сфері 

використання та охорони природних ресурсів. 

Першою стадією виступає безпосередній факт вчинення адміністративного 

делікту у сфері використання та охорони природних ресурсів, тобто винного 

протиправного діяння (дії або бездіяльності) суб’єктом адміністративного 

правопорушення, що посягає на встановлений законом порядок використання 

та охорони природних ресурсів, а саме конкретного їх елемента. 

Адміністративний делікт у сфері використання та охорони природних ресурсів 

загалом складається з тих самих елементів, або частин, складу, що і звичайний 

адміністративний делікт, тобто суб’єкт, суб’єктивна сторона, об’єкт та 

об’єктивна сторона. Однак, не зважаючи на це, адміністративний делікт у 

зазначеній сфері все ж має свої особливості, що впливають на високий рівень 

їх вчинення у суспільстві. Вивчення цих особливостей у майбутньому 

допоможе напрацювати якісно нові, ефективні механізми протидії 

адміністративній деліктності у сфері використання та охорони природних 

ресурсів, надасть змогу зрозуміти природу вчинення, мотивацію до 

адміністративного делікту, а отже, і розробити систему заходів з профілактики 

вказаних негативних діянь щодо природи та людини. 

Безпосереднє дослідження специфіки суб’єктно-об’єктного складу 

адміністративного делікту у сфері використання та охорони природних 

ресурсів ми здійснимо у наступному підрозділі.  

Адміністративний проступок у сфері використання та охорони природних 

ресурсів визначається вченими досить довільно, так наприклад, А. Гетьман та 

М. Шульга визначають його, як винну, протиправну дію або бездіяльність, 

спрямовану на порушення встановленого державою порядку, права й 
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обов’язки громадян і юридичних осіб у сфері раціонального використання 

природних ресурсів, їхнього відтворення та охорони навколишнього 

середовища, за вчинення якого законодавством передбачено настання заходів 

юридичної відповідальності [100]. 

Інша група вчених визначає поняття адміністративного правопорушення у 

сфері використання та охорони природних ресурсів як сукупність 

протиправних діянь, спрямованих на науково обґрунтовану взаємодію 

суспільства і природного середовища, що проявляються в порушенні 

екологічного порядку під час використання природних ресурсів та екологічної 

чистоти навколишнього середовища і спричиняє шкоду здоров’ю людей [101]. 

Обидва визначення мають право на існування та вказують на певні 

особливості адміністративного делікту у сфері використання та охорони 

природних ресурсів. 

Особливістю вчинення адміністративного делікту у сфері використання та 

охорони природних ресурсів є їх безпосередній та родовий об’єкт. До 

безпосереднього об’єкту адміністративного делікту у сфері використання та 

охорони природних ресурсів належить раціональне використання природних 

ресурсів та збереження наявних його натуральних компонентів. До родового 

зараховуємо встановлений порядок охорони та використання всіх наявних 

вичерпних, невичерпних, відновлюваних, невідновлювальних природних 

ресурсів, основне призначення яких з матеріального погляду є забезпечення 

необхідними благами суспільство через безпосередню розумову та фізичну 

діяльність конкретних людей, задіяних в їх використанні.  

Другою стадією є виявлення адміністративного правопорушення 

фізичними особами або компетентними органами державної влади 

(правоохоронними органами). Саме з неї починається або набуває чинності 

адміністративно-деліктне провадження, коли, виявивши адміністративний 

проступок, передбачений адміністративно-деліктним законодавством, 

уповноважена особа, представник органу державної виконавчої влади або 

громадський інспектор, якому держава делегувала окремі повноваження, 



 

 

100 

складає протокол про адміністративне правопорушення (проступок). У разі ж 

виявлення адміністративного проступку громадянином або іншою фізичною 

особою (іноземцем, особою без громадянства) вона зобов’язана повідомити 

компетентні органи, що уповноважені на складання такого протоколу та 

притягнення до адміністративної відповідальності (Державна екологічна 

інспекція). 

Унаслідок виконання власних контрольно-наглядових функцій з 

дотриманням вимог природоохоронного законодавства державними 

інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Херсонської 

області здійснено рейд в адміністративних межах Новотроїцького та 

Генічеського районів. Під час здійснення наглядових заходів було виявлено 

порушення правил використання земель, розміщення об'єктів, що негативно 

впливають на стан земель, і є порушенням статті 53 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Відповідно до даних інспекції стосовно 

правопорушників складено сім протоколів про адміністративні 

правопорушення2. 

Іншим прикладом слугує факт виявлення правоохоронцями незаконно 

засіяної ділянки на території П'ятихатської сільської ради Василівського 

району Запорізької області, внаслідок чого відбулася реакція правоохоронних 

органів у вигляді складеного адміністративного протоколу про самовільне 

зайняття земельної ділянки та передано пакет документів щодо визнання 

врожаю безгосподарним до органів фіскальної служби3. Зазначені вище 

приклади демонструють, що виявлення адміністративного правопорушення у 

сфері використання та охорони природних ресурсів здійснюється 

уповноваженими органами державної влади безпосередньо або 

опосередковано шляхом отримання повідомлення про вчинення 

правопорушення громадянами, зокрема через  засоби масової інформації. 

 
2 Держекоінспекція виявила порушення правил використання земель http://ksza.ks.ua/news/society/72715-

derzhekonspekcya-viyavila-porushennya-pravil-vikoristannya-zemel.html 
3 На Запоріжжі під наглядом правоохоронців зібрали врожай соняшника з захопленого невідомими поля.  

https://zp.depo.ua/ukr/zp/na-zaporizhzhi-pid-naglyadom-pravoohoronciv-zibrali-vrozhay-sonyashnika-z-

zahoplenogo-nevidomimi-polya-20181126876189 

http://ksza.ks.ua/news/society/72715-derzhekonspekcya-viyavila-porushennya-pravil-vikoristannya-zemel.html
http://ksza.ks.ua/news/society/72715-derzhekonspekcya-viyavila-porushennya-pravil-vikoristannya-zemel.html
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Здійснення адміністративного розслідування як стадія адміністративно-

деліктних відносин передбачає собою вчинення спектру процесуальних дій, 

що починається з виявлення ініціативи до порушення справи про вчинення 

адміністративного правопорушення з боку уповноваженої особи органу 

державної влади у сфері екологічної безпеки, в ході якого відбувається 

процесуальне встановлення фактичних обставин справи.  

На думку О. Артеменко, на стадії адміністративного розслідування 

застосовується в справах про порушення правил використання та охорони 

природних ресурсів досить рідко використовуються або відбираються 

пояснення свідків [102]. Не можемо погодитися з вказаною думкою, адже для 

здійснення фіксації адміністративного правопорушення відповідно до ч. 15 

розділу ІІ Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції до протоколу про адміністративне 

правопорушення уповноваженою особою мають бути долучені й інші 

матеріали про адміністративне правопорушення, а саме: пояснення особи, на 

яку накладається адміністративне стягнення; потерпілих, свідків, висновок 

експерта, речові докази, протокол про вилучення речей і документів, рапорти 

посадових осіб, а також інші документи та матеріали, що містять інформацію 

про правопорушення [103]. Вказана норма свідчить про необхідність зібрання 

якомога більшої кількості доказів щодо наявності вини особи у вчиненні 

правопорушення. Особливо це важливо, коли особа не визнає власної вини у 

вчиненні адміністративного проступку у сфері використання та охорони 

природних ресурсів, адже в таких умовах пояснення свідків є обов’язковими. 

Стадія процесуального оформлення результатів розслідування справи про 

адміністративне правопорушення у сфері використання та охорони природних 

ресурсів проявляється в складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення, куди власне заносять результати здійснення процесуальних 

дій зі встановлення фактичних обставин у справі.  

У протокол про адміністративне правопорушення у сфері використання та 

охорони природних ресурсів заносяться дані про:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15?find=1&text=%F1%E2%B3%E4%EA#w14
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- про дату і місце складання адміністративного протоколу про порушення 

правил використання та охорони природних ресурсів (дата його складання: 

день, місяць і рік складання; найменування населеного пункту, де його 

складено); 

- про посадову особу, яка склала протокол про порушення правил 

використання та охорони природних ресурсів: посада, прізвище, ім'я, по 

батькові; 

- про особу порушника, а саме: прізвище, ім'я, по батькові; місце та дата 

народження (число, місяць, рік); сімейний стан, зокрема  кількість утриманців 

(за наявності інформації); фактичне місце проживання (поштова адреса); місце 

роботи (повна назва підприємства без вживання застосування абревіатур та 

його поштова адреса) або навчання особи (у разі відсутності 

працевлаштування про це робиться відмітка; відомості про доходи (у разі 

наявності інформації про заробітну плату); посада особи-деліквента (для 

посадових осіб); паспорт (серія, номер, ким і коли виданий) або інші 

документи, що посвідчують особу; місце, час вчинення і суть 

адміністративного правопорушення у сфері використання та охорони 

природних ресурсів.  

-про сутність правопорушення, а саме: порушення правил використання та 

охорони природних ресурсів має бути описана з дотриманням та вжиттям 

юридичної термінології, що міститься в законах України, що закріплюють 

юридичну відповідальність; 

 - про особу свідка (свідків) у разі їх наявності, а саме: прізвища, ім'я та по 

батькові, їх адреси. Протокол про адміністративне правопорушення може 

містити також відомості про домашню адресу,  адресу службової особи або 

контактний телефон, за яким їх можна викликати. На нашу думку, показання 

свідків є надзвичайно важливою інформацію, що підтверджує факт вчинення 

адміністративного правопорушення після матеріалів фото та відеофіксації. 

Адже так можна буде уникнути фактору помилки, тобто притягнення до 

адміністративної відповідальності безневинних осіб; 
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- а також пояснення особи-правопорушника з приводу вчиненого 

порушення правил використання та охорони природних ресурсів, у яких особа 

може викласти власну позицію з приводу сутності події, що мала ознаки 

протиправного діяння; 

 - інші відомості, що є суттєвими для вирішення справи про 

адміністративне правопорушення у сфері використання та охорони природних 

ресурсів (відомості щодо актів обстеження підприємств, установ, організацій 

і об'єктів, відмітки про наявність документів та речей, які слугують доказами 

в справі, тощо); 

- у разі наявності матеріальної шкоди, якщо така була заподіяна 

правопорушенням у сфері використання та охорони природних ресурсів; 

- відмітка про одержання другого примірника протоколу особою, яка 

підозрюється у вчиненні адміністративного правопорушення у сфері 

використання та охорони природних ресурсів;  

- протокол має спиратися на нормативно-правові акти,  які  передбачають  

відповідальність за правопорушення у сфері використання та охорони 

природних ресурсів з безпосереднім посиланням на відповідні статті (їх 

частини), пункти, абзаци, що були порушені) [104].  

Стадія направлення матеріалів справи про адміністративне 

правопорушення до розгляду за підсудністю настає переважно у випадку 

виявлення правопорушення іншим правоохоронними органами, посадовими 

особами правоохоронних органів, що безпосередньо не є уповноваженими до 

розгляду вказаних справ, однак виявили діяння, що містить ознаки 

протиправності та наділені правом складати протокол про адміністративне 

правопорушення і водночас зобов’язані підтримувати законність та 

правопорядок у суспільстві. Однак у переважній кількості випадків вказана 

стадія ігнорується, адже правопорушення у сфері використання та охорони 

природних ресурсів все ж здебільшого виявляються уповноваженими на те 

органами, у межах реалізації планових та позапланових контрольно-

наглядових заходів. 
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Все це вказує на те, що вказана стадія володіє усіма ознаками 

факультативності і застосовується переважно як виключення, у разі коли 

правопорушення було виявлено не прямо уповноваженими на це органами 

(наприклад, Державною екологічною інспекцією України), а наприклад, 

органами Національної поліції України. 

На стадії здійснення розгляду справи, винесенні рішення по ній та 

доведенні його до відома правопорушника відбувається по суті завершення 

адміністративного розгляду справи, коли одночасно уповноваженою особою в 

ході здійснення розгляду справи виноситься рішення та повідомляється про це 

на місці особу правопорушника. Після оголошення деліквенту рішення по 

розглянутій справі уповноважена особа зобов’язана передати другий 

примірник постанови про притягнення до адміністративної відповідальності 

безпосередньо особі-деліквенту, яка так ссамо може не погодитися з ним, 

надати письмові пояснення по суті діяння, а також оскаржити його в судовому 

порядку.  

Стадія перегляду рішення про притягнення до адміністративної 

відповідальності передбачає здійснення оскарження або опротестування 

рішення у вищу інстанцію або в судовому порядку; перевірку законності 

постанови. Вказана стадія охоплює також повторне винесення рішення або 

його скасування. Чинним законодавством України передбачено такі способи 

оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, 

а саме: оскарження постанови, прийнятої органом адміністративно-деліктної 

юрисдикції, до вищої інстанції в межах цієї системи органів або їх посадових 

осіб; оскарження постанови, що була прийнята органами адміністративно-

деліктної юрисдикції, або їх посадовими особами до адміністративного суду; 

здійснення оскарження постанови суду у справі про адміністративне 

правопорушення до суду, що стоїть вище у внутрішній ієрархічній будові 

[105]. Вказана стадія виконує важливу роль закріплення ефективного 

механізму реалізації права особи на оскарження прийнятого щодо неї рішення, 
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а також з метою превенції звернення таких осіб до міжнародних судових 

установ [106], зокрема до Європейського суду з прав людини. 

На стадії вступу в силу рішення про притягнення до адміністративної 

відповідальності у сфері використання та охорони природних ресурсів 

відбувається його така собі легітимізація, з моменту проголошення якої 

рішення вступає в силу. Тут відбувається активізація механізмів владного 

впливу, що несуть на собі настання несприятливих наслідків для 

правопорушника у вигляді адміністративного стягнення. З моменту вступу 

рішення про притягнення деліквента до адміністративної відповідальності 

особа зобов’язана притерпіти ті негативні наслідки, що несуть каральну 

функцію за вчинення правопорушення. Попри те, що вказана стадія має більше 

процесуальний характер, однак, на нашу думку, її все ж слід віднести до стадій 

адміністративно-деліктних відносин;  

Виконання рішення про накладення адміністративного стягнення на особу-

правопорушника як стадія адміністративно-деліктних відносин може 

включати в себе такі дії, як: звернення рішення до виконання; безпосереднє 

виконання рішення. Слід зазначити, що переважну більшість санкцій за 

правопорушення у сфері використання та охорони природних ресурсів складає 

стягнення у вигляді штрафу, що є основним їх видом та полягає в понесенні 

певних матеріальних збитків для особи-правопорушника. Згідно з 

положеннями адміністративно-деліктного законодавства особа, що піддалася 

адміністративному стягненню у вигляді штрафу має оплатити його в 

п'ятнадцятиденний термін з дня вручення постанови про накладення штрафу, 

у випадку оскарження вказаної постанови не пізніше ніж у п'ятнадцятиденний 

термін з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення [107]. 

У разі відмови правопорушника від сплати штрафу за вчинення проступку 

у сфері використання та охорони природних ресурсів законодавством 

передбачені виконавчі механізми стягнення. Відповідно до ч. 1 ст. 308 КпАП 

України у разі несплати правопорушником штрафу в межах терміну, що 

встановлений ч. 1 ст. 307 КпАП України. Ця постанова надсилається для 
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примусового виконання до відділу державної виконавчої служби України, за 

місцем проживання порушника, роботи або за місцем знаходження його майна 

[26]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 308 КпАП України в межах примусового виконання 

постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного 

правопорушення з правопорушника стягується: штраф у подвійному розмірі 

від визначеного у відповідній статті КпАП України та зазначеного у постанові 

про стягнення штрафу; витрати на облік зазначених правопорушень. Витрати 

на облік правопорушень та їх розмір визначається Кабінетом Міністрів 

України.  

Після сплину строку добровільної сплати штрафу, суд, що виніс постанову, 

звертає її до виконання шляхом надсилання до примусового виконання до 

відділу державної виконавчої служби, за місцем проживання порушника, 

роботи або за місцем знаходження його майна, а відділ державної виконавчої 

служби уповноважений приступити до примусового стягнення подвійного 

розміру накладеного штрафу [108]. 

Отже, в результаті дослідження стадій адміністративно-деліктних 

відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів слід зазначити, 

що останні необхідно відрізняти від поняття стадії адміністративно-деліктного 

провадження, адже перші є значно ширшими та загальними відносно інших, 

які є спеціальними. Стадії адміністративно-деліктного провадження 

виникають з моменту реакції уповноваженої особи на порушення правил 

використання та охорони природних ресурсів, тобто складання 

адміністративного протоколу, і є абсолютно процесуальними відносинами, де 

обов’язковим є включення державного механізму. Стадії адміністративно-

деліктних відносин включають в себе і вчинення адміністративного делікту, 

що є першою стадією, на відміну від адміністративно-деліктного 

провадження, яке не включає в себе останнє, і починається з винесення акта 

про адміністративне правопорушення, тобто складання адміністративного 

протоколу.  
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2.2. Особливості суб’єктного та об’єктного складу адміністративного 

правопорушення (проступку) у сфері використання та охорони природних 

ресурсів 

Дослідження складових елементів адміністративного правопорушення є 

визначальним фактором розуміння його юридичної природи, що є 

надзвичайно важливим з огляду на його місце в адміністративно-деліктних 

відносинах. Склад адміністративного правопорушення, що є закріплений у 

відповідній правовій нормі адміністративно-деліктного законодавства 

проливає світло на підстави його вчинення, адже лише за наявності всіх 

елементів можна говорити про наявність підстав. У даному випадку такі 

категорії, як юридичні підстави адміністративної відповідальності та 

юридичний склад адміністративного правопорушення мають вагоме 

теоретичне і практичне значення. Однак навіть за наявності усієї кількості 

ознак адміністративного правопорушення (винність, протиправний характер) 

окремі його складові елементи можуть бути відсутніми, що буде свідчити про 

відсутність законних підстав для вступу в адміністративно-деліктні відносини. 

Встановлення змісту поняття “склад адміністративного правопорушення” має 

вагоме практичне значення, з огляду на можливість виявлення фактичних 

ознак будь-якого вчинку особи у співвідношенні з юридичними ознаками, які 

встановлюються нормативно-правовими актами. 

Слід зазначити, що аналіз нормативно-правової бази говорить нам про 

відсутність дефініції “склад адміністративного правопорушення”. З огляду на 

це його визначення вбачається за доцільне шукати в науковій літературі.  Так, 

Ю. Битяк визначає “склад адміністративного правопорушення” як 

встановлену законом сукупність ознак, за наявності яких діяння можна 

вважати адміністративним проступком [98]. Дещо конкретніше визначає 

вказану дефініцію В. Колпаков, який під поняттям “склад адміністративного 

правопорушення” бачить сукупність об’єктивних та суб’єктивних ознак, за 

наявності яких діяння може вважатися адміністративним правопорушенням 

[99]. Через наявність суб’єктивних та об’єктивних ознак визначає аналізовану 
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дефініцію і М. Окрешко. Так, вчена визначає вказане поняття як «сукупність 

установлених законом об’єктивних і суб’єктивних ознак, наявність яких 

характеризує діяння як адміністративне правопорушення (проступок) [109].   

З огляду на вказані визначення та узагальнивши їх, під складом 

адміністративного правопорушення можна розуміти певну сукупність 

законодавчо встановлених суб’єктивних та об’єктивних ознак, що визначають 

належність суспільно-шкідливого або суспільно-небезпечного діяння до 

категорії адміністративне правопорушення, за вчинення якого настає 

адміністративна відповідальність у визначеному законом порядку. 

Склад адміністративного правопорушення у сфері використання та 

охорони природних ресурсів, як і загальної категорії адміністративного 

правопорушення містить обов’язкову наявність чотирьох основних елементів: 

об’єкт, об’єктивна сторони, суб’єкт та суб’єктивна сторона. Відсутність хоча б 

одного з вказаних елементів буде категорично свідчити про неможливість 

виникнення адміністративно-деліктних відносин з огляду на відсутність складу 

адміністративного проступку. 

Попри те, що чинний КУпАП не містить визначення категорії “об’єкт 

правопорушення” теорія адміністративного права визначає його як певну 

сукупність врегульованих правом суспільних відносин, що охороняються 

адміністративно-деліктними нормами. Однак, родові об’єкти, тобто об’єкти 

конкретних правопорушень у сфері використання та охорони природних 

ресурсів, закріплено в главі 6 КУпАП (Адміністративні правопорушення, що 

посягають на власність) та главі 7 (Адміністративні правопорушення у сфері 

охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної 

спадщини). У складі вказаних деліктів об’єктами виступають відносини 

власності, тобто володіння, користування та розпорядження, а також охорони 

таких природних ресурсів, як надра, лісові насадження, водні та повітряні 

ресурси.  

Наука адміністративного та кримінального права останнім часом визначає 

загальний об’єкт правопорушення як правовідносини, що піддаються 
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протиправним посяганням зі сторони особи-правопорушника або злочинця. 

Вчиняючи протиправну дію, деліквент порушує традиційні суспільні 

відносини, що регулюються та охороняються нормами права, за допомогою 

адміністративно-правових санкцій у конкретній сфері життєдіяльності 

людини, суспільства, держави. У цьому випадку об’єктом адміністративного 

правопорушення у сфері використання та охорони природних ресурсів 

виступають відносини власності, раціонального використання, володіння, 

забезпечення екологічної безпеки, розпорядження та охорони природних 

ресурсів від шкідливого зовнішнього впливу, а також інших законних прав та 

інтересів фізичних і юридичних осіб публічного або приватного права. Окрім 

того об’єктом адміністративного правопорушення можуть виступати 

навколишнє природне середовище, окремі його компоненти, тобто надра, 

земля, ґрунти, підземні та наземні води, атмосферне повітря, рослинний, 

тваринний світ, живі мікроорганізми, а також озоновий шар землі тощо. Однак, 

вказані правопорушення є дещо ширшими і можуть бути віднесені до так 

званих “адміністративних екологічних правопорушень”. 

Серед вчених-правників наразі немає єдиної точки зору щодо об’єкту 

адміністративного правопорушення у сфері використання та охорони 

природних ресурсів. Так, А. Гетьман та М. Шульга визначають об’єкт як 

встановлений державою правопорядок, права й обов’язки громадян та 

організацій у сфері раціонального використання природних ресурсів, їх 

відтворення й охорони навколишнього природного середовища [100]. Інша 

група вчених визначає об’єкт дещо інакше, а саме як науково-обґрунтовану 

взаємодію суспільства і природного середовища, що проявляються в 

порушенні екологічного правопорядку під час використання природних 

ресурсів та екологічної чистоти навколишнього середовища і спричиняє шкоду 

здоров’я суспільства [101]. На нашу думку, обидва визначення є досить 

загальним та не відображають зміст поняття “об’єкт адміністративного 

правопорушення у сфері використання та охорони природних ресурсів”, з 

огляду на що ми пропонуємо під останнім розуміти врегульовані нормами 
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адміністративно-деліктного права суспільні відносини у сфері володіння, 

раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього 

природного середовища, і пов’язані з цим права, обов’язки громадян та 

юридичних осіб. Однак, з огляду на різноманітність спектру природних 

ресурсів слід зазначити, що відповідно до кожного з видів природних ресурсів 

(земля, надра, ліси, водні ресурси тощо) об’єктом по стосовно них буде 

окремий вид, притаманних йому суспільних відносин, охоронюваних 

державою та гарантованих її імперативним примусом.  

Переходячи до об’єктивної сторони правопорушення у сфері 

використання та охорони природних ресурсів, слід зазначити, що відповідно 

до кожного адміністративного або іншого виду правопорушення вона буде 

полягати в здійсненні діяння винної особи, що безпосередньо посягає на 

урегульовані та охоронювані правом відносини. Тобто, в даному випадку 

важливим фактором виступає безпосередня фізична активність, що має 

характер винності та протиправності, спрямована на порушення охоронюваних 

прав щодо використання та охорони природних ресурсів. Саме діяння зазвичай 

має вираз дії або бездіяльності, тому в даному випадку саме діяння є основою 

об’єктивної сторони правопорушення досліджуваного типу. Водночас слід 

також додати, що діяння не є винятковим елементом об’єктивної сторони 

правопорушення. До неї також зараховують предмет, місце, час, засоби та 

способи вчинення адміністративного правопорушення. Надзвичайно 

важливим у цьому випадку є якомога повніше визначити об’єктивну сторону 

адміністративного правопорушення, адже від найбільш достовірного описання 

змісту протиправного діяння залежить визначення та накладення коректного 

та співмірного адміністративного стягнення. 

Як вже зазначалося, для характеристики об’єктивної сторони притаманна 

наявність діяння, тобто дії або бездіяльності правопорушника, адже в 

протилежному випадку не можна буде вести мову про факт вчинення самого 

правопорушення, а відсутність діяння буде вказувати на відсутність і самого 

складу делікту. Отже, потенційна особа-правопорушник, на яку мають 
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накладати адміністративне стягнення не буде підлягати адміністративній 

відповідальності, адже фізично вона не вчиняла ніяких діянь. Розвиваючи цю 

думку, можна дійти висновку, якщо немає ніякого діяння, виключається і 

наступний елемент правопорушення – винність. Навіть якщо у разі наявності в 

особи протиправних намірів, без фізичного вияву, що проявляється в активних 

протиправних діях не можна буде говорити про адміністративний проступок і 

відповідальність за нього, адже на самі по собі наміри та протиправні думки не 

можуть визнаватися діянням, що є за своєю суттю фізичним відображенням 

думок та намірів. Ст. 9 КУпАП підтверджує вказану позицію зазначаючи, що 

адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, 

винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на 

громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений 

порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну 

відповідальність [26]. 

Отже, вся система адміністративних правопорушень, передбачених 

адміністративним та іншим галузевим законодавством, містить необхідність 

наявності форми діяння винної особи, хоча звичайно найбільшу їх кількість 

вчиняється за допомогою активних фізичних дій.  

Дослідження об’єктивної сторони як елемента адміністративного 

правопорушення передбачає виявлення причинно-наслідкового зв’язку між 

вчиненням конкретного правопорушення та його наслідками, що настали. 

Задля встановлення причинно-наслідкового зв’язку або залежності наслідків 

від протиправного діяння слід проаналізувати фізичні та суспільні особливості 

наслідків діяння; виявити всі обставини справи, умови, що спонукали до 

негативних результатів; оцінити роль конкретних обставин, які в сукупності 

спричинили до настання наявних наслідків. 

Вказана обставина має значення для матеріальних складів 

адміністративних правопорушень, однак не є визначальною для проступків з 

формальним складом. Тут кваліфікація діяння як правопорушення 

здійснюється не залежно від настання шкідливих наслідків. До таких 
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проступків можна віднести ст. 53-2 КУпАП “Перекручення або приховування 

даних державного земельного кадастру”, ст.53-6 “Порушення законодавства 

про Державний земельний кадастр” тощо, склад яких за своєю суттю є 

формальним. Хоча більшість правопорушень у сфері використання та охорони 

природних ресурсів передбачено з матеріальним складом, такі як: ст.73 

“Засмічення лісів відходами”, ст.76. “Знищення корисної для лісу фауни”  [26]. 

На необхідність встановлення причинно-наслідкового зв’язку від час 

розгляду справ, пов’язаних з порушенням норм екологічного законодавства 

вказує і постанова Пленуму Верховного Суду України. Так ч. 4 постанови 

говорить, що, з’ясовуючі обставини вчиненого правопорушення, слід 

надзвичайно ретельно перевіряти наявність “причинно-наслідкового” зв’язку 

між ним та фактом заподіяння шкоди навколишньому природному 

середовищу, можливість зумовлення шкідливих наслідків факторами, що не 

були залежними від волі деліквента (стихійне лихо, пожежа) [110]. 

Визначення причинно-наслідкового зв’язку у сфері реалізації виконавчої 

влади характеризується притаманними їм специфічними особливостями. 

Указана ознака адміністративного правопорушення є відкритою та помітною, 

що дозволяє його швидко виявити та зафіксувати, одразу оцінити характер та 

застосувати до правопорушника необхідних заходів адміністративного 

примусу.  

Зазначене вище вказує на те, що досліджувані елементи об’єктивної 

сторони відіграють першочергову роль для класифікації адміністративних 

правопорушень у правозастосовній практиці. А сама об’єктивна сторона 

адміністративного правопорушення у сфері використання та охорони 

природних ресурсів має вираз процесу незаконного посягання на навколишнє 

природне середовище та його компоненти. 

Переходячи до розгляду наступного елемента адміністративного 

правопорушення – суб’єкта, перш за все, слід вказати, що проблема визначення 

вказаної філософсько-правової категорії, що є першоосновою таких дефініцій 

як «суб’єкт права», «суб’єкт правовідносин» та «суб’єкт адміністративно-
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деліктних відносин» почала актуалізуватися на початку XX ст. У межах цієї 

актуалізації відомий вчений-класик філософії права М. Алєксєєв побудував 

концепцію дослідження суб’єкта права, правових цінностей, прав та обов’язків 

на основі феноменологічного методу. Концепція говорить про поєднання 

вказаних категорій, які сукупно становлять правову структуру, тобто 

універсальну ідеальну складову права, його «логос» як феноменологічний 

еквівалент «природного права». Кожен з елементів "кластеру" є невід'ємним і 

проявляється у вигляді повного дефініційного правового змісту. У цьому 

випадку кожному учасникові відводиться роль «найбільш глибокого елементу 

правової структури» [11]. Схожі думки можна віднайти в працях відомого 

радянського юриста Є. Пашуканіса про суб’єкт як «атом» юридичної теорії, її 

найпростіший елемент [112; 113]. Усе це ще раз доводить, що суб’єкт є 

центральною та визначальною категорією права. 

Суб’єктові в правовідносинах (адміністративних, адміністративно-

деліктних) відводиться найголовніша роль, з огляду на їх вольовий зв’язок між 

собою (правомочними і зобов’язальними суб’єктами), що є носіями 

суб’єктивних прав, обов’язків, повноважень і відповідальності [114]. Указаний 

вольовий зв’язок забезпечується державою через застосування засобів 

адміністративного примусу. 

Звертаючись до вихідних умов сучасної правової доктрини, тобто теорії 

радянського права та права царської Росії на визначення категорії «суб’єкт 

права», слід зазначити, що досить довго панувало положення, висловлене у 

1844 р. Р. Ієрингом, відповідно до якого «особа» (суб’єкт) — це сукупність 

юридичних відносин [115]. Нерідко такий погляд на досліджувану дефініцію 

був єдиним. Так, в російській дореволюційній, а також радянській юридичній 

літературі правовий статус суб’єкта правовідносин звичайно ототожнювався з 

дефініцією учасника (суб’єкта) врегульованих нормами права відносин і 

розглядався як елемент у межах складу адміністративного правопорушення. 

Указана теорія була засадничою протягом тривалого часу з огляду на те, що 

індивід ніколи не вбачався основною (центральною) фігурою правовідносин 
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того часу. Це відбувалося до кінця радянської доби, коли в останній період все 

ж почали з'являтися прояви людиноцентризму в наукових колах 

адміністративного права [116].  

Сучасна правова доктрина розглядає суб’єкт, як такий собі центр, довкола 

якого формуються правові зв’язки (правовідносини). Вказані суб’єкти права для 

досягнення своїх практичних цілей вступають у правову комунікацію, чим 

формують не лише власні правові відносини, але й створюють «другу природу» 

— право. Інтереси суб’єктів не обмежуються тільки створенням практичних 

господарських зв’язків, останні поширюються і на неперсоніфіковані правові 

зв’язки, виражені в законі. Вказані нормативні зв’язки суб’єктів права тяжіють 

до інституціоналізації їх загальної волі, тобто усвідомлення потенційної 

взаємодії в межах реалізації власної мети. У даному випадку необхідною 

умовою виступає, щоб втілена у законі воля, не була відчуженою від них, 

залишалась їх волею, а зв’язок встановлений законом, залишався їх правовим 

зв’язком. У законі суб’єкти права повинні бачити себе та свою волю, форму та 

засоби реалізації власних інтересів, обов’язковий взаємозв’язок з іншими 

особами [113]. З огляду на це, суб’єкти адміністративно-деліктних відносин у 

сфері використання та охорони природних ресурсів є основоположниками 

відповідних правовідносин та виступають основними їх елементами.  

Суб’єктний склад є відмінною рисою адміністративної відповідальності від 

інших видів юридичної відповідальності. Особливо це проявляється через осіб, 

уповноважених на здійснення провадження у адміністративно-деліктних 

справах, а також нормативно-правовою основою їх регламентації.  

Адміністративно-деліктні відносини відображають специфічні зв’язки між 

правозастосовними і фізичними або юридичними суб’єктами, що порушують 

норми права в різноманітних сферах державного управління, при вирішенні 

першими індивідуально-конкретних справ. 

Неможна також не відзначити тієї обставини, що адміністративно-деліктні 

відносини характеризуються власним суб’єктним складом, що виходить за межі 

учасників правозастосовних відносин. Суб’єкти, залучені до сфери 



 

 

115 

правозастосовних відносин, не залежно від різноманітності та специфіки 

індивідуально-конкретних ситуацій, що підлягають врегулюванню. При цьому 

слід погодитися з тими, хто пропонує розмежовувати їх на "1) учасників цих 

відносин, що безпосередньо зацікавлені в результаті справи; 2) осіб, що 

уповноважені на вирішення справ, які, проте, не мають особистого інтересу в 

спорі або іншому конкретному юридичному питанні" [117]. Оскільки 

адміністративно-деліктні відносини не обмежуються рамками 

правозастосовних  відносин (стадія адміністративної юрисдикції), проте 

охоплюють відносини, що передують стадії правозастосування (вчинення 

делікту, його виявлення та фіксація) або наступної стадії (виконання рішення у 

справі про адміністративне правопорушення), то і суб’єктний склад учасників 

адміністративно-деліктних відносин відповідно може бути значно ширшим, в 

тому числі і за рахунок органів державної адміністрації, що виступають в ролі 

суб’єкта адміністративної відповідальності. 

Суб’єктами адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері 

використання та охорони природних ресурсів відповідно до КУпАП є тільки 

фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни, особи без 

громадянства та посадові особи, наділені адміністративною дієздатністю. При 

цьому відповідно до ст.12 Кодексу, адміністративній відповідальності 

підлягають особи, які на момент вчинення адміністративного проступку досягли 

16 років і є осудними [118]. 

Матчук С. та Кріпостна Т. вказують, що в юридичній літературі 

дискусійним є питання про адміністративну відповідальність юридичних осіб. 

Помітною при цьому є тенденція від повного заперечення такої відповідальності 

до її повного визнання. По суті економічні та інші санкції, що застосовуються 

до юридичних осіб за порушення екологічного та природоресурсного 

законодавства, за своєю правовою природою є заходами адміністративної 

відповідальності [118]. Адміністративні санкції до юридичних осіб нині 

передбачені багатьма законами України, зокрема «Про ветеринарну медицину», 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про 
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виключну (морську) економічну зону» та іншими. Наприклад, відповідно до 

Закону України «Про виключну (морську) економічну зону» юридичні особи 

несуть відповідальність за незаконну промислову діяльність (ст.22), порушення 

правил безпечної експлуатації споруд (ст.23), незаконну експлуатацію 

природних ресурсів (ст.24), незаконне ведення морських наукових досліджень 

(ст.25), забруднення морського середовища (ст.26) [119]. Попри те, що 

законодавець у цьому випадку не називає відповідальність юридичних осіб 

адміністративною, вона за всіма ознаками є саме такою, оскільки за відповідні 

правопорушення на юридичних осіб накладаються адміністративні санкції – 

штрафи, конфіскація засобів і знарядь, із застосуванням яких вчинено 

правопорушення, конфіскація незаконно добутих природних ресурсів [118]. 

А щодо підприємств як правопорушників сфері використання та охорони 

природних ресурсів, С. Бай та І. Римар вважають, що екологічна 

відповідальність підприємства означає відповідальність підприємства перед 

суспільством, теперішнім та майбутнім поколінням людей, перед кожною 

конкретною людиною. Найбільш розповсюдженими практиками екологічної 

відповідальності підприємств в українському середовищі та світі є 

використання альтернативних джерел енергії; контроль кількості відходів та 

викидів; ефективне використання природних ресурсів та енергії; участь у 

програмах безпеки навколишнього середовища; інформаційна робота серед 

персоналу та населення; моніторинг впливу на довкілля; відмова від діяльності, 

шкідливої для довкілля; використання та поширення «зелених» технологій; 

уникнення використання генетично модифікованих організмів; зменшення 

пакування; сертифікація продукції та органічне маркування. В останні роки 

актуальним стає питання адміністративної відповідальності не лише 

промислових підприємств та сільського господарстві, а й підприємств торгівлі. 

Основною причиною важливості екологізації торгівлі є особливе місце галузі у 

структурі народного господарства, а саме посередництво між виробником та 

споживачем, що дає можливість останнім впливати як на виробника, так і на 

споживача [120]. 
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«Активними» суб’єктами адміністративно-деліктних відносин у сфері 

використання та охорони природних ресурсів є промислові підприємства, 

сільськогосподарські та підприємства торгівлі. У зв’язку з цим виникає 

закономірна необхідність закріплення законодавчих підстав притягнення їх до 

адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного делікту у 

сфері використання та охорони природних ресурсів. 

На наше глибоке переконання, суб’єктами адміністративного делікту у 

сфері використання та охорони природних ресурсів можуть бути як фізичні 

особи (громадяни; посадові та службові особи), так і юридичні особи 

(підприємства, установи і організації). Деліквентами у сфері природоохорони 

можуть бути і державні органи управління чи органи місцевого самоврядування, 

які, наприклад, незаконно розпоряджаються природними ресурсами, 

порушують встановлений порядок передачі природних ресурсів у власність або 

надання їх у користування. Вказані суб'єкти адміністративних правопорушень у 

сфері використання та охорони природних ресурсів можуть не бути власниками 

тих чи тих об'єктів природи, або навіть не мати законного права їх користування. 

Суб'єктами адміністративних правопорушень у сфері використання та охорони 

природних ресурсів, можуть виступати проєктні організації, що здійснюють 

проєктну розробку місцерозташування та побудови об'єктів, проєкти розвитку 

міста і т.д. Слід зазначити, що до адміністративної відповідальності можуть 

бути притягнені не лише громадяни та компанії-резиденти, це стосується й 

іноземців та компаній-нерезидентів. Окрім того, суб'єктами адміністративних 

правопорушень у сфері використання та охорони природних ресурсів можуть 

бути і спільні міжнародні організації, підприємства тощо, які офіційно 

зареєстровані відповідно до законодавства України [121]. 

Отже, першу групу суб’єктів адміністративно-деліктних відносин у сфері 

використання та охорони природних ресурсів складають правопорушники, 

якими можуть бути фізичні і юридичні особи (як власники та користувачі, так і 

ні), державні органи, органи місцевого самоврядування, посадові особи, 
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іноземці, особи без громадянства, громадські об’єднання, міжнародні установи 

тощо.  

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

від 25.06.1991 № 1264-XII [67] передбачено, що місцеві ради несуть 

відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй 

території і в межах своєї компетенції. Відповідно, правопорушниками в цій 

сфері вони будуть вважатися у разі невиконання або неналежного виконання 

екологічної політики України, екологічних прав громадян; не надання згоди 

щодо розміщення на своїй території підприємств, установ і організацій у 

порядку, визначеному законом; затвердження з урахуванням екологічних вимог 

проєктів планування і забудови населених пунктів, їх генеральних планів та 

схеми промислових вузлів; видання (переоформлення, видання дублікатів, 

анулювання) дозволів на спеціальне використання природних ресурсів 

місцевого значення у випадках, передбачених законом; затвердження місцевих 

екологічних програм; організації вивчення навколишнього природного 

середовища; створення і визначення статусу резервних, в тому числі й 

валютних, фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони 

навколишнього природного середовища; організації в разі необхідності 

проведення екологічної експертизи; забезпечення інформування населення 

щодо стану навколишнього природного середовища, функціонування місцевих 

екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем; організації 

роботи з ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до цих робіт 

громадян, підприємств, установ та організацій, незалежно від їх форм 

підпорядкування та власності; прийняття рішення про організацію територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, 

що підлягають особливій охороні; здійснення контролю за додержанням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища [67]. Проте, 

для місцевих рад та посадових осіб найбільш розповсюдженою є застосування 

дисциплінарної відповідальності в цій сфері.  
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Слід зазначити, що не зважаючи на те, що адміністративно-деліктне 

відношення функціонує на двосторонній основі, його учасники не перебувають 

у рівному статусі: один суб’єкт наділений функцією веління від імені держави 

стосовно іншого, а зобов’язаний суб’єкт підпорядкований волі уповноваженого, 

право якого складається із влади та вимоги поваги до цієї влади [122], тому, 

особливостями адміністративно-деліктних відносин є нерівність сторін, що 

зумовлено участю у цих правовідносинах органів влади та управління, що також 

притаманно й іншим адміністративним правовідносинам. Вказаний вид 

правовідносин не повинен характеризуватися вихідною нерівністю сторін, 

зокрема такою, коли сторона владних повноважень має значні за обсягом 

преференції прав порівняно з іншою стороною. Особливо гостро вказане 

питання постає, коли орган влади поєднує у собі права декількох учасників, а 

саме сторони, яка відстоює винуватість, а також приймає рішення щодо 

визнання винності або невинності потенційного правопорушника [123]. 

З огляду на це, іншу групу суб’єктів адміністративно-деліктних відносин у 

сфері використання та охорони природних ресурсів становлять суб’єкти 

владних повноважень у наявній сфері, які є реальними учасниками 

правовідносин використання та охорони природних ресурсів із моменту 

вчинення будь-яким правопорушником адміністративного делікту в 

розглядуваній сфері. 

Доречною є думка професора В. Колпакова про те, що адміністративно-

правові відносини формуються здебільшого в особливій сфері суспільного 

життя – публічному адмініструванні – у зв’язку зі здійсненням суб’єктами 

публічної адміністрації владно-розпорядчих, управлінських функцій. Публічне 

адміністрування – це діяльність суб’єкта публічної адміністрації, спрямована на 

виконання владних повноважень публічного змісту, що відбувається через 

використання засобів управління, надання адміністративних послуг, участі у 

відносинах відповідальності суб’єктів публічної адміністрації, застосування 

заходів впливу за порушення правил, установлених публічною адміністрацією 

[123; 124]. 
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З огляду на це публічна адміністрація у сфері використання та охорони 

природних ресурсів є сукупністю органів державної виконавчої влади та 

виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій та інших суб’єктів, задіяних у взаємодії із суспільством для охорони 

всіх наявних вичерпних, невичерпних, відновлюваних, невідновлювальних 

природних ресурсів, основне призначення яких з матеріального погляду є 

забезпечення необхідними благами суспільство через безпосередню розумову 

та фізичну діяльність конкретних людей, задіяних в їх використанні та 

контролю за їх раціональним використанням. 

Окрім того, слід погодитися з думкою В. Грохольського, який зазначає, що 

однією з особливостей адміністративних правовідносин є те, що, окрім 

загальних органів публічної адміністрації (суди, прокуратура, міліція та ін.), які 

виступають однією із сторін правовідношення, до суб’єктів зараховують і 

спеціальні органи, яким надається право розглядати екологічні правопорушення 

(Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, 

Державна екологічна інспекція тощо) [125]. На нашу думку, наведений 

професором перелік не є повним, адже контрольно-наглядові повноваження у 

природоохоронній сфері також мають Державна служба геології та надр 

України, Державне агенство лісових ресурсів України, Державна служба 

України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державне Агентство Рибного 

Господарства України, Держпродспоживслужба, Державна служба України з 

безпеки на транспорті, Державне управління у сфері охорони довкілля. 

Однак, сьогодні слід констатувати відсутність прозорого механізму 

моніторингу стану довкілля, відсутність доступу до значної кількості 

екологічних даних, що мають бути відкритими. До нині не погоджені та не 

прийняті постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення моніторингу навколишнього середовища підприємствами, 

установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до 

погіршення стану навколишнього природного середовища» та «Положення про 

автоматизовану інформаційну – аналітичну систему моніторингу 
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навколишнього середовища та забезпечення доступу до екологічної 

інформації», які б відкрили шлях для повноцінного створення технічної та 

технологічної бази, функціонування єдиної державної системи моніторингу 

стану навколишнього середовища. 

Окремої уваги заслуговують громадські інспектори з охорони довкілля як 

суб’єкти адміністративно-деліктних відносин, яких також, на нашу думку, слід 

віднести до спеціальних суб’єктів. Інспектори здатні попереджати у межах 

здійснення екологічного моніторингу, виявляти та припиняти адміністративні 

правопорушення у сфері використання та охорони природних ресурсів. Вони 

проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища і подають їх органам 

державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища 

та правоохоронним органам для притягнення винних осіб до відповідальності 

[67]. Однак, наразі не можна не звернути увагу на повну деградацію системи і 

суті громадського екологічного контролю. Персональний склад громадських 

інспекторів з охорони довкілля в основному «формується» керівниками 

підрозділів Державної екологічної інспекції України переважно з «наближених» 

або «зговірливих» осіб, нерідко з багатим браконьєрським минулим. 

Епізодичний характер участі громадських інспекторів у заходах з контролю 

Держекоінспекції яскраво свідчить про те що, ні громадські організації, ні 

місцеві громади фактично не впливають на формування персонального складу 

громадських інспекторів. 

Владні суб’єкти адміністративно-деліктних відносин у сфері використання 

та охорони природних ресурсів є загальними та спеціальними. Загальними 

суб’єкти адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів є суб’єкти ведення адміністративного провадження та 

встановлення істинності в справі, до яких належать суд, поліція, спеціалісти, 

допоміжний персонал, тощо. Тоді як спеціальними є ті, яким надається право 

визначати протиправну, винну (умисну або необережну) дію чи діяльність, яка 

посягає на встановлений порядок охорони та використання всіх наявних 
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вичерпних, невичерпних, відновлюваних, невідновлювальних природних 

ресурсів, основне призначення яких з матеріального погляду є забезпечення 

необхідними благами суспільства через безпосередню розумову та фізичну 

діяльність конкретних людей, задіяних в їх використанні як таку, що потурає 

техногенним змінам довкілля. 

Накладення адміністративного стягнення на юридичну особу не звільняє 

від адміністративно-правової відповідальності за правопорушення у сфері 

використання та охорони природних ресурсів винну фізичну особу, оскільки і 

притягнення до кримінально-правової відповідальності фізичної особи не 

звільняє від адміністративно-правової відповідальності за вказані 

правопорушення юридичної особи. 

До суб’єктів адміністративного правопорушення у сфері використання та 

охорони природних ресурсів у широкому розумінні належать тільки 

природокористувачі, тобто особи (фізичні або юридичні), що користуються 

корисними властивостями навколишнього середовища, тому суб’єкт права 

природокористування може розглядатися у двох аспектах 1) як потенційний 

володар права природокористування, відповідно до вимог закону; 2) володар 

суб’єктивного права використання природних ресурсів, носій встановлених 

законом прав та обов’язків, що є суб’єктом правовідносин з користування 

землею, надрами, водними та лісовими ресурсами, об’єктами тваринного світу 

та атмосферним повітрям. 

Як суб’єкт права загального природокористування виступає кожна особа в 

Україні, з огляду на наявність у них права та можливості користуватися водами, 

лісами, землями тощо. До того слід враховувати таку обставину. У межах права 

загального природокористування фізична особа може використовувати 

природні ресурси лише для власних потреб, однак не для здійснення 

підприємницької діяльності (користуватися землею, водами тощо). Суб’єктами 

спеціального права природокористування є юридичні особи та громадяни – 

підприємці. Право спеціального природокористування виникає на основі 

дозволів та ліцензій, що їх видають відповідні уповноважені суб’єкти, органи 
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державної влади. Спеціальне право має цільовий характер і передбачає значний 

вплив на навколишнє середовище.  

На основі проведеного дослідження пропонуємо класифікувати суб’єкти 

адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів за імперативним статусом на публічні та приватні. 

Публічними суб’єктами адміністративно-деліктних відносин у сфері 

використання та охорони природних ресурсів є суб’єкти, які за власним 

правовим статусом уповноважені вести адміністративне провадження, 

встановлювати істину у справі, визначати протиправну, винну (умисну або 

необережну) дію чи діяльність, яка посягає на встановлений порядок охорони 

та використання всіх наявних компонентів навколишнього середовища. До 

них належать: суд, органи національної поліції України, органи, міністерства 

екології та природних ресурсів України, державної екологічної інспекції 

України, громадські інспектори з охорони довкілля спеціалісти, допоміжний 

персонал, тощо.  

Приватні суб’єкти адміністративно-деліктних відносин у сфері 

використання та охорони природних ресурсів поділяються на загальні та 

спеціальні. До загальних слід віднести звичайних природокористувачів, тобто 

фізичних осіб, що є набувачами корисних властивостей навколишнього 

середовища, з огляду на наявність у них права та можливості користуватися 

водами, лісами, землями тощо. У межах права регулярного 

природокористування фізична особа має право використовувати природні 

ресурси лише для задоволення власних потреб, що не передбачають 

здійснення підприємницької діяльності.  

Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення у сфері 

використання та охорони природних ресурсів відображає його внутрішній зміст. 

Основним елементом суб’єктивної сторони є вина. Під виною можна розуміти 

психічне ставлення суб’єкта до вчиненого протиправного діяння та його 

наслідків. КУпАП визначає вину у двох формах: умислу та необережності 

(ст.10,11,12 КУпАП). 
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Для формальних складів правопорушення характерна вина у формі умислу, 

що полягає в усвідомленні винною особою протиправного характеру 

вчинюваної дії або бездіяльності. Так, наприклад, під час псування і 

забруднення сільськогосподарських та інших земель (ст. 52) особа усвідомлює, 

що вказані дії є протиправними. Усвідомлення протиправності здійсненого 

умисного діяння в даному випадку є очевидним, адже про протиправний 

характер та недопустимість вказаних дій вбачається, що особа мала знати з 

дитинства. Тут є два аспекти: по-перше, це заборонено правовими приписами 

адміністративно-деліктного та галузевого законодавства; по-друге, це 

заборонено морально-етичними нормами суспільними, що існують у 

суспільстві (нормами моралі). 

У матеріальних складах адміністративних правопорушень вина 

конкретизується та корелюється стосовно винної особи з наслідками, що 

настали, тобто в правовій нормі з самого початку чітко вказується на 

невідворотність та обов’язковість настання соціально несприятливих наслідків 

для об’єкту адміністративного права. Наприклад, “знищення або пошкодження 

лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог 

пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або 

поширення її на значній площі” (ст.77 КУпАП). 

Суб’єктивна сторона правопорушення полягає у винному характері діяння. 

Лише за винне протиправне діяння (дію або бездіяльність) настає юридична 

відповідальність, а саме адміністративно-правова.  

Довгий час дискусійним залишалося питання про необхідність 

встановлення вини юридичної особи. Так, виголошувалася думка про те, що 

вина юридичної особи у вчиненні правопорушення встановлюватися не 

повинна. Прихильники такого підходу заперечують існування вини юридичної 

особи у вчиненні протиправного діяння, говорячи про неможливості 

застосування до неї класичного поняття вини, що було сформульовано в 

класичному адміністративному праві відносно фізичних осіб. Під ним 

розумілося негативне психологічне ставлення особи до соціальних цінностей і 
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норм соціальної поведінки, психічне ставлення особи до своєї протиправної 

поведінки і його наслідкам, складовими елементами якого є інтелект і воля. Як 

підстава відповідальності була запропонована ідея безвинної відповідальності, 

що була запозичена з цивільного права, основу якої складає положення 

цивільного законодавства про відповідальність без вини у випадку спричинення 

шкоди. 

Як вже зазначалося раніше, вина є необхідним елементом правопорушення 

та необхідною умовою для визнання діяння протиправним. Окрім того, відомо, 

що юридичні особи в епоху економічних та політичних перетворень сьогодення 

визнаються суб’єктами багатьма законодавчими актами України, однак КУпАП 

є досить обережним щодо цього питання. У нормах, що закріплюють 

адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері використання та 

охорони природних ресурсів, особою правопорушником визнають тільки 

громадян, а в окремих випадках посадових осіб організацій, що вчинили 

правопорушення. З огляду на це, КУпАП навіть не визначає поняття вини 

юридичної особи, хоча вказане питання є надзвичайно актуальним та цікавим в 

сучасних умовах. До того ж, цілком очевидно вищий ступінь шкоди, завданої 

навколишньому природному середовищу з боку підприємств, які володіють 

важкою технікою, людським ресурсом та великими територіями землі, а отже, 

мають не лише визначатися суб’єктами адміністративної відповідальності, але і 

нести пропорційні санкції за протиправну діяльність.  

Однак вирішення питання щодо встановлення вини юридичної особи за 

вчинення правопорушення варто шукати за аналогією з фізичною особою, а 

саме через суб’єктивне ставлення юридичної особи до того чи того предмета або 

відносин. І деякою мірою це буде правильно, адже вина це призма ставлення 

особи до чогось, однак категорію суб’єктивного відношення не слід плутати з 

категорією психічного відношення, і тут складно говорити про психічне 

відношення юридичної особи як певного виду колективної організації. 

Наявність вини юридичної особи є наслідком самостійності волі юридичної 

особи. І хоча логічним буде висновок про те, що вступаючи у відносини, 
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юридична особа виражає власну волю, ми не можемо говорити про здатність 

юридичної особи до суб’єктивно вираженої свідомості. А отже, визначення 

вини юридичної особи буде відрізнятися від визначення вини фізичної особи, 

але це не означає її відсутності взагалі. 

Справді, вина юридичної особи є колективною виною осіб, з якої вона 

складається і проявляється в ході прийняття колективного рішення, наприклад, 

шляхом більшості голосів або шляхом згоди, навіть мовчазної з боку колективу. 

Основним аргументом на користь названої позиції слугує те, що в разі 

неможливості встановлення конкретної службової особи, у дію вступає 

наявність колективної відповідальності відповідно до колективної вини. 

Перевагою даної теорії слугує можливість, нехай навіть теоретично, розрізняти 

форми вини юридичної особи. Тут можна говорити про те, що якщо колектив 

прийняв рішення, виконання якого є порушення закону, то вина проявляється у 

формі умислу у разі вчинення правопорушення з недбалості колективу або 

окремих його членів – можна говорити про наявність вини у формі 

необережності. На практиці ж встановити вину юридичної особи досить 

складно, з огляду на це вказана конструкція може розглядатися лише в теорії. 

Привертає до себе увагу також розгляд питання про адміністративно-

правову відповідальність посадових осіб, особливо в питанні форми їх 

відповідальності, з огляду на те, що дієздатність відповідних осіб на вчинення 

діяння щодо до охоронюваного адміністративним правом об’єкта може володіти 

різним соціально небезпечним характером. Це залежить певною мірою і від 

суб’єктивної сторони адміністративного проступку: чи вчинений він умисно чи 

з необережності. Адже одні адміністративні проступки можуть вчинятися лише 

умисно, інші передбачають лише неумисну форму вини. Водночас наявна 

чимала кількість правопорушень, які можуть вчинятися як умисно, так і з 

необережності. 

Посадова особа підлягає адміністративній відповідальності лише за ті 

адміністративні правопорушення, відносно яких встановлено її вину. Поняття 

та сутність категорії “вина” є надзвичайно важливою ознакою будь-якого 
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правопорушення. Під час визначення структури вини суб’єкта 

адміністративного права ознака суспільної шкідливості характеризується 

поняттям “шкідливі наслідки”, враховуючи характер діяння та наслідків, що 

притаманні адміністративному правопорушенню. 

Порівнюючи форми вини передбачені КУпАП та Кримінальним кодексом 

України, слід відзначити подібність їх характеру. Обидва акти визнають її як 

загальнообов’язкову, необхідну складову адміністративного правопорушення, 

одночасно передбачаючи її форми (умисел та необережність). 

Загальновідомо, що в теорії права категорію "умисел" розмежовують на 

прямий та непрямий. Прямим визнається умисел, за якого особа безпосередньо 

усвідомлювала протизаконний характер власного діяння (дії або бездіяльності), 

могла передбачати несприятливі наслідки та свідомо прагнула їх настання. В 

даному разі виступає так званий “розумово активний” елемент вини, який 

містить як усвідомлення особою протизаконності власної дії або бездіяльності, 

так і усвідомлення обов'язковості, в окремих випадках потенційної можливості 

наслідків шкідливого типу. Прагнення до настання несприятливих шкідливих 

наслідків знаходить свіє відображення у вольовому виразі. У разі усвідомлення 

суб'єктом протизаконної сутності свідомих діянь, коли особа хоч і могла 

передбачити шкідливий характер їх наслідків, але не бажала, чи лише свідомо 

допускала несприятливі наслідки або байдуже ставилася до вчинення 

правопорушення, можна говорити про умисел непрямий. Отже, можна сказати, 

що специфіка вольового компонента виступає відмінною рисою категорій 

прямого та непрямого умислу, так особа не бажає настання несприятливих 

наслідків вчинених протиправних діянь, або свідомо їх допускає, або байдуже 

до них ставиться. Більше того, слід зазначити, що інтелектуальний елемент 

умислу непрямого містить неможливість передбачення неминучого 

спричинення негативних наслідків і передбачає лише вірогідне виникнення. 

Встановлення умисної форми вини є обов’язковою умовою у випадках, 

коли передбачено відповідальність лише за навмисне правопорушення. 

Розмежування умислу на прямий і непрямий має значення для матеріальних 
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складів правопорушення. Якщо в формальних складах умисна вина полягає в 

усвідомленні особою протиправного характеру здійснюваного діяння, то в 

матеріальних складах умисна вина, окрім усвідомлення протиправності діяння 

включає також відношення правопорушника до шкідливих наслідків, тобто 

враховується і вольовий компонент вини. 

Відповідно до окремих норм КУпАП інколи висувається вимога умисності 

вчиненого протиправного проступку, однак щодо правопорушень у сфері 

використання та охорони природних ресурсів дана вказівка відсутня, хоча сама 

гіпотеза вказує на це. Наприклад, складно собі уявити незаконне вивезення з 

України або ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу, в 

тому числі зоологічних і ботанічних колекцій (ст. 88 КУпАП) вчинене без 

прямого умислу [26]. У цьому випадку особа не може несвідомо здійснювати 

протиправні дії, з необережності, адже саме по собі діяння “ввезення” або 

“вивезення” передбачає свідомі дії з володіння та транспортування вказаних 

об’єктів, а отже, не може бути кваліфіковане як необережність. З огляду на це, 

категорія винності не завжди може бути прямо прописаною в гіпотезі статті 

КУпАП, прямий умисел може визначатися відповідно до об’єктивних умов. 

Однак, умисна вина характеризує відношення винної особи до вчиненого 

адміністративного правопорушення та відносин, які охороняються відповідною 

статтею адміністративного законодавства. Вона є соціально більш небезпечною, 

аніж необережна вина, бо особа усвідомлює і усвідомлювала, що вчиняє 

протиправне діяння. 

Необережність як умисел типово поділяється на два види: недбалість  та 

самовпевненість [126]. Однак, більшість складів адміністративних 

правопорушень не містять точної вказівки на конкретну форму вини. 

Державний орган або його посадова особа, що розглядає справу про 

адміністративне правопорушення, зобов’язане застосувати всі можливі дії для 

встановлення відношення винної особи до вчиненого проступку для винесення 

справедливого стягнення. 
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Адміністративне правопорушення у сфері використання та охорони 

природних ресурсів має місце за наявності відповідних елементів, сукупність 

яких та їх ознак утворюють юридичний склад адміністративного 

правопорушення у сфері використання та охорони природних ресурсів. 

КУпАП систематизує правопорушення у сфері використання та охорони 

природних ресурсів у главі 7 “Адміністративні правопорушення у сфері 

охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної 

спадщини”. Традиційно їх класифікують на загальні та спеціальні склади. 

Слід зазначити, що ряд статей регламентує відповідальність за вчинення 

визначених дій, наслідки яких можуть мати екологічне значення, не зважаючи 

на їх відсутність у диспозиції норми. Наприклад, стаття щодо порушення правил 

землеустрою у вигляді відхилення від затверджених в установленому порядку 

проєктів (ст. 55 КУпАП) не має посилання на несприятливі екологічні наслідки. 

Основною метою вказаної статті є припинення та попередження відхилень від 

затверджених проєктів землеустрою; забезпечення належного порядку 

використання земельної ділянки; забезпечення правопорядку у процесі 

господарської діяльності на земельній ділянці тощо. 

Нечитайленко В. пропонує класифікувати адміністративні 

правопорушення у сфері використання та охорони природних ресурсів 

відповідно до об’єкта, на який здійснюється посягання, а саме правопорушення 

у галузі охорони та використання земельних ресурсів; охорони та 

використання надр; охорони та використання водних ресурсів; у сфері 

використання та охорони рослинного та тваринного світу. До другої групи 

вчений зараховує порушення вимог екологічної безпеки у процесі: -

недотримання правил і норм в процесі створення, виробництва 

мікроорганізмів, біологічно-активних речовин та інших продуктів 

біотехнологій; -недотримання вимог екологічної безпеки у процесі 

впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, 

раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і 

матеріалів (ст.91-1 КУпАП); порушення правил і норм з ядерної та радіаційної 
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безпеки (ст. 95 КУпАП). Окремо виділяють групу правопорушень, що 

стосуються екологічних прав громадян. До них вчений відносить відмову від 

надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації (ст. 91-4 

КУпАП) [127]. 

Вказана класифікація має право на існування, однак, на нашу думку, 

адміністративні делікти у сфері використання та охорони природних ресурсів 

слід класифікувати залежно від ступеня суспільної небезпечності на дві 

категорії: адміністративні делікти власне адміністративного характеру; 

адміністративні делікти кримінального характеру, однак дану класифікацію ми 

пояснимо у наступних підрозділах [128]. 

У результаті дослідження стадій адміністративно-деліктних у сфері 

використання та охорони природних ресурсів варто зазначити, що під 

поняттям останніх необхідно розуміти врегульовані правими нормами 

відповідні етапи адміністративно-деліктних відносин, які характеризуються 

власним суб’єктним складом та процесуальними діями [129]. 

Поняття “стадії адміністративно-деліктних відносин”  не є тотожними 

поняттю “стадії адміністративно-деліктного провадження”, адже перші є  

значно ширшими за обсягом і співвідносяться між собою як загальні і 

спеціальні. Стадії адміністративно-деліктних відносин починаються зі 

вчинення адміністративного делікту, що є першою стадією, на відміну від 

адміністративно-деліктного провадження, яке не включає в себе останнє, і 

починається зі складання акта про адміністративне правопорушення 

(протоколу). Стадії адміністративно-деліктного провадження виникають з 

моменту реакції уповноваженої особи, тобто складання адміністративного 

протоколу, і є абсолютно процесуальними відносинами, де обов’язковим є 

включення державного механізму.  

Висновки по розділу 2 

В результаті дослідження стадій адміністративно-деліктних у сфері 

використання та охорони природних ресурсів слід зазначити, що під поняттям 

останніх необхідно розуміти врегульовані правими нормами відповідні етапи 
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адміністративно-деліктних відносин, які характеризуються власним 

суб’єктним складом та процесуальними діями. 

Поняття “стадії адміністративно-деліктних відносин”  не є тотожними 

поняттю “стадії адміністративно-деліктного провадження”, адже перші є  

значно ширшими за обсягом і співвідносяться між собою як загальні і 

спеціальні. Стадії адміністративно-деліктних відносин починаються з 

вчинення адміністративного делікту, що є першою стадією, на відміну від 

адміністративно-деліктного провадження, яке не включає в себе останнє, і 

починається зі складання акта про адміністративне правопорушення 

(протоколу). Стадії адміністративно-деліктного провадження виникають з 

моменту реакції уповноваженої особи, тобто складання адміністративного 

протоколу, і є абсолютно процесуальними відносинами де обов’язковим є 

включення державного механізму.  

Здійснено класифікацію адміністративно-деліктних відносин у сфері 

використання та охорони природних ресурсів за ступенем обов’язковості 

настання на: обов’язкові: вчинення адміністративного делікту, що посягає на 

встановлений законом порядок використання та охорони природних ресурсів; 

-виявлення адміністративного правопорушення фізичними особами або 

компетентними органами державної влади (правоохоронними органами); 

здійснення адміністративного розслідування; процесуальне оформлення 

результатів розслідування справи про адміністративне правопорушення у 

сфері використання та охорони природних ресурсів; здійснення розгляду 

справи; винесення рішення по ній; доведення рішення до відома 

правопорушника; вступ рішення про притягнення до адміністративної 

відповідальності у сфері використання та охорони природних ресурсів в силу; 

виконання рішення про накладення адміністративного стягнення на особу-

правопорушника;  факультативні, до яких можна віднести направлення 

матеріалів справи про адміністративне правопорушення до розгляду за 

підсудністю; стадія перегляду рішення. 
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З огляду на вказану класифікацію можна зробити висновок, що стадії 

адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів групуються у такій послідовності: 

1) вчинення адміністративного делікту, що посягає на встановлений 

законом порядок використання та охорони природних ресурсів;  

2) виявлення адміністративного правопорушення фізичними особами або 

компетентними органами державної влади (правоохоронними органами); 

3) здійснення адміністративного розслідування, що передбачає собою: 

порушення справи про вчинення адміністративного правопорушення; 

встановлення фактичних обставин справи передбачає собою вчинення спектру 

процесуальних дій, що складається виявлення ініціативи до порушення справи 

про вчинення адміністративного правопорушення з боку уповноваженої особи 

органу державної влади у сфері екологічної безпеки в ході якого відбувається 

процесуальне встановлення фактичних обставин справи. 

4) процесуальне оформлення результатів розслідування справи про 

адміністративне правопорушення у сфері використання та охорони природних 

ресурсів, тобто складання протоколу про адміністративне правопорушення, в 

якому відображаються результати здійснення процесуальних дій з 

встановлення фактичних обставин справи. 

5) скерування матеріалів справи про адміністративне правопорушення до 

розгляду за підсудністю;  

6) розгляд справи; винесення та оприлюднення рішення;  

7) перегляд рішення: оскарження або опротестування рішення в 

адміністративному або в судовому порядку; перевірка законності постанови; 

Перегляд рішення про накладення адміністративного стягнення включає 

також в себе повторне винесення рішення;  

8) набрання рішенням законної сили;  

9) накладення адміністративного стягнення на особу-правопорушника: 

звернення рішення до виконання; безпосереднє виконання рішення. 



 

 

133 

Встановлено, що  стадіям адміністративно-деліктних відносин у сфері 

використання та охорони природних ресурсів притаманні такі ознаки: 

самостійність. Кожна стадія деліктних відносин є виокремленою та 

самостійною, передбачає власний набір процесуальних або інших діянь; 

взаємообумовленість стадій адміністративно-деліктних відносин, тобто 

наявність систематичного та обов’язкового характеру, черговості їх настання; 

нормативна закріпленість та формальна визначеність. Кожна стадія 

адміністративно-деліктних відносин є закріпленою в адміністративно-

деліктному законодавстві, має власні межі, початок та кінець, а також чітко 

визначені процесуальні дії, які мають вчинятися уповноваженими особами або 

органами державної влади, які є суб’єктами адміністративно-деліктних 

відносин; 

тимчасовий характер, що свідчить про обмеженість стадій відповідними 

часовими рамками; 

обов’язковість стадій адміністративно-деліктних відносин, що 

підкріплюється імперативністю адміністративно-деліктних норм, не 

виконання, або неналежне виконання яких породжує інші адміністративно-

деліктні відносини; 

черговість, як ознака передбачає наявність відповідного, чітко 

встановленого законом порядку настання кожної наступної стадії після 

попередньої; 

особливість кола суб’єктів адміністративно-деліктних відносин, полягає 

в тому, що окремі стадії адміністративно-деліктних відносин 

характеризуються наявністю певного ряду суб’єктів, що можуть відрізнятися 

від попередніх стадій; 

цілеспрямованість, тобто направленість кожної стадії на якусь певну 

мету, ціль і реалізується задля її виконання або досягнення. 

Адміністративний делікт у сфері використання та охорони природних 

ресурсів відмінний від інших адміністративних деліктів за власним 

безпосереднім та родовим об’єктом, які зумовлюють ступінь суспільної 



 

 

134 

небезпечності. Безпосереднім об’єктом адміністративного делікту у сфері 

використання та охорони природних ресурсів виступають відносини 

раціонального використання природних ресурсів та збереження наявних його 

компонентів. Родовим, в свою чергу, є встановлений порядок охорони та 

використання всіх наявних вичерпних, невичерпних, відновлюваних, 

невідновлювальних природних ресурсів, основне призначення яких з 

матеріального погляду є забезпечення необхідними благами суспільство через 

безпосередню розумову та фізичну діяльність конкретних людей, задіяних в їх 

використанні.  

Об’єкт адміністративного правопорушення у сфері використання та 

охорони природних ресурсів пропонується розуміти як врегульовані нормами 

адміністративно-деліктного права суспільні відносини у сфері володіння, 

раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього 

природного середовища, і пов’язані з цим права і обов’язки громадян та 

юридичних осіб. З огляду на специфіку різноманіття спектру природних 

ресурсів (земля, надра, ліси, водні ресурси тощо) кожному з них властивий 

власний об’єкт, а саме окремий вид притаманних йому суспільних відносин, 

охоронюваних державою та гарантованих її імперативним примусом; 

Суб’єкти адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та 

охорони природних ресурсів можна класифікувати за імперативним статусом 

на: публічні та приватні. Публічними суб’єктами адміністративно-деліктних 

відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів є суб’єкти, які 

за власним правовим статусом уповноважені вести адміністративне 

провадження, встановлювати істину у справі, визначати протиправну, винну 

(умисну або необережну) дію чи діяльність, яка посягає на встановлений 

порядок охорони та використання всіх наявних компонентів навколишнього 

середовища. До них належать: суд, органи національної поліції України, 

органи, міністерства екології та природних ресурсів України, державної 

екологічної інспекції України, громадські інспектори з охорони довкілля 

спеціалісти, допоміжний персонал, тощо.  
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Приватні суб’єкти адміністративно-деліктних відносин у сфері 

використання та охорони природних ресурсів поділяються на загальних та 

спеціальних. До загальних слід віднести звичайних природокористувачів, 

тобто фізичних осіб, що є набувачами корисних властивостей навколишнього 

середовища, з огляду на наявність у них права та можливості користуватися 

водами, лісами, землями тощо. В межах права регулярного 

природокористування фізична особа має право використовувати природні 

ресурси лише для задоволення власних потреб, що не включають здійснення 

підприємницької діяльності. В даному випадку суб’єкт права 

природокористування може розглядатися в двох аспектах: -як потенційний 

володар права природокористування, відповідно до вимог закону; -володар 

суб’єктивного права використання природних ресурсів, носій встановлених 

законом прав та обов’язків, що є суб’єктом правовідносин з користування 

землею, надрами, водними та лісовими ресурсами, об’єктами тваринного світу 

та атмосферним повітрям. 

Суб’єктами спеціального права природокористування є юридичні особи 

та громадяни–підприємці. Право спеціального природокористування виникає 

на основі дозволів та ліцензій, що видаються відповідними уповноваженими 

суб’єктами, органами державної влади. Спеціальне право носить цільовий 

характер і передбачає значний вплив на навколишнє середовище. 

Вину юридичної особи визначаємо як колективну вину осіб, з якої вона 

складається і проявляється в ході прийняття колективного рішення шляхом 

більшості голосів, або шляхом згоди, навіть мовчазної з боку колективу, 

виконання якого є порушення закону. 
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Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ АДМІНІСТРАТИВНІЙ 

ДЕЛІКТНОСТІ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ  

3.1. Причини, умови та фактори, що сприяють вчиненню 

адміністративних правопорушень у сфері використання та охорони 

природних ресурсів 

Адміністративне правопорушення (проступок) у сфері використання та 

охорони природних ресурсів несе на собі подвійне негативне навантаження на 

особу правопорушника: про перше говорить сама його характеристика як 

протиправного, аморального діяння, прямо забороненого законодавством 

України; інше витікає з наслідків порушення конституційного права людини 

на безпечне для життя та здоров’я сприятливе навколишнє середовище. Друга 

обставина, на нашу думку, є кваліфікуючою, з огляду на ознаку вичерпності 

природних ресурсів. Справді природні ресурси переважно є вичерпними 

компонентами навколишнього середовища, а отже їх нераціональне та суто 

споживацьке використання несе на собі безпосередню загрозу екологічній 

складовій не лише України, але й усьому світові, тому, що природнє 

середовище, не ділиться адміністративними кордонами. А несприятливі 

екологічні наслідки спричинені правопорушенням можуть негативно 

вплинути на загальний рівень якості світової екосистеми.  

Для того, щоб зрозуміти природу схильності особи до вчинення 

протиправних дій, спрямованих на порушення правил використання та 

охорони природних ресурсів, на нашу думку, слід дослідити вихідні причини, 

умови та фактори вчинення вказаних протиправних діянь. Це дозволить 

зрозуміти, які соціальні, психологічні, а можливо, й економічні умови 

спонукають особу до вчинення правопорушення у сфері використання та 

охорони природних ресурсів і внаслідок чого ми отримаємо можливість 

напрацювати механізми їх протидії та попередження. 

Важливість та необхідність виявлення причин та умов, що сприяють 

вчиненню адміністративних правопорушень актуалізується також ст. 6 



 

 

137 

КУпАП “Запобігання адміністративним правопорушенням”, що прямо 

встановлює необхідність виявлення факторів зумовлення адміністративної 

деліктності.  

Звичайно, справедливим видається твердження А. Лещуха, відповідно до 

якого саме по собі право не в змозі усунути економічні, соціально- культурні 

та інші причини або передумови вчинення проступків, однак, за допомогою 

права з’являється можливість впливу на їх негативні прояви через локалізацію, 

блокування та організації відповідної протидії протиправним проявам у 

суспільстві. Реалізація правових заходів передбачає передусім вдосконалення 

законодавства шляхом його оптимізації, чітке та беззаперечне втілення 

реалізації законів та інших нормативно-правових актів [130]. Тобто право 

виступає фактором впливу на негативні прояви, усуваючи та нейтралізуючи 

їх. Його вдосконалення дозволить покращити загальний стан законності та 

правопорядку в суспільстві. 

Одразу слід вказати на відсутність систематизованих статистичних даних 

щодо кількості осіб, притягнених до адміністративної відповідальності 

відповідно до конкретних сфер природних ресурсів. Цей факт значно 

ускладнює процес моніторингу підстав та причин, що спонукають до вчинення 

протиправних діянь та посягають на встановлений законом порядок 

використання та охорони природних ресурсів. Статистичний щорічник 

України містить загальну графу кількості осіб, притягнутих до 

“адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері охорони 

природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини”, 

тобто відсутнім є чіткий розподіл проступків у сфері використання та охорони 

природних ресурсів, адже до тієї кількості сумуються проступки у сфері 

“охорони культурної спадщини”, що в свою чергу внеможливлює 

виокремлення тих або тих видів проступків. Окрім того, вказані дані 

стосуються тільки правопорушень, що були виявлені і не враховують 

величезний рівень латентності. 
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Першим фактором, що зумовлює високий рівень адміністративної 

деліктності, на нашу думку, є відсутність концепції профілактики 

адміністративної деліктності у сфері використання та охорони природних 

ресурсів; чинної загальнодержавної концепції попередження вчинення 

адміністративних правопорушень. Остання чинна концепція попередження 

адміністративної деліктності діяла до 2015 року, після того нової та 

удосконаленої прийнято не було. Разом з тим проблеми протидії 

адміністративно-деліктним проявам не може обмежуватися тільки правовими 

методами у відриві від психологічних, соціологічних, виховних та інших 

методів. Сьогодні виникає нагальна потреба в науково-обґрунтованому 

вдосконаленню методики протидії адміністративній деліктності. Слід 

нагадати, що адміністративна деліктність є предметом вивчення 

адміністративної деліктології – галузі знань, що вивчає умови, фактори та 

підстави її виникнення, можливі засоби її протидії та попередження.  

Слід зазначити, що предметом адміністративної деліктології є вивчення 

правопорушення як соціально-правового явища та пов’язаних з ним 

правовідносин [131]. Сама наука є складовою деліктології, предметом якої 

виступає дослідження правопорушень, які: вчинені посадовими особами 

органів державної влади під час виконання своїх посадових обов’язків; 

вчинені громадянами та мають наслідком накладення адміністративного 

стягнення; допущені установами, підприємствами та організаціями, що 

тягнуть за собою примусові заходи адміністративного впливу тощо. Зазначимо 

також, що дослідженням теоретико-правових проблем деліктології та 

адміністративної деліктності присвячені праці таких вітчизняних вчених-

правників, як О. Остапенко, Є. Додін, І. Голосніченко, М. Дорогих, С. Ківалов, 

Д. Лук’янець, Є. Шульга тощо. 

Вбачається певна подібність адміністративної деліктології з 

кримінологією, яка, однак, вивчає психологічну складову вчинення більш 

тяжкого, суспільно-небезпечного діяння – злочину. Відмінністю ж 

кримінології від адміністративної деліктології слугує більша теоретична 
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дослідженість, що можна пояснити вищим ступенем суспільної небезпеки. 

Однак, на нашу думку, неможливо протистояти вчиненням злочинів, без 

усунення причин адміністративних правопорушень. Це пояснюється теорією 

“вчинення малозначних проступків”, сутність якої проявляється в прямій 

залежності злочинів від малозначущих проступків, тобто в даному випадку 

адміністративний делікт спонукає до вчинення більш тяжких протиправних 

діянь у майбутньому, особливо якщо перші залишилися безкарними. Так, 

“теорія розбитих вікон”, розроблена американськими соціологами Д. 

Вілсоном та Д. Келлінгом, говорить про те, що дрібне правопорушення 

(розмальовка стіни, вагону метро) стимулює до більш важких правопорушень 

(крадіжки, насильницькі злочини) як з боку сформованих злочинців, так і з 

боку звичайних громадян, не схильних до девіантної поведінки. 

Окрім того, загальновідомо, що переважна більшість злочинців, які 

відбувають покарання в місцях позбавлення волі, раніше вже вчиняли 

адміністративні делікти, за які, однак, або не були покарані, або міра 

покарання була незначною, що не лише не покарала особу, але створила 

атмосферу безкарності для неї та її оточення, тим самим спонукаючи її та 

інших членів суспільства до вчинення вже більш тяжких, суспільно-

небезпечних діянь. 

Слід зазначити, що сьогодні, теорія адміністративної деліктології 

залишається найменш розвинена, особливо, стосовно окремих видів 

адміністративних правопорушень відповідно до сфер охоронюваних 

суспільних відносин. Хоча, останнім часом все ж спостерігаємо певну 

тенденцію зацікавленості вітчизняних вчених-юристів до дослідження 

відносин адміністративної відповідальності щодо окремих сфер природних 

ресурсів. За останні 10 років було здійснено низку досліджень відносин 

адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері земельних, 

лісових ресурсів, надроресурсів тощо, що безумовно є свідченням 

поступового розвитку вітчизняного адміністративного та природоресурсного 

права. Однак неможливо не відмітити, що наявні дослідження стосувалися 
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переважно проблем власне змісту протиправного діяння та відносин, що 

виникали з моменту його вчинення, без дослідження або ж суто поверхневого 

дослідження внутрішньої сторони протиправного діяння, що на нашу думку є 

найбільш важливою складовою. На нашу думку, шлях до зниження рівня 

адміністративної деліктності полягає у вивченні умов та факторів (соціальних, 

політичних, економічних тощо), які впливають на психологічний стан 

правопорушника та спонукають його до вчинення винного діяння. З огляду на 

подібність та більший ступінь вивченості кримінології, на нашу думку 

важливим є дослідження та впровадження (адаптація) окремих 

кримінологічних теорій, що є подібними і придатними для адміністративної 

деліктології. Реалізувати вказану ідею слід шляхом проведення паралелей, 

пошуку спільного в обох науках та імплементації методики боротьби з 

адміністративною деліктністю в тих сферах, що є найбільш спорідненими, а 

отже і причини їх вчинення можуть бути подібними. Такою точкою дотику є 

сфера використання та охорони природних ресурсів, адже вказані суспільні 

відносини є також об’єктом охорони кримінального права. 

Однак дослідження системи причин та умов адміністративної деліктності 

не може обмежуватися тільки кримінологією, адже вимагає також 

використання теоретичних положень загальної теорії держави і права, з огляду 

на наукову основоположність, базовість або методологічність відносно інших 

галузей права, теоретичних положень соціальної девіантності, теорії 

адміністративного та кримінального права. 

Враховуючи відносно низький рівень теоретичного вивчення причин та 

умов вчинення адміністративних деліктів, очевидною є потреба науково-

обґрунтованої класифікації умов та факторів, що спонукають до вчинення 

протиправних діянь у сфері використання та охорони природних ресурсів. 

Загальновідомо, що кримінологічна наука традиційно оперує трьома 

категоріями відносно їх змісту та механізму впливу на деліктність, внаслідок 

чого виділяють: умови, фактори, причини. 
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Відповідно до теорії кримінології між стадією пізнання, оцінювання 

деліктності та стадією організації боротьби з нею обов'язковим виступає стадія 

виявлення детермінації та причинності злочинності. Вплив вбачається 

найбільш актуальним на те, що породжує або зумовлює злочинність і її 

розвиток [132]. Однак, на нашу думку в варто говорити не лише про причинно-

наслідковий зв’язок адміністративної деліктності, але і про функціональний, 

статистичний та інші зв’язки. Зниження загального рівня адміністративної 

деліктності у сфері використання та охорони природних ресурсів, вважаємо, 

можливий лише за умов урахування вказаних зв’язків у сукупності, завдяки 

чому досягається комплексність.  

На нашу думку, основоположним є визначення системи проблем, що 

мають першочергове значення з огляду на теоретико-правове обґрунтування 

вказаної категорії. Передусім слід звернути увагу на необхідність 

співставлення між собою таких категорій, як причини та умови, що відіграють 

ключову роль у більш чіткому розумінні вказаних проблем та допоможе більш 

ефективно їх визначати для боротьби з деліктністю. Більше того, без чіткого 

розуміння дефініцій причин та умов, що їм сприяють у сукупності дозволять 

пролити світло на можливі механізми боротьби з деліктністю як ганебним 

явищем суспільства. 

Дослідження близької за цільовим призначенням галузі кримінології, що 

вивчає фактори зумовленості злочинності у сфері використання та охорони 

природних ресурсів, показує, що поняття “фактор” об’єднує в собі такі 

дефініції як “умови” та “причини”. Говорячи про адміністративну 

деліктологію, вказану категорію, на нашу думку, має бути запозичена з 

кримінології, тому для напрацювання дієвих механізмів протидії та 

профілактики адміністративної деліктності у сфері використання та охорони 

природних ресурсів перш за все слід зазначити, що поняття “фактор”, “умови” 

та “причини” співвідносяться між собою як загальне і спеціальне [133], де 

перша дефініція буде включати в себе дві інші, а отже в майбутньому більш 

прийнятно, на нашу думку, буде вживати поняття “фактори” адміністративної 
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деліктності у сфері використання та охорони природних ресурсів і 

визначатиметься як  економічні, соціальні, суспільно-психологічні, негативно-

правові, організаційно-управлінські, біологічні та інші чинники, що 

зумовлюють порушення правил використання та охорони природних ресурсів. 

Класик позитивіської школи кримінології Е. Феррі, вчення якого пізніше 

були покладені в основу кримінологічної теорії, виділяв трирівневу 

класифікацію причин вчинення злочинів як наслідку ряду факторів. До 

першого виду класифікації вчений зараховує “антропологічні” або ж 

“індивідуальні” причини вчинення адміністративних деліктів, під якими 

пропонує розуміти внутрішні особливості психофізичного типу 

правопорушника. Останні на думку Е. Феррі слугують відправною точкою 

протиправного діяння, виявляють внутрішнє ставлення до нього і 

класифікуються на органічні, психологічні та суспільні [134]. 

Наступним видом класифікації вчений вбачає фізичні (зовнішні) фактори 

вчинення протиправних діянь: вплив колективної думки або ж безпосередній 

вплив групи осіб щодо спонукання особи до вчинення делікту [134]. 

Третім видом класифікації факторів вчинення делікту є так звані “соціальні 

чинники”, біосередовище існування особи, що має несприятливий соціальний 

вплив на нього. На думку вченого, близькі особи з великим ступенем 

вірогідності можуть стати фактором деструктивного впливу на особу [134]. 

Інакше кажучи, середовище існування людини, може безпосередньо впливати 

на девіантну поведінку особи, та спонукати до вчинення протиправних діянь 

у сфері використання та охорони природних ресурсів. 

Звертаючись до кримінології щодо групування умов та факторів 

адміністративної деліктності, слід вказати, що остання містить чітку 

класифікацію відносно рівнів притаманності тих чи тих діянь категоріям 

злочину або інших видів правопорушень. Так, вирізняють:  

-умови та фактори злочинності як глобального явища, зважаючи на 

масштабність та значну кількість;  

-умови та фактори окремих видів суспільно-небезпечних діянь;  
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-умови та фактори певних видів деліктів. 

Змістове наповнення дозволяє класифікувати фактори вчинення 

адміністративних деліктів у сфері використання та охорони природних 

ресурсів на соціальні, економічні, суспільно-психологічні, негативно-правові, 

організаційно-управлінські та деякі інші фактори, що спричиняють 

загострення криміногенної ситуації. На нашу думку, вказана класифікація має 

покласти основу поділу причин адміністративних деліктів у сфері 

використання та охорони природних ресурсів. 

Цікавим є те, що до так званої категорії “інші фактори, що спричиняють 

загострення криміногенної ситуації кримінологія відносить таку систему 

несприятливих природно-кліматичних умов, до якої входять фактори 

існування злочинності в суспільстві, тих чи тих явищ, що утворюють основи 

злочинності. Усі перелічені криміногенні фактори різного змісту в сукупності 

детермінують та зумовлюють злочинність [133]. Більш загально фактори 

класифікують на такі групи: а) фактори злочинності як відносно масового 

соціального явища (основні); б) фактори окремих видів (груп) злочинів, тобто 

окремих часток злочинності (загальні); в) фактори конкретного злочину 

(безпосередні) [133].  

Зважаючи на вищезазначену класифікацію причин, можливо спробувати 

аналогічно класифікувати фактори адміністративної деліктності у сфері 

використання та охорони природних ресурсів, а саме:  

1. Загальні фактори адміністративних деліктів у сфері використання та 

охорони природних ресурсів. 

2. Спеціальні фактори, тобто фактори окремих видів або груп 

адміністративних деліктів у сфері використання та охорони природних 

ресурсів (в галузі надрокористування, лісокористування тощо). 

3. Фактори вчинення конкретно-визначеного складу адміністративного 

правопорушення (проступку) у сфері використання та охорони природних 

ресурсів. 
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Досить цікаву класифікацію виділяє Кудрявцев В., на думку якого фактори 

деліктності слід класифікувати залежно від свідомості особи на суб’єктивні, 

тобто такі, що є прямо залежними від психотипу особистості, рівня її 

свідомості, звичок, мотивів тощо, та об’єктивні, що не є залежними від 

свідомості індивіду. Вчений наголошував на важливості  комплексного 

дослідження вказаних факторів, об’єднаних у систему, що надасть можливість 

глибинного розуміння причин, що спонукають громадян до антисуспільної 

поведінки в окремому соціальному, економічному та психологічному 

середовищі [135]. 

До об’єктивних факторів, що не залежать від волі або психотипу 

особистості, можна віднести правопорушення, вчинені в процесі здійснення 

законної діяльності, без наявності на те психологічного ставлення до нього з 

боку особи правопорушника, тобто вчиненого не усвідомлено. Наприклад, 

перебуваючи на лікарняному особа порушує строки погодження документації 

із землеустрою. Дане правопорушення вчиняється з об’єктивних причин, 

тобто причин, що по суті не залежать від неї і її психологічного ставлення. У 

такому випадку дуже складно вести мову про профілактику правопорушень, з 

огляду на те, що делікти такого роду вчиняються без чіткого усвідомлення 

мети здійснити протиправне, винне діяння. Тому, на нашу думку, заходи 

попередження деліктів вказаного виду будуть характеризуватися найменшою 

ефективністю, з огляду на неможливість досягнення мети. Указані заходи 

мають своєю метою вплинути на свідомість правопорушника або ж 

потенційного правопорушника, в той час як його свідомість може бути 

орієнтованою на дотримання законності і правопорядку, а її протиправні дії 

вчиняються без чіткої на це волі. 

Cуб’єктивні фактори можна поділити, на декілька підвидів: психологічні, 

тобто безпосереднє ставлення особи до вчинення правопорушення, та 

соціальні, такі як скрутне матеріальне положення особи, несприятливі 

економічні умови, неправильна екологічна політика держави, неблагополучне 

оточення (сім’я, друзі, колеги тощо). Однак, слід також зазначити, що деколи 
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суб’єктивні фактори стають заручниками об’єктивних умов, що склалися в 

суспільстві. Наприклад, непродумана політика держави у сфері використання 

та охорони природних ресурсів за умов недостатнього фінансування 

державних підприємств може призвести до нехтування заходами безпеки. 

Відсутність фінансування з державного бюджету на налагодження очисних 

споруд на підприємстві, що вийшли з ладу може зумовити перевищення 

дозволених викидів в атмосферу або до забруднення інших видів природних 

ресурсів. 

Є всі підстави говорити про залежність соціально-психологічних факторів, 

або ж факторів суб’єктивного характеру від ряду об’єктивних умов 

політичного, економічного, технічного, або іншого характеру. Досить часто 

порушення екологічного законодавства безпосередньо пов’язані з недостатнім 

рівнем фінансування природоохоронних заходів у межах екологічної політики 

держави, зокрема щодо фінансування екологічних заходів на підприємстві за 

відсутністю коштів. Суб’єктами вказаних правопорушень виступають 

переважно посадові особи та співробітники підприємств. 

Однак, слід визнати, що вказані правопорушення зумовлені не лише 

об’єктивними факторами, адже тут деліквент теоретично все ж має вибір 

дотримуватися законності, утриматися від правопорушень, наприклад, 

досягнення зниження шкідливих викидів шляхом мінімізації виробництва, 

його призупинення або повної зупинки, консервування, зменшення прибутку 

задля відновлення екологічної рівноваги. Проте для цього особа має володіти 

в достатній мірі правосвідомістю та мати стійкі моральні принципи щодо 

поводження з навколишнім середовищем. Все це свідчить про те, що стосовно 

вчинення адміністративних правопорушень у сфері використання та охорони 

природних ресурсів домінують суб’єктивні фактори, хоча не можна не 

відмітити і значну роль об’єктивних. Дуже часто вказані фактори 

поєднуються. 

Вагомим фактором попередження адміністративної деліктності виступає 

екологічне виховання, наявність стійких моральних принципів щодо 



 

 

146 

поводження з природними ресурсами та високий рівень правосвідомості. Вони 

відіграють важливу роль в профілактиці та попередженні адміністративної 

деліктності у сфері використання та охорони природних ресурсів. Це дає 

підстави для здійснення ідентифікації моральних принципів деліквента задля 

віднайдення дієвих механізмів впливу на його подальшу поведінку, а також 

можливість її коригування у бік дотримання законності та правопорядку. З 

цього стає очевидним, що поведінковий аналіз особи-правопорушника може 

відігравати особливу роль у визначенні причин адміністративної деліктності, 

та напрацювання механізму їх усунення.  

Ще в радянській теорії адміністративного права справедливо 

проголошувалася теза щодо необов’язковості наявності причинно-

наслідкового зв’язку між вчиненим правопорушенням та ознакою 

аморальності або ж недостатнім рівнем правосвідомості [136], адже інколи 

правопорушення вчиняються з мотивів захисту прав та інтересів суспільства, 

тобто для спільної справи, виключаючи ознаку негативного ставлення 

правопорушника до суспільства. Наприклад, органи державної влади у сфері 

охорони навколишнього середовища можуть не перешкоджати протиправним 

діянням підприємства, щодо забруднення навколишнього середовища в разі 

важливості, та/або суспільної необхідності випуску тих чи тих товарів для 

державних, або суспільних потреб, тим самим захищаючи інтереси громадян. 

Окремим питанням є проступки, вчинені з необережності. Загалом 

надзвичайно велика кількість складів адміністративних деліктів переважно 

мають необережний, випадковий, навіть спонтанний характер, тобто до них 

правопорушники навряд чи готувалися. Тут, на нашу думку, очевидною є 

відсутність у правопорушника відповідного психологічного налаштування на 

антисуспільну діяльність, а його особистість при цьому не деформується. 

Наприклад, ч. 3 ст. 57 КУпАП “Порушення вимог щодо охорони надр”, що 

передбачає склад такого правопорушення як “втрата маркшейдерської 

документації”. У цьому випадку правопорушення не обов’язково вчиняється 

умисно, що підтверджує відсутність вини, або підготовки до нього. 
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Однак, враховуючи те, що переважна більшість складів адміністративних 

правопорушень у сфері використання та охорони природних ресурсів все ж 

вчиняється з корисливих мотивів, навмисно, тому задля розуміння факторів їх 

виникнення слід детально проаналізувати середовище існування 

правопорушника, яке значно впливає на його психо-емоційний стан, його 

інтереси та потреби. Усі вказані умови мають свідчити про союз причин та 

наслідків, психологічних основ вчинення окремих видів адміністративних 

деліктів  

Говорячи про причини протиправної діяльності, Джужа О., Василевич В. 

та Гіда О. відзначають, що причини та умови злочинності не є випадковим 

казуальним набором детермінантів, сукупність яких спричиняє антисуспільні 

прояви, а є визначеною та впорядкованою системою, що характеризується 

єдністю та цілісністю взаємопов’язаних між собою підсистем та елементів, 

розташованих ієрархічно, стосовно одне до одного [137]. Указані елементи є 

ключовими факторами, що формують світосприйняття та світовідображення 

особистості, її характер та мотивацію, є антисоціальними, тобто відхиленими 

від норми, внаслідок чого відбувається розрив зв’язку та протиріччя між 

особою-правопорушником і суспільством. 

Схожу теорію висував В. Кудрявцев, що пропонував розглядати причини 

антисуспільних, протиправних діянь через призму відстороненості особи від 

середовища або неузгодженості з ним. На думку вченого, вказані причини 

відстороненості криються в психодеформації особистості та особливості 

оточення або ж окремих життєвих ситуацій [138]. 

Як вже зазначалося раніше, важливе місце в розумінні адміністративного 

делікту у сфері використання та охорони природних ресурсів займає 

суб’єктивна сторона, тобто відношення особи до протиправного діяння, свого 

роду “екологічна свідомість”. Водночас існують винятки, вчинення 

адміністративних деліктів в окремих випадках попри наявність екологічної 

свідомості в особи (втрата маркшейдерської документації). Однак, з огляду на 

те, що більшість складів адміністративних правопорушень у сфері 
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використання та охорони природних ресурсів характеризуються 

систематичною відсутністю екологічної свідомості в особи, на нашу думку, 

слід акцентувати увагу саме на цьому питанні, дослідити, що являє собою 

остання, встановити її зміст та структуру, а також фактори, що зумовлюють її 

деформацію. 

Опираючись на статистичні дані вчинення адміністративних 

правопорушень у сфері використання та охорони природних ресурсів, можна 

стверджувати про низький рівень екологічної свідомості у громадян, а аналіз 

загальнодержавних програм попередження адміністративної деліктності 

вказує на відсутність державної політики щодо пропагування бережливого та 

сталого використання природних ресурсів, збереження його для майбутніх 

поколінь. На це спрямовано прийняття ряду міжнародних конвенцій, що були 

ратифіковані Україною, основними з яких є “Загальна декларація прав 

людини”, “Європейська конвенція з прав людини”, “Рамкова конвенція”, 

“Кіотський протокол до рамкової конвенції”, “Паризька конференція” тощо. 

Попри це слід констатувати відсутність в Україні чітко визначеної, сучасної 

екологічної доктрини, яка б корелювалася з загальносвітовими екологічними 

прагненнями та напрацюваннями (ініціативами). Названий фактор також не 

сприяє підвищенню рівня екологічної культури та екологічної свідомості 

громадян, про що ми зазначимо більш детально пізніше.  

Досліджуючи питання екологічної свідомості, слід зазначити, що вона є 

підвидом свідомості суспільної, адже існує в суспільстві серед індивідів і являє 

собою певну систематичну низку політико-правових та етико-правових 

теорій, думок та поглядів щодо взаємодії суспільства та навколишнього 

природного середовища, ставлення конкретного індивіда до природи [139]. На 

основі наведеного визначення екологічної свідомості очевидними стають два 

основні підходи: 1. Взаємини суспільства і природи, де остання розглядається 

як своєрідний механізм досягнення суспільством економічних, культурних та 

інших благ [140]. Вказаний підхід демонструє здебільшого споживацький 

характер і сприяє виснаженню, спустошенню та забрудненню природних 
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ресурсів через їх активне використання. Проте, у результаті такого ставлення 

шкода завдається не лише природному середовищу, але і, що дуже важливо 

людині, свідомість якої деформується. Це підкріплюється думкою про 

невиснажливість природних компонентів та переоцінкою їх здатності до 

відновлення, попри те, що окремі їх види взагалі не є поновлюваними (нафта, 

вугілля, газ, руда тощо). Викривлення екологічної свідомості людини також 

може характеризуватися байдужим ставленням до природи та ідеями 

домінування людини над нею, маніпулювання та отримання найбільшої 

користі для себе через її використання; 

2. Обачливе та бережне ставлення людини до природи, використання її у 

найбільш гуманний спосіб, збільшення використання відновлюваних 

природних ресурсів, перетворення її на енергію у спосіб найбільш 

ефективний, дотримуючись принципів сталого розвитку та співвідношення 

ідей збереження її для майбутніх поколінь [141]. Головною тезою тут виступає 

дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища та його 

ресурсів, розуміння природи як єдиного можливого та сприятливого 

середовища для існування людини як біологічного виду. Відповідно до даного 

підходу значення природи переважає над суспільством.  

Попри те, що вказані напрямки ґрунтуються на діаметрально протилежних 

ідеях, слід зазначити, що в них прослідковується спільна риса, або 

характеристика, а саме визначення місця природи щодо людини, що у 

відповідності здобуває зовнішній характер або вираз.  

На думку В. Шмандія, екологічну свідомість слід розуміти як різновид 

більш ширшого поняття “екологічна культура”. Воно поєднує у собі 

сукупність наявних типів та результатів духовної і матеріальної активності 

громадян, спрямованої на досягнення раціональної взаємодії суспільства та 

навколишнього природного середовища, на так звану “екологізацію” духовної 

та матеріальної сфери життєдіяльності громадян [142]. Екологічна культура є 

підвидом культури загальнолюдської, і включає в себе окремі уявлення про 
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навколишнє природне середовище та проявляється у здійсненні окремих видів 

діяльності людини стосовно природи [143]. 

М. Складановська тлумачить дефініцію «екологічна свідомість» не лише 

як ставлення до природи або сукупність уявлень про взаємозв’язки всередині 

системи «людина – природа», а також як найвищий рівень розвитку свідомості 

індивіда, його самосвідомості, світоглядний аспект, що переважним чином 

відповідає терміну «екологічний» та характеризується розумінням життя як 

вагомої цінності для будь-якої живої істоти на землі, готовністю ощадливого 

ставлення до будь-якої форми життя [144].  

З наведених визначень випливає, що екологічна свідомість є певною 

системою сталих, внутрішніх морально-етичних цінностей особистості, які 

забезпечують її психологічне ставлення в дусі ощадливого відношення до 

природи, взаємодії з нею відповідно до принципів сталого розвитку, 

раціонального використання, охорони та збереження її для майбутніх 

поколінь. Слід також зазначити, що екологічна свідомість є сталою системою 

принципів і не передбачає будь-якого відхилення від них. Водночас, не слід 

думати, що зовнішні фактори (несприятливе суспільне середовище особи, 

душевні травми, скрутне матеріальне становище, місце роботи, екологічна 

ситуація в регіоні проживання) не деформують екологічну свідомість. 

Насправді, вказані фактори є надзвичайно важливими формами свідомості 

індивіда. 

Деякі вчені виокремлюють таке поняття як “егоорієнтований 

антропоцентризм”, яке пропонують розуміти як сучасну форму ставлення до 

“світу природи, яка характеризується «суб'єктно-об'єктними» відносинами, де 

об'єктом виступає природа, а суб’єктом індивід". Вказані відносини 

виникають як наслідок досягнення людством успіхів у сфері технотронної 

цивілізації, техногенного та інформаційного прогресу, центральне місце в 

яких відводиться людині, а все природне середовище повністю підкоряється 

їй” [145]. Справді, навіть попри перехід сучасного суспільства з 

індустріального до інформаційного це не позначилися в глобальному плані на 
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ступінь використання природних ресурсів з економічною метою. І дана 

ситуація не надто зазнає змін протягом наступних 30-40 років, адже, за 

оцінками експертів, більша частина енергії для задоволення потреб економіки 

та людини буде вироблятися з вичерпних джерел, тобто з вуглеводневих, 

викопних ресурсів [146]. 

Важливим також є питання внутрішньої мотивації суб’єкта 

адміністративного делікту до антисуспільної поведінки. Внутрішнє ставлення 

особи до делікту є одним з ключових елементів протиправного вчинку, а саме 

воно зрештою приймає вираз діяння, що посягає на встановлений порядок 

використання та охорони природних ресурсів, тому з’ясування даної категорії 

як внутрішнього фактора адміністративної деліктності, на нашу думку, є 

також надзвичайно важливим. 

Мотивація є внутрішньою рушійною силою особи, що дає їй натхнення 

фізично діяти відповідним чином або рухатися в певному напрямку. Тому за 

наявності у людини екологічної свідомості і правильної мотивації, вона може 

діяти навіть всупереч власним потребам соціального, або економічного 

характеру. Однак, за наявності сильної мотивації події можуть розвиватися і в 

інший бік, наприклад, якщо мотивація має характер споживацького ставлення 

до природних ресурсів, може мати місце нівелювання власною екологічною 

свідомістю, або ж відбудеться її деформація. Цілком імовірно особа буде діяти 

задля задоволення власних потреб, навіть якщо це буде суперечити нормам 

права. Ще декілька десятиліть тому висловлювалася ідея важливості волі як 

внутрішньої функції, свого роду регулятора правомірної, екологічної 

поведінки особи, що допоможе утримувати її від споживацьких, протиправних 

бажань. Вплив волі особи на поведінкові патерни залежать також від ступеня 

її розвиненості [139]. 

Отже, основою протиправного діяння у сфері використання та охорони 

природних ресурсів виступають як нормальні, так і викривлені екопотреби 

людини. Правопорушення у сфері використання та охорони природних 

ресурсів не завжди вчиняються з економічних умов. І для того, щоб особа 
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утрималася від протиправних дій, на нашу думку передусім необхідно 

виховувати її морально-вольові якості у дусі набуття або розвитку екологічної 

свідомості. 

У теорії права, як вже зазначалося, переважно схиляються до 

обов'язковості наявності причинно-наслідкового зв’язку факторів виникнення 

та власне появою адміністративної делікності, однак є і винятки з правила 

[147]. Один з таких винятків – індивідуальний рівень деліктності під впливом 

життєвих обставин (втома, відчай, почуття самотності, неуважності тощо) 

[148]. З цього цілком логічно випливає неумисний характер намірів у формі 

необережності відносно бажання настання несприятливих наслідків шляхом 

порушення правил використання та охорони природних ресурсів. Очевидним 

є те, що фактором вчинення проступку у сфері охорони та використання 

природних ресурсів є наявність психологічної неврівноваженості особи, 

відсутність або пригнічення почуття самоконтролю. Так, наприклад, 

незначний недопалок може призвести до загоряння лісових насаджень, а отже, 

до їх знищення4. Це свідчить про те, що свідомий намір особи до знищення 

лісових ресурсів відсутній, натомість присутня недбалість. 

Факторами вчинення адміністративних деліктів у сфері використання та 

охорони природних ресурсів можуть також бути об’єктивні обставини, 

масштабність територій природних ресурсів, за якими фізично досить складно 

здійснювати нагляд, низьких рівень штрафних санкцій порівняно зі шкодою, 

що завдається природі, низький рівень кваліфікації правоохоронних органів у 

сфері охорони природних ресурсів тощо. 

Однак об’єктивні фактори делікту слід розмежовувати від суб’єктивних 

факторів його вчинення, якими виступають їх сприйняття особою. Говорячи 

про суб’єктивні обставини, слід вказати на ознаку персонального сприйняття 

суб’єктом ситуації, переважно доволі викривленої, за якої відбувається 

суцільне прагнення до мети, шляхом нівелювання екологічних наслідків. 

 
4 Херсонського пастуха посадили на п’ять років за недопалок, що спричинив лісову пожежу Інформаційне 

агенство УНІАН. Стаття від 29 жовтня 2013 р.: https://www.unian.ua/society/846619-hersonskogo-pastuha-

posadili-na-pyat-rokiv-za-nedopalok-scho-sprichiniv-lisovu-pojeju.html 
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Доволі часто вказані обставини є систематичними і формують в подальшому 

споживацький спосіб життя, коли особи систематично вчиняють делікти на 

побутовому та господарському рівнях.  Цілком можливо, що мотив до 

вчинення правопорушення може виникнути зненацька, наприклад, вирубка 

дерева туристами для ведення побуту в лісі тощо.  

Основну ж роль, на нашу думку, займає екологічна свідомість та 

правосвідомість громадян, які є взаємообумовленими та взаємозалежними 

[149]. Окрім того, важливу роль займає так звана екологічна байдужість 

(байдужість до настання несприятливих для екології наслідків, або з слабка 

поінформованість особи щодо потенційно негативних, або ж шкідливих 

наслідків) та нечіткість, розпорошеність чинного екологічного законодавства, 

що значно ускладнює процес врегулювання наявних екологічних проблем 

сучасного суспільства. 

Пропонуємо наступні види класифікації факторів адміністративної 

деліктності у сфері використання та охорони природних ресурсів залежно від 

об’єкта: 1) загальні фактори: ідеологічні; економічні; організаційно-

управлінські, правові тощо; 2) фактори окремих видів правопорушень у сфері 

використання та охорони природних ресурсів: соціальні; суспільно-

психологічні тощо; 3) суб’єктивні фактори: недооцінка суспільної 

небезпечності вчинення проступків у сфері використання та охорони 

природних ресурсів; недостатній рівень екологічного виховання та освіти;  4) 

об’єктивні фактори: недостатність екологічної інформації. 

Значний вплив на виникнення адміністративної деліктності у сфері 

використання та охорони природних ресурсів чинять також:  

-недооцінка суспільної небезпечності категорії проступків у сфері 

використання та охорони природних ресурсів. 

-слабка технічна оснащеність експертних установ, що не дозволяє чітко 

встановити причинний зв'язок між порушеннями відповідних правил і 

допущеним забрудненням природного середовища. 
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Отже, слід сказати, що розуміння суб'єктивних причин має обов'язково 

включати дослідження так званої “екологічної свідомості суспільства” на 

даному етапі розвитку. На нашу думку, екологічна свідомість населення є 

явищем цілісним та взаємозалежним від ряду факторів: середовище існування, 

освіта, професійний рід занять, соціально-економічних тощо. З огляду на це 

можна виділити також колективну свідомість як різновид свідомості, яка може 

відображати і екологічну обстановку конкретного соціуму та його середовища 

мешкання.  

Великий вплив на формування екологічної свідомості справляє екологічна 

інформація, екологічне виховання та освіта. Разом з тим, стан чинного 

законодавства значно ускладнює реалізацію конституційного права на пошук, 

отримання, виробництво і поширення екологічної інформації. 

 

3.2. Попередження адміністративної деліктності у сфері використання 

та охорони природних ресурсів 

З огляду на високий рівень адміністративної деліктності в сучасному 

суспільстві як у сфері використання та охорони природних відносин, так і 

загалом [150], очевидним є факт того, що сучасна концепція адміністративно-

деліктного права не справляється з поставленими завданнями, а цілі 

адміністративної відповідальності (каральна, попереджувальна та виховна) не 

досягається.  

Говорячи про сучасні методи боротьби з адміністративною деліктністю в 

Україні, очевидним є факт того, що останні ґрунтуються на концепції 

збільшення розмірів санкції за правопорушення у сфері використання та 

охорони природних ресурсів, що виступають переважно у вигляді штрафів. 

Проводячи аналогію з підвищенням штрафних санкцій за водіння у 

нетверезому стані, які були збільшені в рази [151], статистичні дані 

Національної поліції не лише не показують зниження адміністративної 

деліктності у вказаній сфері, а навпаки, спостерігається тенденція до 

зростання кількості випадків керування автомобілем у стані сп’яніння. Так, за 
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період 2017 року співробітниками національної поліції було зафіксовано 

понад 114 000 випадків керування транспортним засобом в стані алкогольного 

сп’яніння.  Порівняно з 2015 роком ця кількість вражає, адже тоді за весь рік 

було притягнуто до відповідальності 93 000 водіїв. Ще більш високі дані 

статистика Національної поліції показала в 2018 році, коли лише за січень-

лютий 2018 року поліція склала 14 777 адміністративних протоколів за 

керування автівкою у сп’янілому стані [152]. Все це може свідчити лише про 

те, що каральна функція не виконується в межах накладення адміністративних 

санкцій. Отже, на нашу думку, вирішення проблеми зниження 

адміністративної деліктності слід шукати в інших заходах, позасанкційних.  

Дослідженням окремих аспектів попередження адміністративної 

деліктності займалися ряд вчених-адміністративістів Ю. Битяк, І. 

Голосніченко, Є. Додін, В. Колпаков, А. Комзюк, А. Коренєва, М. Костицький, 

О. Кузьменко, О. Остапенко, зокрема Т.О. Коломоєць досліджувала 

попередження через призму різновиду адміністративного стягнення [153]. 

Шульга Є. здійснив загально-теоретичне дослідження адміністративно-

деліктних відносин [154]. Однак комплексного дослідження заходів 

попередження вчинення адміністративних деліктів у сфері використання та 

охорони природних ресурсів проведено не було. 

За твердженням Кіріна А., попередження вчинення адміністративних 

деліктів як реакції органів державної влади не є новелою сучасної 

юриспруденції, адже як вид профілактичних заходів вказане поняття 

використовує вітчизняна правова наука понад півтора сторіччя, що 

підтверджується Уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 р. 

[155]. 

В теорії адміністративного права однаково часто вживає поняття 

“попередження адміністративної деліктності” та “профілактика 

адміністративної деліктності”. Однак очевидно, що вказані дефініції відмінні 

між собою. Так, на нашу думку, профілактика є дещо ширшим поняттям, ніж 

попередження, адже попередження стосується більш конкретного злочину і 
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передбачає собою активні дії, спрямовані на усунення можливості вчинення 

конкретного правопорушення. Натомість профілактика містить надзвичайно 

широкий спектр заходів різного спрямування, а саме: виховних, економічних, 

соціальних тощо, спрямованих на усунення умов, сприятливих для 

виникнення настроїв у суспільстві до вчинення адміністративного делікту. 

Справді, звертаючись до теорії адміністративного та кримінального права 

слід сказати, що різні вчені по-різному визначають як самого поняття 

профілактики, так і його мету. Так, Аванесов Г. справедливо вважає, що 

основною метою профілактики правопорушень є усунення причин та умов 

адміністративних правопорушень, так як і загалом проти адміністративних 

правопорушень у різноманітних сферах суспільного життя, направлена проти 

осіб, що ведуть асоціальний спосіб життя, їх середовища, та будь-яких інших 

обставин, чия зміна може відобразитися на поведінці людей. У разі 

застосування заходів профілактичного впливу на осіб все має зводитись до 

попередження вчинення адміністративних правопорушень з однієї сторони, а 

з іншої, – попередження адміністративно-карної дії [155]. Загалом 

погоджуючись з позицією вченого, вважаємо, що не зовсім коректно вважати, 

що профілактика спрямована “проти осіб, що ведуть асоціальний спосіб 

життя, їх середовища”. Соціалізації особи, та її середовища корисна не лише 

суспільству як такому, але і є надзвичайно важливим фактором для так званої 

асоціальної особи з огляду на те, що в неї з’являється набагато більше 

можливостей у порівнянні з протиправним статусом. До того ж комплекс 

профілактичних заходів не передбачає собою звуження прав особи, 

опираючись передусім на виховний та роз’яснювальний характер, коли особі 

демонструється різниця між правомірною та неправомірною поведінкою, тим 

самим жодним чином не порушуючи її права. 

Звертаючись до науки адміністративного права щодо розуміння дефініції 

“профілактика вчинення адміністративних правопорушень”, слід вказати 

визначення, яке надав С. Соха. Під поняттям “профілактика” вчений пропонує 

розуміти соціально спрямовану діяльність органів державної влади та їх 
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посадових осіб, громадських організацій та окремих громадян щодо виявлення 

причин та умов вчинення адміністративних проступків, ліквідації факторів 

сприяння ліквідації адміністративної деліктності як негативного соціального 

явища та захисту прав та свобод громадян під час здійснення такої діяльності 

[156]. Цікавою вказана позиція є в тому, що вчений не асоціює поняття 

“профілактика” вчинення адміністративних правопорушень з класичним 

радянським розумінням його як такого собі різновиду імперативної діяльності 

органів державної влади щодо виявлення та викорінення факторів, 

обумовлюючих деліктність у суспільстві. Справді, сьогодні імперативні 

заходи по-троху витісняються більш демократичними засобами переконання. 

Прокопенко О. тлумачить поняття "профілактика адміністративної 

деліктності" як соціально-спрямовану діяльність держави, органів та їх 

посадових осіб, громадських організацій та окремих громадян, що 

проявляється у вжитті заходів, спрямованих на виявлення причин та умов їх 

вчинення, ліквідацію чинників, що сприяють формуванню антисуспільної 

установки особи, адміністративної деліктності як соціального явища, 

дотримуючись прав і свобод громадян під час такої діяльності як профілактика 

адміністративної деліктності [157]. 

Більш ширше розглядає поняття профілактики адміністративних 

правопорушень О. Клюєв. Вчений пропонує розуміти її як інтегровану, 

багаторівневу взаємодію та взаємозалежність системних елементів, створену 

задля виконання функції боротьби з протиправними діяннями [158]. 

Вважаємо, що дана теза має право на існування, хоча і пропонує відносно 

абстрактний рівень розуміння політики профілактики адміністративної 

деліктності в суспільстві. 

На нашу думку, більш вдалу позицію щодо розуміння поняття 

“профілактика адміністративної деліктності” демонструє О. Бандурка. Вчений 

зазначає, що вказане поняття можна розглядати: по-перше, як впорядковану 

систему колективних та індивідуальних виховних заходів спрямованих на 

вироблення невразливості, формування імунітету до негативних впливів 
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навколишнього середовища з метою попередження розвитку асоціальної 

спрямованості особистості й перебудови ставлення особистості до дійсності у 

процесі перевиховання; по-друге, як організаційно-правову діяльність 

держави з соціальним спрямуванням, її органів та посадових осіб, громадських 

організацій та окремих громадян направлених на виявлення причин та умов 

вчинення адміністративних правопорушень, усунення факторів сприяючих 

формуванню антигромадської поведінки особи, ліквідації правопорушень як 

соціального явища та забезпечення або відновлення під час здійснення такої 

діяльності прав та свобод громадян України [159]. 

Трофімчук А. до основних видів профілактики правопорушень відносить 

так звані: -"профілактику випередження", спрямовану на попередження 

виникнення протиправних явищ і процесів у суспільному житті; -

"профілактику обмеження", що стає на заваді розповсюдженню незаконних 

об’єктів на різних рівнях суспільного розвитку, виокремлення певних видів 

правопорушень та визначення спільних ознак різних категорій деліквентів; -

"профілактику усунення" – активність суб’єктів, що мінімізує вплив на 

протиправні об’єкти і попереджує нову активізацію їх дії; профілактику 

захисту – сукупність заходів, що застосовуються  з метою усунення причин, 

що спонукають індивіда до вчинення проступку [160]  

Слушну позицію щодо взаємодії суб’єктів профілактики адміністративних 

правопорушень між собою демонструє І. Комарницька. На думку вченої, до 

основних рис такої політики належать: а) цілеспрямований вплив на 

правовідносини, впорядкування відносин і зв’язків з метою виконання 

поставлених завдань; б) наявність суб’єкта та об’єкта управлінського впливу; 

в) погляд на інформацію як на основну сполучну ланку між суб’єктами; г) 

наявність різних форм впорядкування правовідносин, у межах яких 

використовуються різні прийоми, форми, методи і способи управління [161].  

У теорії права неодноразово лунали пропозиції щодо систематизувати 

наявні засоби профілактики правопорушень та закріпити їх в одному 

уніфікованому нормативно-правовому акті. Так, К. Бугайчуком було 
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запропоновано прийняття базового закону “Про основи державної системи 

профілактики адміністративних проступків” [162]. На думку В. Комарова, 

сьогодні існує необхідність у більш загальному нормативному акті – Законі 

України “Про профілактику правопорушень в Україні” [163]. Вказані ідеї є 

вартими уваги, адже закон про профілактику буде містити певні константи, 

принципи профілактики адміністративної деліктності, суб’єкти та їх 

правовий статус, форми та напрямки тощо. Окрім того, вказаний закон 

повинен бути спрямований на співпрацю держави в питаннях профілактики 

з недержавними організаціями, такими як громадські об’єднання та 

організації, рухи, фонди тощо, визначати форми їх взаємодії між собою. 

Активна співпраця публічного та приватного секторів у питаннях 

виховання суспільства у дусі дотримання прав людини, на нашу думку, буде 

відігравати визначну роль у відносинах дотримання законності. 

 Водночас слід зазначити, що навряд він стане панацеєю від вчинення 

адміністративних деліктів, адже не зможе у повній мірі містити весь спектр 

можливих попереджувальних заходів, які до того ж з розвитком науки 

психології, соціології тощо будуть постійно змінюватися та 

розширюватися. Тому, на нашу думку, більш доцільним є прийняття 

загальнодержавної та регіональних концепцій попередження 

адміністративних деліктів у тій чи тій сфері, наприклад, у сфері 

використання та охорони природних ресурсів, що допоможе врахувати 

специфіку цих відносин, фактори, що спричиняють виникнення та 

поширення адміністративної деліктності. Вказані концепції мають містити 

чіткий перелік заходів, спрямованих на попередження вчинення 

адміністративних деліктів у сфері використання та охорони природних 

ресурсів, суб’єкти, їх правовий статус та безпосередні завдання, терміни 

реалізації та очікувані результати. Окрім того, для деталізації загально-

державної та регіональних концепцій профілактики адміністративної 

деліктності у сфері використання та охорони природних ресурсів як 
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наступного напрямку слід розробити спеціальні інструкції та методичні 

рекомендації на галузевому рівні для суб’єктів здійснення профілактики 

вчинення адміністративних деліктів. Вказані інструкції мають містити 

конкретний перелік дій того чи того уповноваженого суб’єкта органів 

державної влади які будуть спрямовані на реалізацію державної політики у 

сфері попередження адміністративної деліктності. 

На думку Лещух А., попередження адміністративної деліктності має 

містити перш за все відповідний розвиток економіки, політики, ідеології, 

культури та побуту, що може сприяти усуненню або подоланню негативних 

чинників суспільного життя, що визначатимуться і як причини та умови 

злочинності. Вказана організація суспільного життя має бути забезпечена 

належним рівнем правового регулювання. Сутність останнього проявляється 

насамперед в тому, що правові норми сприяють виникненню соціально 

корисної поведінки в осіб, протидіючи факторам, що негативно впливають на 

формування і життєдіяльність особистості, створюючи умови для 

оптимального здійснення профілактичної діяльності, а попереджувальна роль 

права – у такому регулюванні сфер суспільного життя, за якого наявні 

негативні причини вчинення правопорушень або усуваються, або їх вплив 

надійно блокується [164]. 

Бандурка О., через призму ознаки впливу вбачає, що профілактика 

протиправних проявів може бути індивідуальною та загальною. Під загальною 

вчений пропонує розуміти сукупність різноманітних впливів на особу, яка 

вчиняє або потенційно може вчинити протиправне діяння, з метою усунення 

його антисуспільних властивостей. Розвиваючи думку, вчений вказує на 

заходи, що спрямовуються на створення належних політичних, економічних, 

соціальних, культурних, ідеологічних та організаційних умов запобігання 

суспільно-шкідливим проявам [159]. 

Окрім того, О. Бандурка виділяє також спеціальну профілактичну 

діяльність щодо запобігання злочинам і правопорушенням, націлену, 

передусім на індивідуальну профілактику — цілеспрямовану роботу 
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правоохоронців з конкретними особами, які допускають юридично важливі 

відхилення від норм поведінки [159].  На думку вчених, індивідуальна 

профілактика правопорушень полягає в реалізації системи заходів з виявлення 

та усунення конкретних недоліків сімейного, шкільного і суспільного 

виховання, поєднаних із цілеспрямованою роботою з особами, які мають 

відхилення в поведінці від моральних і правових норм, а також з окремими 

групами й колективами, покликаною не допустити виникненню негативних 

наслідків поведінки таких осіб [159]. 

Цікаву думку щодо форм профілактики висловлює О. Гумін, який виділяє 

правові та неправові форми. До перших він відносить: видання управлінських 

нормативних актів (концепцій та загальнодержавних програм боротьби з 

адміністративною деліктністю та злочинністю); видання індивідуальних актів 

управління; здійснення інших юридичних дій, заснованих на актах управління. 

До неправових вчений відносить: проведення зборів та нарад, інструктажів та 

науково-практичних семінарів; узагальнення і поширення позитивного 

досвіду; перевірка відповідної документації [165]. Справді, вказаний поділ 

вбачається нам найбільш раціональним з юридичного погляду, якщо говорити 

тільки про правоохоронні органи як суб’єкти профілактичної діяльності щодо 

адміністративної деліктності у сфері використання та охорони природних 

ресурсів. Однак на нашу думку, якщо перелік суб’єктів розширити і відносити 

до них також інші органи державної влади, громадські об’єднання та 

організації, то до неправових форм профілактичної діяльності можна буде 

віднести значно ширший ряд заходів: інформаційні (проведення 

інформаційної та виховної роботи); наукові (здійснення науково-дослідної 

роботи); економічні (підвищення економічного рівня держави і громадян); 

соціальні (залучення молоді у різного роду соціальних роботах спрямованих 

на охорону та відтворення природних ресурсів та розвиток екологічної 

свідомості тощо). 

Організація та налагодження співпраці між органами, уповноваженими 

здійснювати профілактичну діяльність у сфері використання та охорони 
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природних ресурсів, слід здійснювати в межах міжвідомчих та 

міжінституційних домовленостей задля комплексного та систематичного 

впливу на правовідносини з використання та охорони природних ресурсів та 

досягнення поставлених завдань, з чітким розмежуванням суб’єктно-

об’єктного складу вказаних правовідносин, визначення їх правового статусу. 

Окрім того, співробітництво щодо профілактики адміністративної деліктності 

у сфері використання та охорони природних ресурсів має також бути належно 

забезпечене організованим обміном інформацією із застосуванням усіх 

доступних прийомів, форм, методів, засобів та способів впливу на об’єкт 

профілактики. 

На нашу думку, профілактична діяльність має бути організована не лише 

органами внутрішніх справ, а і широким рядом інших, починаючи від 

екологічних інспекцій та державними агенствами лісових, водних та інших 

ресурсів, закінчуючи школами та іншими закладами освіти. З огляду на це 

співпраця має бути організована на високому рівні, що передбачатиме 

сприяння обміну інформації, оперативних даних, допущення до власних 

матеріалів, організація спільних заходів щодо сприяння виховному процесу 

тощо. 

Аналізуючи чинне законодавство України, а саме ЗУ «Про Національну 

поліцію» [166], Постанови КМУ “Про затвердження Положення про Державну 

екологічну інспекцію України” [167], “Про затвердження Положення про 

Державне агенство лісових ресурсів України” [168], “Про затвердження 

Положення про Державне водних лісових ресурсів України” [169] тощо стає 

очевидним необов’язковість у майбутніх інспекторів юридичної та 

екологічної освіти, при тому, що останні будуть тісно працювати з 

застосуванням норм права, здійснюючи контрольно-наглядової діяльності за 

використанням та охороною природних ресурсів, для попередження та 

припинення протиправних проявів спрямованих на об’єкти природи, а також 

для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. На наше 

глибоке переконання, вказаний вид діяльності потребує змістовних знань в 
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обох галузях, в екологічній – задля оцінки шкоди, що була завдана природним 

ресурсам, можливості їх відтворення, в юридичній при здійсненні 

правозастосовної діяльності, чіткого визначення санкції, здійснення 

накладення адміністративного стягнення в належному порядку та 

процесуальній послідовності тощо. Все це надасть змогу мінімізувати 

відхилення від норм законодавства, а отже, унеможливить свавілля та 

подальше оскарження їх у суді, залишення деліквента непокараним, а 

законність не дотриманою. 

 З огляду на відсутність необхідності у законодавстві вимоги наявності 

базової екологічної та юридичної освіти, які б висувалися до кандидатів у 

екологічну інспекцію або ряд державних агенств у сфері використання та 

охорони природних ресурсів, на нашу думку,  наразі необхідно внести в 

програму підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

правоохоронних структур основні юридичні та екологічні дисципліни: теорія 

держави і права, конституційне право, адміністративне право, кримінальне 

право, цивільне право, загальна екологія, екосистемологія, екологія відходів 

тощо. 

Надзвичайно важливим питанням в умовах сучасного екологічного стану 

є оцінка рівня професійності задля подальшої організації підвищення 

кваліфікації органів, що покликані здійснювати профілактику. В першу чергу 

слід зазначити, що органи внутрішніх справ, екологічні інспекції та агенства 

мають постійно оновлювати власні знання, беручи участь у конференціях, 

круглих столах, симпозіумах тощо. Це допоможе бути в курсі новітніх 

тенденцій у сфері екології та охороні навколишнього природного середовища, 

окрім того, юридичні конференції дозволять стежити за останніми 

тенденціями розвитку та змінами законодавства.  

Законодавчі засоби можна охарактеризувати нагальною необхідністю: 

по-перше, систематизації адміністративно-деліктного законодавства, що може 

знайти свій вираз у адміністративно-деліктному кодексі, ідеї про який не раз 

лунали серед вчених-адміністративістів [170, 171,172]; по-друге, прийняття 
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базового законодавчого акта щодо системи профілактики адміністративних 

проступків “Про основи державної системи профілактики адміністративних 

проступків”, де будуть визначені органи та інституції у сфері запобігання 

деліктів, їх правовий статус та основи державної політики протидії 

адміністративній деліктності та злочинності; по-третє, необхідність прийняття 

загальнодержавної та регіональних комплексних програм профілактики 

правопорушень у сфері використання та охорони природних ресурсів на 2021-

2025 роки із зазначенням заходів попереджувального характеру.  

Адміністративно-деліктний кодекс має містити чітке визначення власне 

поняття “адміністративний делікт”, його класифікацію, принципи 

адміністративно-деліктних відносин, конкретний розподіл розгляду справ між 

уповноваженими органами відносно адміністративних деліктів у відповідних 

сферах тощо. Вказаний акт сьогодні критично необхідний як такий, що зможе 

систематизувати адміністративно-деліктне законодавство, яке наразі є 

надзвичайно розпорошеним та складається з широкого ряду нормативних 

актів різної галузевої належності. 

Закон України “Про систему профілактики правопорушень” має визначати 

основні напрямки, правові засади, методи та форми профілактичної та 

превентивної діяльності, організаційно-правовий статус суб’єктів превенції 

визначав обсяг їх прав, обов’язків та обсяг повноважень. Окрім того, законом 

має визначатися моніторинг роботи суб’єктів профілактики, оцінки їхньої 

ефективності тощо.  

Концепції з профілактики правопорушень є ще одним надзвичайно 

важливим напрямком протидії адміністративній деліктності у сфері 

використання та охорони природних ресурсів. Вказана концепція має 

визначати конкретні заходи політичного, економічного та соціального 

характеру що будуть реалізовуватися з боку як суб’єктів профілактики, так і з 

боку громадян України. 

Підзаконними нормативно-правовими актами мають визначатися сучасні 

інструкції діяльності органів внутрішніх справ та органів екологічної інспекції 
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на які, зокрема, покладені функції з профілактики адміністративної 

деліктності у сфері використання та охорони природних ресурсів. Вказані 

інструкції мають містити принципи, мету та завдання, правові засади 

діяльності державних органів, уповноважених здійснювати профілактику 

адміністративних правопорушень у сфері використання та охорони природних 

ресурсів, перелік служб та підрозділів вказаних органів, на які конкретно 

покладено обов’язок здійснювати профілактику вказаних правопорушень, їх 

функції, права та обов’язки, форми методи діяльності та форми міжвідомчої 

взаємодії між собою. 

Інформаційні, або просвітницькі заходи, в основу яких мають бути 

покладені знання і підтримка державою, громадою, сім’ями, окремими 

особами невід’ємних прав людини [173]. Екологічні права людини на 

сьогоднішній день закріплені Законом України “Про охорону навколишнього 

природного середовища” [67], який відносить до них: 

-безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне середовище (право 

на екологічну безпеку);  

-участь в обговоренні та внесення пропозицій до проєктів нормативно-

правових актів, матеріалів щодо розташування, будівництва та реконструкції 

об’єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього природного 

середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті 

рішень з вказаних питань (право на участь в обговоренні проєктів екологічно 

значимих рішень); 

-участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального і комплексного використання 

природних ресурсів;  

-здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;  

-об’єднання в громадські природоохоронні формування;  

-вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного 

середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання, 
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поширення та зберігання такої інформації, за винятком обмежень, 

встановлених законом (право на екологічну інформацію);  

-участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань впливу 

запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях 

розміщення, проєктування, будівництва і реконструкції об’єктів та проведенні 

громадської екологічної експертизи; 

-одержання екологічної освіти; 

-подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, 

організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та 

майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище; 

-оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо 

порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом 

[174].  

Наукові заходи адміністративної профілактики полягають у проведенні 

науково-дослідницької роботи передусім в профільних закладах, до якої 

можуть бути віднесені як сприяння і державна підтримка розвитку 

адміністративної деліктології як науки в цілому, так і адміністративно-

деліктологічних досліджень зокрема. Як справедливо зазначає Е. Гензюк, 

органи виконавчої влади, наділені юрисдикційними повноваженнями, мають 

справу не з абстрактною адміністративною деліктністю, а з певними 

сукупностями проступків, обмеженими в часі і просторі. Звідси витікає 

необхідність у дослідженнях, які зможуть пояснити переломлення 

теоретичних положень у конкретні умови діяльності державних органів і 

призведуть до напрацювання таких результатів, що сприятимуть 

удосконаленню їх практичної діяльності [175]. 

До економічних заходів слід віднести: підвищення економічного рівня 

держави і громадян; соціальні: залучення молоді у різного роду соціальних 

роботах спрямованих на охорону та відтворення природних ресурсів та 

розвиток екологічної свідомості тощо); забезпечення участі громадськості у 
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профілактиці правопорушень і державна підтримка участі громадян та їх 

об’єднань у діяльності з профілактики правопорушень [176]. 

У межах соціальної адаптації та реабілітації осіб, що перебувають у тяжкій 

життєвій ситуації, відбудеться коригування враженої психіки людини від, 

передусім економічних факторів, внаслідок чого особа стає вразливою до 

вибору протиправної поведінки, спрямованої на порушення встановлених 

законом правил використання та охорони природних ресурсів задля 

отримання персональної матеріальної вигоди. Однак вказані дії неодмінно 

мають здійснюватися в поєднанні з економічними заходами щодо загального 

підвищення матеріального розвитку особи, підвищення соціальних стандартів 

життя та інших заходів. Окрім того, для зон високої екологічної небезпеки 

характерним є більш емоційне сприйняття екологічних проблем. За таких умов 

громадяни проживають у стані так званого "екологічного стресу", який 

негативно впливає на всю систему суспільної свідомості. 

На нашу думку, пропагування поваги до екологічних прав людини, 

забезпечення дотримання та пояснення їх суті людям мають бути 

визначальними факторами профілактики адміністративної деліктності у сфері 

використання та охорони природних ресурсів. Вказані заходи слід 

здійснювати в першу чергу в освітній системі (школах, коледжах, 

університетах тощо) уповноваженими органами державної влади або їх 

представниками. Окрім того, в рамках профілактично-виховної діяльності слід 

здійснити поширення знань про необхідність забезпечення раціонального 

природокористування та дбайливого ставлення до природи як єдиного 

середовища існування людства, збереження його для майбутніх поколінь, так 

звана екологічна свідомість. 

Група професійних екологів показала, що для них важлива сфера 

особистої, емоційної значущості екологічних проблем, їх практичної 

можливості розв'язання, необхідних для цього умов і можливості власного 

вкладу в процес виходу з екологічної кризи. 
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«Управлінці» виділили питання першочерговості щодо усунення проблем 

екологічного характеру і потенційної можливості їх мінімізації. Однак серед 

основних конструкцій споглядається відсутність таких, які б прямо свідчили 

про готовність застосування  персональних зусиль кожного до вирішення 

проблем екологічного характеру. 

На нашу думку, перш за все переосмислення та зміни відносин між 

людиною і природою, та ставлення між людьми є критично важливим для 

усунення та недопущення у майбутньому наявних кризових явищ 

екологічного характеру. При цьому, не слід обмежуватися окресленням ролі 

людей, безпосередньо пов'язаних з прийняттям екологічних рішень, однак 

доносити до відома громадян взятті участі у прийнятті рішень, зокрема і 

різнорідних професійних прошарків. Це, на нашу думку дозволить створити 

сприятливе підґрунтя для запровадження в Україні програм пропаганди 

екологічної культури, екосвідомості, екобезпечного розвитку відповідно до 

міжнародних конвенцій сталого розвитку тощо.   

Вбачається за доцільне визначати екологічну свідомість та культуру як 

здатність особи до відчуття живого буття світу, приміряти і пристосовувати 

його до себе, взаємоузгоджувати власні потреби та устрій природного 

середовища. Даний вид свідомості є визначальним для вибору мети людської 

діяльності, спрямованої на організацію і трансформацію природного світу 

відповідно до власних намірів та потреб [177]. Вважаємо, що формування 

екологічної культури та екологічної свідомості є критично необхідними 

умовами забезпечення подальшого існування людської цивілізації, адже 

екологічна культура, з нашої точки зору зумовлює способи взаємодії 

суспільства з природою. 

Необхідною умовою виступає постійне інформування суспільства про 

екологічну ситуацію в державі або регіоні, про стан природних ресурсів. На 

нашу думку, це дозволить суспільству зрозуміти сучасний незадовільний 

екологічний стан, змусить людей безпосередньо дбати про природу та 

піклуватися про неї. Адже відсутність інформації породжує безпечність. 
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Цілком очевидно, що наразі наявний низький рівень поінформованості 

населення про стан навколишнього середовища у поєднанні з відсутністю 

екологічної культури у громадян призводить до існуючої наразі ситуації вкрай 

нераціонального та суто споживацького відношення до природних ресурсів. 

Крім екологічної інформації, великий вплив на формування свідомості має 

також екологічне виховання та освіта, функціонування яких повинне виробити 

в населення почуття дбайливого ставлення до рослинного і тваринного 

біорізноманіття, а також до всіх інших об'єктів природи. 

Основним механізмом формування екологічної культури та екологічної 

свідомості є система екологічного виховання та освіти. Загалом говорячи про 

освіту, слід згадати тезу В. Кушерця, який розглядає освіту як визначальний 

фактор виживання людства та забезпечення його безперервного розвитку 

[178]. Справді, в сучасному суспільстві, що стрімко розвивається, лише 

освічена та вихована людина може бути соціально захищеною, а отже і мати 

комфортне майбутнє. Від освіти та виховання залежить не лише добробут 

людини, але і ставлення до навколишнього середовища, збереження 

природних ресурсів, забезпечення законності, а отже, і профілактики 

адміністративної деліктності у сфері використання та охорони природних 

ресурсів.  

З огляду на це система екологічної освіти та виховання охоплювати не 

лише підготовку професійних екологів, що наразі відбувається, але і 

впроваджувати в програму середньої школи, закладів безперервної, 

професійно-технічної освіти та вищих закладах освіти всіх напрямків знань та 

спеціальностей (будівельників, інженерів, педагогів, соціологів, економістів, 

юристів тощо) курсу екологічних прав громадян та свідомого ставлення 

навколишнього середовища. Можна окремо наголосити на важливості 

екологічного виховання на початковому рівні освіти, тобто в дошкільних 

закладах, де з самого дитинства буде пропагуватися дбайливе ставлення до 

природи. Справді, виховання соціально корисних якостей людини пов'язане з 

ранніми роками її життя. Цілком імовірно, що переміщення акценту на 
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шкільне виховання в поєднанні з ігноруванням  належного рівня виховання 

дошкільнят можуть мати незворотні негативні наслідки. Екологічне виховання 

має бути спрямоване на запобігання вчиненню екологічних правопорушень, 

ствердження екологічної відповідальності кожної людини, прорахування та 

зіставлення результатів протиправних дій, ураховуючи допустимий вплив на 

навколишнє природне середовище. 

Екологічна освіта, на нашу думку, має базуватися на такому собі тригоні, 

що є критично необхідним для забезпечення добробуту громадян України та 

гармонійного співжиття: виховання осіб в дусі поваги до прав людини; 

виховання в дусі бережливого відношення до навколишнього середовища; 

набуття спеціальних знань в галузі екології, використання та охорони 

природних ресурсів. 

Ще одним критично важливим фактором формування екологічної 

культури особистості, на нашу думку, виступає досягнення людиною певного 

віку. За даними американської організації “American Medical Center”5, в житті 

людини є вік, з досягнення якого відбувається глобальна переоцінка 

свідомості особистості, зокрема щодо ставлення до навколишнього 

середовища та його екологічної складової. За даними організації, у віці 40-45 

років особа повністю “інвентаризує” власні життєві принципи, переосмислює 

їх та коригує. Це, безумовно, відображається і на набутті або розвитку 

екологічної культури щодо раціонального використання та охорони 

природних ресурсів. Зменшується потреба до самоствердження, зокрема 

шляхом завдання шкоди, адже відбувається переорієнтація на бережливість та 

ощадливість, що позначається і на рівні адміністративної деліктності у сфері 

використання та охорони природних ресурсів у бік її зниження. 

Останнім фактором, що впливає на екологічну свідомість особистості, на 

думку правників, виступає рівень доходів особи та її соціальний статус. Про 

це неодноразово згадувалося в юридичній літературі [179, 180]. Зубожілість 

українських громадян виступає вагомим фактором порушення екологічної 

 
5 Вікові кризи і як їх “правильно” прожити. American Medical Center https://amcenters.com 
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культури, і зумовлюється в переважній мірі необхідністю задоволення 

останніми власних первинних (фізіологічних) потреб: їжа, вода, безпека тощо. 

Дуже добре потреби людини зображені відомим американським психологом 

Абрагамом Маслоу6. У разі неможливості задовольнити власні фізіологічні 

потреби через скрутне матеріальне становище, зокрема викликане безробіттям 

та низьким соціальним рівнем, високими тарифами тощо, особа стає схильною 

до агресивних взаємовідносин з природою. 

Цілком імовірно, що екологічне виховання та пропагування екологічної 

свідомості та культури буде ефективним лише за умов задоволення первинних 

потреб людини, зображених у піраміді Маслоу. Особа може піклуватися про 

навколишнє середовище ,задовольнивши основні власні потреби, адже коли 

стоїть питання виживання, всі інші потреби, зокрема культурного та передусім 

екокультурного розвитку, відходять на другий або навіть третій план. 

Всі ці фактори свідчать про те, що підвищувати розмір адміністративних 

санкцій безумовно потрібно, однак навряд вказані заходи самостійно стануть 

запорукою зниження рівня адміністративної деліктності у сфері використання 

та охорони природних ресурсів. На нашу думку, підвищення санкцій має 

відбуватися одночасно з проведенням правильної екологічної політики, що 

буде містити екологічне виховання, пропаганди дбайливого ставлення до 

природи та її ресурсів. Інакше кажучи зниження адміністративної деліктності 

можна досягти, комплексно поєднавши підвищення адміністративних санкцій 

за правопорушення у сфері використання та охорони природних ресурсів з 

виховними екологічними заходами.  

Концепція сучасної екологічної освіти повинна включати розуміння таких 

глобальних проблем, як формування єдиного екологічного, політичного і 

культурного простору не лише на території України, але і на всій планеті. 

Екологічна освіта громадян має базуватися на положеннях, що 

розкривають сучасне гуманістичне розуміння суспільного розвитку, засноване 

 
6 Піраміда потреб Абрагама Маслоу. Матеріал з вікіпедії – вільної енциклопедії 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Піраміда_потреб_Абрагама_Маслоу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Піраміда_потреб_Абрагама_Маслоу
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на зростанні матеріального добробуту громад за безумовної збереженості 

природних ресурсів та екологічної рівноваги як першочергової умови 

існування людського виду. Окрему увагу, однак, слід приділяти тому, що 

наукові розробки, на яких базується сучасний технологічний розвиток, завжди 

містить ризики, що можуть виступати факторами спричинення екологічного 

дисбалансу в природі. У сучасному суспільстві у зв'язку зі зростаючими 

темпами розвитку науково-технічного прогресу, технологічний ризик слід 

розуміти як загрозу людині як біологічному виду. Однак окрім усвідомлення 

ризикових факторів, їх слід поширювати шляхом включення в освітні 

екологічні програми та пропагувати серед посадових осіб, у сфері 

використання та охорони природних ресурсів. 

Наявність повної та достовірної інформації про екологічний стан в державі 

сприятиме оперативному та ефективному прийняттю управлінських рішень, у 

першу чергу спрямованих на їх усунення. При чому це стосується не тільки 

органів державної влади, що мають відповідний набір повноважень, але і для 

населення країни, що свідчитиме про реалізацію та захист їхніх прав. З огляду 

на це слід наголосити на важливості екологічної інформації для формування 

екологічної свідомості на державному, індивідуальному та суспільному рівня, 

з огляду на її кореляцію зі ступенем правосвідомості громадян. 

 

3.3. Проблеми вдосконалення адміністративно-деліктного 

законодавства у сфері охорони відносин природокористування 

Сьогодні, з огляду на високий рівень вчинення адміністративних 

проступків в Україні, ми констатували, що чинне адміністративно-деліктне 

законодавство не задовольняє в повній мірі покладені на нього завдання, 

зокрема регулювання та охорони відносин у сфері природокористування. 

Звертає увагу факт несистематизованості адміністративно-деліктного 

законодавства, оскільки норми статей про адміністративну відповідальність 

розпорошені у багатьох нормативно-правових актах різної галузевої 

належності. Основний адміністративно-деліктний закон (КУпАП) містить 
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широкий ряд недоліків та колізій: низький рівень санкцій та переважно 

каральний характер регулювання  деліктних відносин попри те, що західні 

тенденції розвитку демонструють широке використання профілактичних та 

виховних заходів впливу на відносини; відсутність багатьох критично-

необхідних дефініцій, принципів адміністративно-деліктних відносин; 

класифікації адміністративних деліктів відповідно до ступеню суспільної 

небезпечності, а також наявність широкого ряду статей, що мають бланкетний 

характер. Все це не покращує стан врегульованості адміністративно-деліктних 

відносин в Україні. А з огляду на те, що на сьогодні відсутня не лише державна 

програма з профілактики вчинення адміністративних деліктів у сфері 

використання та охорони природних ресурсів, але і взагалі щодо профілактики 

деліктності та злочинності, слід вказати на критично важливу та актуальну 

проблему вдосконалення наявного адміністративно-деліктного законодавства. 

Як вже зазначалося в попередніх підрозділах дисертаційної роботи 

адміністративно-деліктне законодавство складає собою широкий масив 

нормативно-правових актів різної галузевої належності, що свідчить скоріше 

про відсутність систематизації деліктного законодавства, а отже про 

необхідність його оптимізації. Справді, говорячи про склади адміністративних 

проступків у сфері використання та охорони природних ресурсів не можна не 

відмітити факт того, що окрім нині діючого КУпАП, склади проступків у 

природоохоронній сфері містять також також ЗУ “Про охорону 

навколишнього середовища”, Земельний кодекс України, Кодекс України про 

надра, Лісовий кодекс України тощо, які переважно дублюють положення 

КУпАП, при тому, що вони, передусім регулюють відносини використання та 

охорони природних ресурсів, визначають правовий статус суб’єктів тощо, не 

будучи адміністративно-деліктними актами. Чи оптимізує це адміністративно-

деліктні відносини, передусім у частині притягнення до адміністративної 

відповідальності? Чи дозволяє відсутність систематизації у адміністративно-

деліктного законодавства досягти її мети, якою є спрощення встановлення та 

усунення дефектів, коригування законодавства, підвищення його 
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ефективності, забезпечення зручності його використання, полегшення пошуку 

юридичних норм, що підлягають застосуванню або реалізації; сприяння 

вивченню та дослідженню законодавства [181]? Напевно ні. Враховуючи факт 

того, що вступаючи в нову добу ринкових відносин, в Україні з кожним роком 

будуть з’являтися нові суспільні відносини, які потребуватимуть 

адміністративно-деліктного врегулювання, і з огляду на теперішню 

законодавчу логіку можуть з’являтися нові і нові галузеві закони, що зокрема 

міститимуть і адміністративні санкції.  

Проблема розпорошеності адміністративно-деліктного законодавства в 

правових колах не  нова. Про неї зазначали в різні часи і Колпаков В., 

Кузьменко О., Лук’янець Д., Шульга Є. тощо. Дана теза є надзвичайно 

актуальна в умовах сучасної трансформації суспільних відносин в державі і 

свідчить лише про наявну необхідність у належній систематизації 

адміністративно-деліктного законодавства і прийняття нового кодексу [182], а 

також необхідність прийняття адміністративно-деліктного кодексу, що містив 

би як матеріальні, так і процесуальні норми адміністративно-деліктного 

законодавства. Це унеможливить виникнення колізій правових норм та 

зробить його більш зручним для використання. 

Однак, говорячи про чинний Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, слід зосередити увагу на декількох важливих моментах. По-

перше, сама назва “Кодекс України про адміністративні правопорушення” і 

закріплення, саме “правопорушення” як підставу виникнення 

адміністративно-деліктних відносин не є, на думку вчених, коректною. 

Законодавець, вживаючи термін “адміністративне правопорушення” 

ототожнює його з поняттям “адміністративний проступок”, хоча вони такими 

не є. Адже проступок є вужчим за змістом, і разом зі злочином є складовою 

ширшого поняття “правопорушення” яке включає в себе будь-яке порушення 

правової норми, поза тим встановлена за це відповідальність, чи ні [183]. 

Однак з огляду на те, що новий кодекс має містити не лише склад 

адміністративних проступків, але і порядок здійснення всього спектру 
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адміністративно-деліктних відносин, а саме чітко визначений суб’єктний 

склад, процесуальний порядок здійснення розгляду справи про вчинений 

адміністративний проступок, порядок накладення адміністративного 

стягнення, його оскарження тощо, на нашу думку, більш доречно буде 

використовувати назву “Адміністративно-деліктний кодекс України”, або 

“Кодекс України про адміністративну відповідальність”.  

По-друге, ряд статей КУпАП, що передбачають настання адміністративної 

відповідальності за проступки у сфері використання та охорони природних 

ресурсів, містить значну кількість бланкетних норм, що не є нормами прямої 

дії, відсилаючи уповноважену особу, або особу-правопорушника до інших 

нормативно-правових актів за роз’ясненням тих або тих понять або термінів. 

Так, ст. 53 КУпАП “Порушення правил використання земель” має об’єктом 

зокрема “невиконання природоохоронного режиму використання земель”, 

однак не дає пояснення щодо значення вказаного терміна, наслідково 

відсилаючи до інших природоохоронних нормативно-правових актів, зокрема 

до Земельного кодексу України. Ст. 53-6. КУпАП “Порушення законодавства 

про Державний земельний кадастр” передбачає об’єктом порушення 

встановлених законом строків внесення відомостей до Державного земельного 

кадастру, з цього також стає очевидно, що вона має бланкетний характер. Ст. 

68 КУпАП “Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання 

ресурсів спілої деревини, вимог з охорони пралісів, квазіпралісів та природних 

лісів” не дає визначення вказаним у назві поняттям: “праліси” та 

“квазіпраліси”. Кодекс у визначенні вказаних дефініцій відсилає до "Методики 

визначення належності лісових територій до пралісів,  квазіпралісів і 

природних лісів", затвердженої наказом Міністерства екології та природних 

ресурсів України від 18 травня 2018 року № 161, в якому містяться критерії 

визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і 

природних лісів. Відповідно до наказу праліси за видовим складом є ліси, що 

утворені аборигенними (автохтонними) видами дерев та кущів, що 

відповідають типу лісу [184].  
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Аналогічною є ситуація щодо багатьох інших норм, що передбачають 

накладення адміністративного стягнення за проступки у сфері використання 

та охорони природних ресурсів, а саме: ст. 54, 55, 57, 64, 76, 77, 79 КУпАП 

тощо. На нашу думку, бланкетний характер ряду норм не сприяє дотриманню 

законності та правопорядку у сфері використання та охорони природних 

ресурсів, адже не вносить ясності та заважає оперативності адміністративної 

відповідальності. 

Окремі елементи об’єктів не відображено в КУпАП, що безумовно 

породжує можливість правопорушникам користуватися різного роду 

прогалинами. Так, стаття 914 КУпАП “Відмова від надання чи несвоєчасне 

надання екологічної інформації”, елементами об’єкта вказаного 

правопорушення визначає “відмову” або “несвоєчасне” подання за запитами 

повної та достовірної екологічної інформації. Тобто, адміністративна 

відповідальність застосовується у разі повної відмови суб’єкта надати 

екологічну інформацію або надання її з порушенням встановлених 

спеціальним законодавством строків надання. Однак, слід зауважити, що у 

вказаній нормі відсутній такий елемент об’єкта як “викривлення інформації”, 

тобто подання інформації на запит, що буде містити недостовірні дані. 

Викривлення екологічної інформації що надає велику можливість суб’єктам її 

надання уникнути адміністративної відповідальності. Наприклад, на запит 

компетентних органів, у правопорушника з’являється можливість не 

відмовитися від її надання, а надати викривлені дані, при цьому, користуючись 

прогалиною в КУпАП, уникнути за це адміністративної відповідальності.  

Говорячи про інший елемент вказаної норми КУпАП – “несвоєчасне 

надання” екологічної інформації – також привертає увагу наявний бланкетний 

характер норми, що не містить визначення власне терміну, зі сплином якого 

вказана інформація буде визнаватися “несвоєчасно отриманою”.  

Колізійність низки норм КУпАП та невідповідність їх Конституції України 

також має місце в чинному адміністративно-деліктному законодавстві і не 

сприяє виконанню покладених на нього завдань забезпечувати законність та 
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правопорядок. Слід зазначити, що ст. 47, 48, 49, 50 передбачають притягнення 

до адміністративної відповідальності за "порушення права державної 

власності" на надра, води, ліси, тваринний світ, при тому що вказані природні 

ресурси належать на праві власності народу України, що безпосередньо 

закріплено в с. 13 Конституції України: “Земля, її надра, атмосферне повітря, 

водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, 

природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) 

економічної зони є об'єктами права власності Українського народу” [19]. 

Адміністративно-правові норми, що передбачають настання адміністративної 

відповідальності за порушення права власності на надроресурси, лісові або 

водні ресурси, не корелюють з нормами Конституції України, не відповідають 

та суперечать їм. Вказана колізія потребує негайного усунення через внесення 

змін до формулювання вказаних статей у КУпАП, та заміну терміна 

"державної власності" на "власності Українського народу"; прийняття нового 

адміністративно-деліктного кодексу України, що буде цілковито відповідати 

Конституції України та не суперечити їй.  

Актуальним питанням у межах розвитку інституту кримінальних 

проступків є необхідність криміналізації окремих статей КУпАП, що 

встановлюють адміністративну відповідальність у сфері використання та 

охорони природних ресурсів. Під поняттям "кримінальний проступок" 

розуміють кримінально каране діяння невеликої тяжкості, яке не несе великої 

суспільної небезпеки і за вчинення якого передбачене менш суворе покарання, 

ніж за злочин [185].  

Сьогодні це вимоги міжнародної практики, адже в кримінальному 

законодавстві багатьох розвинених держав, таких як Італія, Польща, Франція, 

Німеччина, США, країни Балтії, Угорщина тощо, виокремлюють злочин і 

кримінальний проступок. В Україні реформування кримінального та 

адміністративно-деліктного законодавства заклала «Концепція реформування 

кримінальної юстиції України», затверджена Указом Президента України від 

8 квітня 2008 році No 311/2008 [186]. Сьогодні день в КУпАП є статті, які, на 
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нашу думку, необхідно криміналізувати. Однак, під криміналізацією ми 

розуміємо не стільки класичне визначення “віднесення діянь до числа 

злочинів” [187], а закріпленні в кримінальному кодексі діяння як суспільно-

небезпечне, винне та каране [188]. Тобто йдеться не про віднесення їх до 

розряду злочинів, які реально несуть "високий" ступінь суспільної 

небезпечності, а до категорії "кримінальні проступки", що несуть "значну" 

ступінь суспільної небезпечності [189]. Тобто існує необхідність переведення 

окремих складів адміністративних проступків у розряд кримінальних 

проступків, з огляду на те, що вони виходять за межі адміністративних.  

Криміналізація ряду проступків у сфері використання та охорони 

природних ресурсів зумовлюється двома критеріями, по-перше, наявністю 

вищого рівеня суспільної небезпечності, у порівнянні з адміністративними 

проступками, більш значні посягання на встановлений порядок 

природокористування, що несе на собі вагоміші наслідки впливу на 

навколишнє середовище, від стану якого залежить життя та здоров'я людства; 

по-друге, власне проступки кримінального характеру, схожі склади яких 

містяться у Кримінальному кодексі України (незаконне заволодіння 

ґрунтовим покривом, псування і забруднення сільськогосподарських та інших 

земель тощо).  

Виділяючи окремі адміністративні проступки у сфері використання та 

охорони природних ресурсів за ознакою рівня підвищеної суспільної 

небезпечності (шкідливості), порівнюючи з іншими проступками слід 

відмітити, що остання визнається оціночною категорією, що визначається 

певними активними діями чи бездіяльністю, завдає шкоду чи створює загрозу 

спричинення такої шкоди об’єктам, що охороняється кримінальним законом. 

Справді суспільна небезпечність, а саме її ступінь визначається сукупністю 

ознак злочину: цінність блага, на яке посягає злочин, шкідливістю наслідків, 

що настають через вчинення злочину, спосіб вчинення злочину, мотив 

злочину, формою й ступенем вини [189], тобто, для криміналізації низки 
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статей КУпАП у сфері використання та охорони природних ресурсів 

необхідною є наявність ознаки суспільної небезпеки.  

Якщо проаналізувати склад адміністративного проступку, передбаченого, 

скажімо, ст. 52 КУпАП “Псування і забруднення сільськогосподарських та 

інших земель”, що встановлює відповідальність за забруднення 

сільськогосподарських та інших земель хімічними і радіоактивними 

речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, 

виробничими та іншими відходами, очевидним стає те, що останній містить 

ознаку суспільної небезпечності. Радіоактивні, хімічні речовини, нафта та 

нафтопродукти виступають джерелом підвищеної екологічної небезпеки, 

наслідки чого будуть відображатися не лише на зараженні або забрудненні 

землі, але і людей, населення, що проживає поряд, а також осіб, що будуть 

вживати сільськогосподарську продукцію, що була вироблена на цій землі. 

Наприклад, у ст. 56 КУпАП “Знищення межових знаків”, що передбачає 

собою діянні щодо знищення громадянами межових знаків, меж 

землекористувань, на нашу думку, характеризується низьким ступенем 

суспільної небезпечності (шкідливості), адже наслідки від указаних дій не є 

потенційно тяжкими для суспільства. 

Ст. 53-4 КУпАП “Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом 

(поверхневим шаром) земель” також посягає на відносини охорони та 

використання природних ресурсів, що проявляється у знятті та перенесенні 

ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, а також 

невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту. 

По суті вказаний проступок, по-перше, являє собою викрадення поверхневого 

шару ґрунту, переважно родючого, що становить суспільну небезпечність. 

Специфічні ознаки майна як предмета крадіжки, грабежу та інших злочинів, 

пов’язаних з незаконним зверненням майна на свою чи іншої особи користь, 

впливають на розмежування їх від інших проступків або злочинів. До вказаних 

ознак слід віднести, зокрема, відокремленість майна від об’єктів 

навколишнього природного середовища та неможливість перебувати у стані 
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певного природного блага. Задля того, щоб стати відокремленим від 

природних багатств і позбутися стану природного блага відповідний 

природний об’єкт має зазнати антропогенного впливу з боку трудової 

діяльності людини і, набути у необхідних випадках властивостей товару [190]; 

по-друге, за даними експертів утворення ґрунту сягає століть, що є 

результатом складної взаємодії постійного обігу речовин та енергії між 

живими організмами і природою. Процес утворення 30-сантиметрового шару 

ґрунту займає від 1000 до 10000 років [191]. З огляду на надзвичайно тривалий 

термін формування та відновлення, ґрунтовий шар землі можна віднести до 

невідновлюваних. Інакше кажучи, шкода, що завдається природним ресурсам, 

є надзвичайно велика, що безумовно свідчить про особливу важливість 

захисту природи та необхідність її збереження в майбутньому. З огляду на це, 

вважаємо за оптимальне віднести вказане діяння до категорії кримінальних 

проступків, тобто криміналізувати його. 

На наше глибоке переконання, сьогодні є ряд статей КУпАП, які 

потребують криміналізації та переведення їх у ранг кримінальних проступків, 

з огляду на високий рівень їх суспільної небезпечності стосовно до суспільної 

шкідливості. Вказані проступки передусім посягають на навколишнє 

природне середовище, а отже, і на стан екології України. До таких проступків 

слід віднести ст. 591 КУпАП “Порушення вимог щодо охорони територіальних 

і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення”, що має підставою 

притягнення до адміністративної відповідальності “забруднення і засмічення 

територіальних і внутрішніх морських вод внаслідок скидів із суден, 

здійснених без дозволу спеціально уповноважених на те державних органів 

або з порушенням встановлених правил”; ст. 62. “Невиконання обов'язків по 

реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і 

сумішами” об’єктом має невиконання капітаном або іншими особами 

командного складу судна чи іншого плавучого засобу передбачених чинним 

законодавством обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з 

речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, чи 
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сумішами, які містять такі речовини понад установлені норми, внесення 

зазначеними особами до суднових документів неправильних записів про ці 

операції або незаконне відмовлення пред'явити такі документи відповідним 

посадовим особам; ст. КУпАП 72 “Пошкодження лісу стічними водами, 

хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, 

відходами і покидьками”, що передбачає відповідальність за пошкодження 

лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, 

промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами і покидьками, 

що спричиняє його усихання чи захворювання [26]. 

Криміналізації, на нашу думку, підлягають також ст.71 КУпАП “Введення 

в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому 

впливу на ліси”, яка передбачає введення в експлуатацію нових і 

реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, транспортних шляхів, 

магістральних трубопроводів, комунальних та інших об'єктів, не забезпечених 

обладнанням, що запобігає шкідливому впливу на стан і відтворення лісів; 

ст. 824 КУпАП “Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в 

Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу”, а саме 

змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні 

використовують відповідну технологію без спеціального дозволу 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, 

Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного 

середовища; ст. 861 КУпАП “Експлуатація на водних об'єктах водозабірних 

споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням” регламентує 

експлуатацію на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених 

рибозахисним обладнанням, якщо його наявність передбачена відповідними 

нормативами, або з неефективно працюючим рибозахисним обладнанням. 

Другою ознакою криміналізації виділяємо власне схожий характер та 

склад адміністративних проступків у сфері використання та охорони 
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природних ресурсів з аналогічними, що містяться в Кримінальному кодексі 

України. Кодекс містить значну кількість норм, які також прописані у 

Кримінальному кодексу Україні (КК). За своєю природою вони не повинні 

бути у сфері адміністративно-деліктного законодавства. Йдеться про 

адміністративні правопорушення кримінально-правового характеру. Їх 

близько 60-ти: дрібне хуліганство, дрібна крадіжка, порушення вимог 

радіаційної безпеки, ухилення від відшкодування майнової шкоди, завданої 

юридичними особам, правопорушення, пов’язані з корупцією, військові 

адміністративні правопорушення тощо [192]. 

Попри те, що вони мають нижчий ступінь суспільної небезпечності слід 

зазначити, що останні мають подібний характер протиправності, що дозволяє 

виділити їх в окремий вид кримінальних проступків. Схожий характер містять 

такі статті, як ст. 52 КУпАП “Псування і забруднення сільськогосподарських 

та інших земель” та ст. 239 ККУ “Забруднення або псування земель”. 

Підставою адміністративного проступку тут виступає "Псування 

сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і 

радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними 

стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття 

заходів по боротьбі з бур'янами” [26].  

Водночас кримінальний закон до підстав ст. 239 ККУ відносить 

"забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими 

матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок 

порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, 

здоров'я людей чи довкілля"[193]. Ст. 53-4 КУпАП “Незаконне заволодіння 

ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель” має подібний склад, 

передбачений в ст. 2391 "Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом", ст. 59 

КУпАП “Порушення правил охорони водних ресурсів” співвідноситься зі ст. 

242 ККУ “Порушення правил охорони вод”, ст. 65. КУпАП “Незаконна 

порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка” 

корелюється зі ст. 246 ККУ “Незаконна порубка лісу”, ст. 57 КУпАП 
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“Порушення вимог щодо охорони надр” зі ст. 240 ККУ “Порушення правил 

охорони та використання надр”, ст. 78 ККУ “Порушення порядку здійснення 

викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та 

біологічних факторів” зі ст. 241 ККУ “Забруднення атмосферного повітря”, ст. 

78 КУпАП “Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в 

атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів” зі ст. 241 ККУ 

“Забруднення атмосферного повітря”. 

Як бачимо, відмінністьтут полягає передусім в ступені суспільної 

небезпечності та масштабності делікту. Перераховані попереду 

адміністративні проступки мають значний ступінь суспільної небезпечності в 

порівнянні зі статтями, що передбачають настання кримінальної 

відповідальності, що відповідають високому рівні суспільної небезпечності. 

Окремим питанням постає притягнення до адміністративної 

відповідальності юридичних осіб за правопорушення у сфері 

природокористування. Дослідженням цього питання присвячено дисертацію 

Петрової І., яка серед санкцій, що можуть застосовуватися до юридичних осіб 

за природоохоронні правопорушення, виокремлює: “Адміністративне 

призупинення діяльності”, під яким розуміє тимчасове припинення діяльності 

осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної 

особи, юридичних осіб, їх філій, представництв, структурних підрозділів та 

“Позбавлення права провадити певну діяльність”, що застосовується з 

урахуванням характеру вчиненого адміністративного правопорушення, 

пов'язаного з провадженням діяльності, на здійснення якої потрібно 

спеціальний дозвіл (ліцензія), якщо буде визнано неможливим збереження за 

фізичною або юридичною особою права займатися таким видом діяльності 

[194]. Однак, на нашу думку "призупинення" не коректно буде розуміти як 

санкцію, з огляду на те, що власне призупинення не є фінальною стадією 

стягнення. Скоріше воно спрямоване на подальше продовження вказаної 

діяльності, у разі відсутності складу адміністративного проступку у сфері 

використання та охорони природних ресурсів. Логічніше буде призупинити 
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діяльність юридичної особи лише на момент здійснення адміністративного 

розслідування та винесення реального стягнення. 

На нашу думку, стягненнями, що застосовуються до юридичних осіб за 

правопорушення у сфері використання та охорони природних ресурсів мають 

скоріше стати адміністративно-господарські, передбачені ст. 239 

Господарського кодексу України, зокрема, обмеження або зупинення 

діяльності суб'єкта господарювання (консервація юридичної особи); ліквідація 

суб’єкта господарювання [195]. Вказані санкції мають чітко виражений 

каральний характер. Зважаючи на це слід дублювати вказані санкції в КУпАП, 

шляхом внесення відповідних змін, або ж врахувати їх при розробці 

адміністративно-деліктного кодексу України. 

Окремою проблемою виступає розпорошеність суб'єктів накладення 

адміністративного стягнення за проступки у сфері використання та охорони 

природних ресурсів, дублювання їх функцій, відсутність чіткого їх 

розмежування їх компетенції.  

Адміністративна відповідальність застосовується в адміністративному 

порядку уповноваженими органами державної влади, які в процесі 

адміністративно-деліктних відносин реалізують власні виконавчо-розпорядчі 

повноваження, в прописаному законодавчо процесуальному порядку. Коло 

владних органів, уповноважених на притягнення до адміністративної 

відповідальності за вчинення адміністративних проступків у сфері 

використання та охорони природних ресурсів, є чисельним, переважно це 

галузеві органи державного управління. Передусім це органи земельних 

ресурсів, органи лісового, а також мисливського господарства, органи 

державного геологічного контролю, спеціально уповноважені органи 

виконавчої влади в галузі водного господарства, геології та використання 

надр, а також в галузі екології та природних ресурсів України. Попри це, 

відповідно до законодавчих положень, повноваженнями щодо накладення 

адміністративних санкцій наділяються також відповідні колегіальні органи: 

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та адміністративні 
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комісії при них. Проте, слід зауважити, що застосування адміністративної 

відповідальності в сфері використання та охорони природних ресурсів 

переважно не відноситься до компетенції зазначених органів адміністративної 

юрисдикції. Такий стан речей вбачається цілковито виправданим в сучасних 

умовах з точки зору професійності й оперативності застосування правового 

засобу та ефективності реалізації адміністративної відповідальності, тож 

наділення органів місцевого самоврядування зазначеними повноваженнями є 

недоцільним. В цьому сенсі виявляється прийнятною також пропозиція 

передання розгляду окремих справ про адміністративні правопорушення від 

органів місцевого самоврядування до адміністративно-юрисдикційних органів 

виконавчої влади (наприклад, ст. 142 КУпАП – органам земельних ресурсів), 

а деякі з таких складів адміністративних правопорушень – взагалі виключити 

(наприклад, ст. 104 КУпАП) [196]. Розгалужена система органів державної 

влади, наділена юрисдикційними повноваженнями у сфері використання та 

охорони природних ресурсів, зумовлює потребу чіткого розмежування їх 

компетенції задля ефективного і законного застосування правового засобу 

адміністративної відповідальності. В сучасних умовах питання реформування 

адміністративного законодавства уявляється актуальним і проблематичним, 

що визначає предмет окремого наукового пошуку [197], тому, на нашу думку, 

необхідно в адміністративно-деліктному кодексі провести чітке розмежування 

повноважень та функціонального наповнення конкретних суб'єктів 

адміністративно-деліктних відносин задля здійснення ефективного і 

законного застосування правового засобу адміністративної̈ відповідальності. 

Як вже зазначалося в попередніх підрозділах, сучасна модель протидії 

адміністративній деліктності у сфері використання та охорони природних 

ресурсів базується переважно на санкційній основі, головним видом яких 

виступає штраф. Деякі з них вже знайшли власне законодавче відображення 

[198], інші висловлюються переважно в наукових роботах, присвячених 

реформуванню інституту адміністративної відповідальності. Однак, 

аналізуючи кількість вчинених адміністративних проступків після підвищення 
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розмірів штрафних санкцій, очевидною стає їх недієвість з огляду на зростання 

кількості проступків, наприклад, керування автомобілем у стані сп'яніння.  

У рамках оптимізації та розвитку адміністративно-деліктного 

законодавства, сьогоднішні є критично необхідно прийняття 

Адміністративно-деліктного кодексу України, Закону України “Про систему 

профілактики правопорушень”, загальнодержавну та регіональні Концепції 

реалізації державної політики у сфері профілактики адміністративної 

деліктності у сфері використання та охорони природних ресурсів на період до 

2025 року. 

Необхідність розробки нового кодифікованого акта, що регулюватиме 

адміністративні відносини, зумовлено рядом архаїчних проблем, 

несистемності, заплутаності тощо. Деталізуючи проблемні аспекти сучасної 

версії кодифікації адміністративно-деліктного законодавства, що виступає у 

формі Кодексу України про адміністративні правопорушення, вчені виділяють 

наступні їх види: підгалузевий характер; широка сфера регулюючого впливу; 

фіксація найважливіших, хоч і не всіх адміністративно-деліктних 

нормативних положень, передбачає наявність інших, в тому числі 

кодифікованих актів, які, поряд з іншими правовідносинами, орієнтувалися б 

на врегулювання адміністративно-деліктних відносин з урахуванням певної 

специфіки (галузеві кодекси), а також інших законодавчих актів, що також 

регулювали б адміністративно-деліктні відносини попри домінування 

КУпАП, поєднання матеріальних і процесуальних адміністративно-деліктних 

норм, щоправда без достатньо чіткого їх розподілу на розділи; відносний 

рівень упорядкованості адміністративно-деліктного матеріалу зі значною 

кількістю фрагментарно визначених, узагальнених положень, положень з 

оцінними (оціночними) поняттями, незначною кількістю норм-дефініцій, 

норм-принципів; значний прояв наступності результатів кодифікаційної 

діяльності попередніх історичних періодів, в тому числі з елементами 

штучного запозичення, що негативно впливає на змістовне наповнення 

кодексу та ефективність його застосування; своєрідність назви, яка 
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відрізняється від назви більшості наявних інших галузевих кодексів і 

передбачає прив'язку до юридично-фактичної підстави адміністративної 

відповідальності, що свідчить про певну невідповідність форми (назви) і 

змісту кодексу [199]. 

Погоджуючись з більшістю перерахованих раніше проблем, що містить 

КУпАП, слід звернути особливу увагу на деякі з них: 1. Підгалузевий характер. 

У теорії адміністративного права адміністративно-деліктне право – це інститут 

адміністративної відповідальності в межах галузі адміністративного права 

[200]. Однак, наразі все більше і більше вчених вказує на підгалузевий 

характер адміністративно-деліктного права. Справді, вчені і раніше заявляли 

про таку собі «дихотомію» адміністративного права та необхідність перегляду 

доктрини розуміння адміністративно-деліктного права. Так, М. Самбор 

зазначає, що адміністративно-деліктне право поєднує в собі норми 

матеріального і процесуального права, що ставить під сумнів можливість 

віднесення його до адміністративно-правового інституту в межах однієї галузі 

права [201]. З вказаної точки зору стає зрозуміло, що адміністративно-деліктне 

право виходить за межі інституту адміністративного права.  

Інші вчені взагалі пропонують адміністративно-деліктне право в окрему 

галузь права з позиції його відповідності ознакам права. Так, О. Рогачева 

розкриває найбільш істотні риси галузі права: функціональність, 

субстанціональність, об’єкт і предмет правового регулювання, метод 

правового регулювання, і доходить висновку, що адміністративно-деліктне 

право таким ознакам відповідає: «отже, адміністративно-деліктне право, що 

регламентує суспільні відносини, що виникають в зв’язку з адміністративним 

правопорушенням, може вважатися самостійною галуззю…» [202]. Однак, на 

нашу думку, все ж адміністративно-деліктне право слід віднести до підгалузі 

адміністративного права з огляду на спільні з адміністративним правом об’єкт 

і предмет регулювання. 

2. Широка сфера регулюючого впливу. КУпАП регулює найрізноманітніші 

сфери, включаючи громадський порядок, охорону природних ресурсів, митні 
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правовідносини, транспортні тощо. На нашу думку, вказану роль кодексу 

треба лише підсилювати, з огляду на те, що існує ще ряд галузевих 

нормативно-правових актів, що дублюють статті, які містять адміністративні 

санкції. У сфері використання та охорони природних ресурсів існує цілий ряд 

галузевих актів, таких як Земельний кодекс України, Кодекс України про 

надра тощо. Вказана розпорошеність адміністративно-деліктного 

законодавства не дозволяє оптимізувати відносини у сфері використання та 

охорони природних ресурсів. З огляду на це вважаємо, що адміністративно-

деліктний кодекс має містити всі санкційні статті, які будуть деталізовані в 

одному нормативно-правовому актів, а з галузевих актів їх раціональніше було 

б виключити.  

3. Поєднання матеріальних і процесуальних адміністративно-деліктних 

норм, щоправда, без достатньо чіткого їх розподілу на розділи має місце в 

діючому КУпАП. На нашу думку, адміністративно-деліктний кодекс України 

має перейняти вказану конструкцію, проте з більшою долею деталізації та 

розподілу його на матеріальну та процесуальну частину, в яких будуть чітко 

визначатися поняття "адміністративний делікт", "адміністративна 

відповідальність", “суб'єкт адміністративно-деліктних відносин", їх 

класифікація, організаційно-правові засади їх діяльності, функції та 

повноваження тощо. 

4. Відносний рівень впорядкування адміністративно-деліктного матеріалу 

зі численною кількістю фрагментарно визначених, узагальнених, оціночних 

положень, малою кількістю норм-дефініцій та норм-принципів. Чинний 

КУпАП містить широкий ряд бланкетних норм, які не дають чіткого розуміння 

складу адміністративного проступку, відсилаючи нас до галузевого 

законодавства. Очевидно, що це ускладнює розуміння адміністративно-

деліктної норм та надає широке поле для суб'єктивного їх тлумачення тощо. 

Вбачається за доцільне скоротити до мінімального значення всі оціночні 

поняття та категорії.  
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5. Суттєвий прояв черговості результатів діяльності з систематизації 

(кодифікації) попередніх історичних етапів, зокрема з окремими частками 

запозичення, що чинить несприятливий вплив на смислове наповнення 

кодифікованого акта та стає на перешкоді його оптимальної правореалізації. 

Особливим чином це позначається на ряді дефініцій, що містить КУпАП та 

самої його конструкції, починаючи від викривлення радянської доктрини 

адміністративного права, що передбачала узагальнений термін 

"адміністративне правопорушення", попри те, що більшість статей містять 

склади саме "адміністративних проступків", невизнання юридичної особи 

суб'єктом адміністративно-деліктних відносин, що також є атрибутом 

радянської планової економіки, де юридичні особи-підприємці знаходилися 

поза правовим полем, як і будь-яка приватна підприємницька діяльність. 

Однак наразі, внаслідок переходу України за часів незалежності до ринкової 

економіки відбулася і трансформація суб'єктів адміністративно-деліктних 

відносин. Попри те, що сьогодні наявний широкий ряд нормативно-правових 

актів, КУпАП у даному питанні досі містить архаїчний характер і залишає 

юридичних осіб практично поза увагою; 

6. Своєрідність назви, що демонструє обов’язковість наявності фактичної 

юридичної умови настання несприятливих наслідків адміністративно-

правового характеру, що обмежує його змістове наповнення і демонструє 

пряму невідповідність. Слід погодитися з даною позицією тому, що 

адміністративне правопорушення (проступок) і його вчинення виступає лише 

початком складної системи адміністративно-деліктних відносин, де 

відбувається виявлення проступку, його розслідування, складання 

адміністративного протоколу, розгляд справи, притягнення до 

відповідальності, перегляд справи, накладення адміністративного стягнення. 

Урегульованість кодексом усієї сукупності адміністративно-деліктних 

відносин вимагає також перегляду існуючої назви, як такої, що не відображає 

його сутність. 
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Дещо іншу класифікацію прогалин Кодексу України про адміністративні 

правопорушення характеризує інша група вчених, які до основних недоліків 

існуючого адміністративно-деліктного законодавства сьогодні відносять: 

безсистемність та архаїчний характер, що проявляється такому собі поєднанні 

адміністративного та кримінального права. Кодекс, як ми вже зазначали, 

містить значну кількість норм, що є подібними до прописаних у 

Кримінальному кодексу Україні. За своєю природою вони мають бути 

виведені з системи адміністративно-деліктного законодавства. Йдеться про 

адміністративні правопорушення кримінально-правового характеру. Їх 

близько 60-ти: дрібне хуліганство, дрібна крадіжка, порушення вимог 

радіаційної безпеки, ухилення від відшкодування майнової шкоди, завданої 

юридичними особам, правопорушення, пов’язані з корупцією, військові 

адміністративні правопорушення тощо [203]. 

Слід також зазначити, що значна кількість нормативно-правових актів, що 

передбачають настання адміністративної відповідальності прямо вказує на 

безсистемність та розпорошеність законодавства про адміністративну 

відповідальність. Окрім законодавчих актів, існує значна кількість 

підзаконних нормативно-правових актів, що є прямим порушенням вимог 

Основного Закону України.  

7. Недостатня урегульованість адміністративно-деліктного статусу 

юридичних осіб, що є практично не регламентовані в межах КУпАП. Хоча ряд 

інших актів містять нормативно-правове закріплення юридичних осіб як 

суб’єктів адміністративно-деліктних відносин, з перерахуванням санкцій, що 

до них застосовуються  [203]. 

Прийняття Закону України “Про систему профілактики правопорушень” є 

надзвичайно важливим та необхідним у боротьбі з адміністративної 

деліктністю як загалом, так і у відносинах охорони та використання природних 

ресурсів. Він має стати орієнтиром сучасної України в побудові системи 

профілактичних заходів щодо протидії адміністративній деліктності, зокрема 

у сфері використання та охорони природних ресурсів. Вказаний акт має 
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містити основоположні напрями, правові засади, методи, форми та заходи 

профілактичної та превентивної діяльності, організаційно-правовий статус 

суб’єктів превенції, визначати обсяг їх прав, обов’язків та міру повноважень. 

Окрім того, законом має визначатися моніторинг роботи суб’єктів 

профілактики, оцінки їх ефективності тощо.  

На нашу думку, всіх завдань адміністративного стягнення не може бути 

досягнуто виключно шляхом підвищення адміністративних санкцій без 

проведення політики профілактики адміністративних деліктів, що включатиме 

широкий ряд інформаційних, економічних, соціальних тощо заходів. Високі 

адміністративні штрафи за проступки у сфері використання та охорони 

природних ресурсів мають корелюватися з пропагуванням дотримання 

екологічних прав людини, поваги до закону та здійсненням виховання у 

населення екологічної та правової культури. Вказані заходи мають бути 

реалізовані як на державному, так і регіональному рівнях. 

Однак концепції профілактики вчинення адміністративних проступків у 

сфері використання та охорони природних ресурсів немає, що свідчить про 

відсутність єдиної державної політики щодо дотримання законності та 

правопорядку не лише у сфері використання та охорони природних ресурсів, 

а й щодо загальної профілактики адміністративної деліктності та злочинності 

в Україні.  

У зв’язку з цим, сьогодні виникла потреба в розробці та реалізації 

Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики 

адміністративної деліктності у сфері використання та охорони природних 

ресурсів на період до 2025 року. Вказана концепція має містити загальну та 

спеціальну частину.  

Загальна частина визначатиме обґрунтування першочергової необхідності 

захисту навколишнього середовища від протиправних посягань, відображати 

сучасний стан дотримання законності у сфері використання та охорони 

природних ресурсів у суспільстві, основні проблеми подолання наявного 

стану адміністративної деліктності, мету та завдання концепції, визначати 
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основних суб'єктів здійснення профілактичних заходів у сфері використання 

та охорони природних ресурсів, фінансування програми. Окрім того, загальна 

частина визначає основні напрямки профілактики адміністративної 

деліктності, до яких мають бути віднесені: інформаційні, тобто проведення 

інформаційної та виховної роботи; наукові - здійснення науково-дослідної 

роботи; економічні - підвищення економічного рівня держави і громадян; 

соціальні: залучення молоді у різного роду соціальних роботах спрямованих 

на охорону та відтворення природних ресурсів та розвиток екологічної 

свідомості тощо) тощо. 

Особлива частина концепції реалізації державної політики у сфері 

профілактики адміністративної деліктності у сфері використання та охорони 

природних ресурсів на період до 2025 року має містити очікувані результати, 

шляхи та способи розв'язання проблем, механізм реалізації програми, 

організацію управління та контрольно-наглядові заходи, що будуть 

запроваджуватися з метою забезпечення реалізації програми. 

В межах оптимізації законодавства у сфері охорони природних ресурсів 

пропонується:  

-систематизувати адміністративно-деліктне законодавство у сфері 

використання та охорони природних ресурсів, в адміністративно-деліктному 

кодексі, де буде закріплено поняття “адміністративний делікт”, його 

класифікація, принципи адміністративно-деліктних відносин, конкретний 

розподіл розгляду справ між уповноваженими органами відносно 

адміністративних деліктів у відповідних сферах тощо;  

-прийняти базовий законодавчий акт щодо системи профілактики 

адміністративних проступків “Про основи державної системи профілактики 

адміністративних проступків”, що міститиме визначення основних напрямків, 

правових засад, методів і форм профілактичної та превентивної діяльності, 

основ державної політики протидії адміністративній деліктності та 

злочинності, організаційно-правового статусу суб’єктів превенції, обсяг їх 
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прав, обов’язків та ступінь повноважень, моніторинг їх діяльності та оцінку 

ефективності;  

-розробити та прийняти державну та регіональні програми попередження 

адміністративної деліктності у сфері використання та охорони природних 

ресурсів з зазначенням заходів попереджувального характеру.  

Висновки по розділу 3 

В результаті проведеного дослідження причин, умов та факторів 

адміністративної деліктності у сфері використання та охорони природних 

ресурсів як мотиваційної першооснови вчинення особою винного, 

протиправного діяння, нами було зроблено такі висновки: 

- дефініція “фактори” адміністративної деліктності у сфері використання 

та охорони природних ресурсів є значно ширшою за “причини” та “умови”, 

включає в себе останні та визначається як економічні, соціальні, суспільно-

психологічні, негативно-правові, організаційно-управлінські, біологічні та 

інші чинники, що зумовлюють порушення правил використання та охорони 

природних ресурсів; 

- запропоновано класифікацію факторів адміністративної деліктності у 

сфері використання та охорони природних ресурсів: 1) загальні фактори: 

ідеологічні; економічні; організаційно-управлінські, правові тощо; 2) фактори 

окремих видів правопорушень у сфері використання та охорони природних 

ресурсів: соціальні; суспільно-психологічні тощо; 3) суб’єктивні фактори: 

недооцінка суспільної небезпечності вчинення проступків у сфері 

використання та охорони природних ресурсів; недостатній рівень 

екологічного виховання та освіти;  4) об’єктивні фактори: недостатність 

екологічної інформації; 

-особливим фактором адміністративної деліктності у сфері використання 

та охорони природних ресурсів виступає низький рівень екологічної 

свідомості, що проявляється в думці про невичерпність природних ресурсів і 

переоцінці здатності природи до самовідновлення; 
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-екологічну свідомість визначаємо як певну систему сталих, внутрішніх 

морально-етичних цінностей особистості, які забезпечують її психологічне 

ставлення у дусі бережливого відношення до природи, взаємодії з нею 

відповідно до принципів сталого розвитку, раціонального використання, 

охорони та збереження її для майбутніх поколінь. Екологічна свідомість 

передбачає обачливе та бережливе ставлення людини до природи, 

використання її у найбільш гуманний спосіб, збільшення використання 

відновлюваних природних ресурсів, перетворення її на енергію у спосіб 

найбільш ефективний, з дотриманням принципів сталого розвитку та 

співвідношення ідей збереження її для майбутніх поколінь. Дбайливе 

ставлення до навколишнього природного середовища та його ресурсів, 

розуміння природи як єдиного можливого та сприятливого середовища для 

існування людини як біологічного виду;  

-вказано на відсутність систематизованих статистичних даних щодо 

притягнення до адміністративної відповідальності осіб відповідно до сфер 

природних ресурсів, шо значною мірою ускладнює процес моніторингу 

підстав та причин, що спонукають до вчинення протиправних діянь,  

посягаючих на встановлений законом порядок використання та охорони 

природних ресурсів ускладнюється. З огляду на наявні дані, що 

відображаються у статистичному щорічнику України, які містять загальну 

графу кількості осіб, притягнутих до “адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, 

охорони культурної спадщини” без чіткого розподілу проступків у сфері 

використання та охорони природних ресурсів. Окрім того, вказані дані 

стосуються виключно правопорушень, що були виявлені і не враховують 

величезний рівень латентності;  

-окремими важливими факторами адміністративної деліктності у сфері 

використання та охорони природних ресурсів є: недооцінка суспільної 

небезпечності вчинення проступків у сфері використання та охорони 

природних ресурсів; слабка технологічна оснащеність експертних установ, що 
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не дозволяє останнім чітко встановити причинний зв'язок між порушеннями 

відповідних правил і наслідками від забруднення, засмічення або знищення 

природних ресурсів; недостатність екологічної інформації, екологічного 

виховання та освіти. Разом з тим, стан чинного законодавства значно 

ускладнює реалізацію конституційних прав на пошук, отримання, 

виробництво і поширення інформації, в тому числі і екологічної; байдужості 

до долі природи і бажанні збагачення за її рахунок, помилкові цілі і пріоритети 

у сфері взаємодії суспільства і природи; недосконалість законодавства і низька 

ефективність діяльності правоохоронних і природоохоронних служб; 

-здійснивши співвідношення категорій “профілактика”та “попередження” 

адміністративної деліктності у сфері використання та охорони природних 

ресурсів визначено, що профілактика є ширшю за змістом, адже включає в 

себе спектр виховних, економічних, соціальних та інших заходів, спрямованих 

на усунення умов сприятливих для порушення правил використання та 

охорони природних ресурсів, в той час як попередження є більш вужчим 

поняттям і передбачає вжиття заходів безпосередньо уповноваженими на 

притягнення до адміністративної відповідальності органами спрямованих на 

відвернення конкретного правопорушення; 

-профілактику вчинення адміністративних проступків у сфері 

використання та охорони природних ресурсів визначено як організаційно-

правову діяльність соціального спрямування органів державної влади, 

громадських організацій та окремих громадян, спрямовану на виявлення 

причин та умов порушення правил використання та охорони природних 

ресурсів, усунення чинників, сприятливих для формування антисуспільної 

установки особи, адміністративної деліктності як соціального явища, 

дотримуючись прав і свобод громадян під час такої діяльності;  

-вказано на наявність широкого суб’єктного складу профілактики 

адміністративної деліткності у сфері використання та охорони природних 

ресурсів, а саме: органи внутрішніх справ, органи державної влади у сфері 

охорони природних ресурсів (екоінспекція, агенства водних, лісових та інших 
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ресурсів), заклади середньої та вищої освіти, заклади неперервної освіти, 

громадські організації та об’єднання, засоби масової інформації тощо, 

співпраця між якими має базуватися на принципах сприяння обміну 

інформації, оперативних даних, допущення до власних матеріалів та 

організації спільних виховних заходів. Міжвідомча та міжінституційна 

співпраця у сфері профілактики адміністративної деліктності домовленостей 

передбачатиме здійснення комплексного та систематичного впливу на 

правовідносини з використання та охорони природних ресурсів з чітким 

розмежуванням суб’єктно-об’єктного складу вказаних правовідносин, 

визначення їх правового статусу; 

-до основних форм профілактичної діяльності відносимо такі заходи: 

наукові (здійснення науково-дослідної роботи; економічні: підвищення 

економічного рівня держави і громадян); соціальні (залучення молоді у різного 

роду соціальних роботах спрямованих на охорону та відтворення природних 

ресурсів та розвиток екологічної свідомості тощо), економічні (підвищення 

економічного рівня держави і громадян); політичні (напрацювання механізмів 

реалізації державних програм з профілактики адміністративної деліктності у 

суспільстві); правові (оптимізація адміністративно-деліктного законодавства 

у сфері використання та охорони природних ресурсів, розробка та прийняття 

державних програм з профілактики адміністративної деліктності); 

інформаційні (проведення інформаційної та виховної роботи); 

Наукові заходи адміністративної профілактики ґрунтуються на 

проведенні науково-дослідницької роботи передусім в профільних закладах, 

сприянні і державній підтримці розвитку адміністративної деліктології як 

науки в цілому, та адміністративно-деліктологічних досліджень зокрема. 

До економічних заходів відносимо: підвищення економічного рівня 

держави і громадян, створення привабливого інвестиційного клімату, 

запровадження податкових пільг, збільшення виробництва та експорту 

вітчизняних товарів тощо. 
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Соціальні заходи передбачають собою: залучення молоді у різного роду 

соціальних роботах спрямованих на охорону та відтворення природних 

ресурсів, розвиток екологічної свідомості тощо; забезпечення участі 

громадськості у профілактиці правопорушень і державна підтримка участі 

громадян та їх об’єднань у діяльності з профілактики правопорушень. В межах 

соціальної адаптації та реабілітації осіб, що перебувають у тяжкій життєвій 

ситуації відбудеться коригування враженої психіки людини від передусім 

економічних факторів, внаслідок чого особа стає вразливою до вибору 

протиправної поведінки спрямованої на порушення встановлених законом 

правил використання та охорони природних ресурсів задля отримання 

персональної матеріальної вигоди. 

Політичні заходи полягають у створення сприятливих умов для розвитку 

економіки, здійснення екологічної та культурної політики в державі, 

налагодження дієвої правоохоронної та природоохоронної системи органів 

державної влади тощо.  

Ключову роль у здійсненні профілактики адміністративної деліктності 

відіграють правові заходи, що сприяють виникненню соціально корисної 

поведінки у осіб, протидіючи негативним факторам, що впливають на 

формування особистості, її життєдіяльність створюючи умови для 

оптимального здійснення профілактичної діяльності. Попереджувальна роль 

права у відносинах профілактики забезпечує регулювання всіх сфер 

суспільного життя, за якого існуючі негативні причини вчинення 

правопорушень або усуваються, або блокуються; 

-визначено необхідність прийняття загальнодержавної та регіональних 

концепцій попередження адміністративних деліктів у сфері використання та 

охорони природних ресурсів, що закріплять чіткий перелік заходів, 

спрямованих на попередження вчинення адміністративних деліктів у сфері 

використання та охорони природних ресурсів, визначать суб’єктний склад, їх 

правовий статус та безпосередні завдання, терміни реалізації та очікувані 

результати.  
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ВИСНОВКИ 

У результаті дослідження, проведеного на основі теоретичного 

осмислення ряду наукових праць з різних галузей знань, аналізу чинного 

законодавства України і практики його реалізації, здійснено теоретичне 

узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає у необхідності 

вдосконалення правового регулювання адміністративно-деліктних відносин у 

сфері використання та охорони природних ресурсів. Основні результати 

проведеної роботи сформульовано у таких узагальнених висновках: 

1. Адміністративно-правова охорона природних ресурсів полягає у 

здійсненні заходів державно-владного впливу  на суспільні відносини, що 

виникають з приводу дотримання встановленого порядку використання та 

охорони природних ресурсів. Особливе місце в адміністративно-правовій 

охороні природних ресурсів займають відносини адміністративної 

відповідальності з огляду на дієвість та оперативний порядок реалізації 

накладення санкцій. Природними ресурсами, в межах дослідження виступає 

сукупність всіх наявних вичерпних, невичерпних, відновлюваних, 

невідновлювальних природних ресурсів (земля, надра, води, атмосферне 

повітря, ліс та інша рослинність), природних і природно-соціальних умов і 

процесів, ландшафтів та інших природних комплексів залучених в 

господарський обіг та таких, що не використовуються в економіці, основним 

призначення яких, з матеріального погляду полягає у забезпеченні 

необхідними благами (економічними, екологічними, оздоровчими, 

естетичними тощо) суспільство через безпосередню інтелектуальну та фізичну 

діяльність конкретних осіб, задіяних в їх використанні.  

2. Систему адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та 

охорони природних ресурсів визначаємо як сукупність врегульованих 

нормами адміністративного права суспільних відносин з приводу вчинення 

адміністративного делікту, його виявлення, розслідування, притягнення до 

адміністративної відповідальності тощо, які виникають, змінюються або 

припиняються під час посягання на встановлений порядок охорони та 
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використання всіх наявних вичерпних, невичерпних, відновлюваних, 

невідновлювальних природних ресурсів. Умовою виникнення 

адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів є вчинення адміністративного проступку, що посягає на 

встановлений порядок використання та охорони природних ресурсів. 

Суб’єкти адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та 

охорони природних ресурсів поділяються за імперативним статусом на 

публічні, що уповноважені вести адміністративне провадження, 

встановлювати істину у справі, визначати протиправну, винну (умисну або 

необережну) дію чи діяльність, яка посягає на встановлений порядок охорони 

та використання всіх наявних компонентів навколишнього середовища; 

приватні, що є фізичними та юридичними особами-набувачами матеріальних 

та нематеріальних благ від використання та володіння природними ресурсами; 

змішані є юридичними особами публічного права, передусім державні 

установи, організації та підприємства, що володіють або користуються 

природними ресурсами. 

3. Визначено дефініцію "адміністративне правопорушення (проступок) 

у сфері використання та охорони природних ресурсів", протиправне, винне 

(умисне або необережне) діяння, що посягає на встановлений порядок охорони 

та використання сукупності всіх наявних вичерпних та невичерпних, 

відновлюваних, невідновлювальних, відносно відновлювальних компонентів 

навколишнього середовища (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та 

інша рослинність, тваринний світ), природних комплексів, ландшафтів,  

природно-соціальних умов і процесів, за вчинення якого особа несе 

адміністративну відповідальність. 

Запропоновано класифікацію адміністративних правопорушень 

(проступків) у сфері використання та охорони природних ресурсів за 

наступними критеріями:  
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- за об'єктом посягання, тобто порушення правил використання та 

охорони: лісових ресурсів; земельних ресурсів; надроресурсів; водних 

ресурсів; атмосферного повітря;  

- за рівнем суспільної небезпечності, що вимірюється відповідно до 

спричинених природним ресурсам змін техногенного характеру: такі, що 

спричиняють значні техногенні зміни навколишнього середовища; 

спричиняючі незначні техногенні зміни довкілля;  

-за формою вини: вчинені особою умисно, задля задоволення 

персонального корисного мотиву; вчинені особою-правопорушником з 

необережності під впливом різноманітних життєвих факторів; 

Об’єкт адміністративного правопорушення у сфері використання та 

охорони природних ресурсів пропонується розуміти як врегульовані нормами 

права охоронювані державою та гарантовані її імперативним примусом 

суспільні відносини у сфері володіння, раціонального використання 

природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, і 

пов’язані з цим права і обов’язки громадян та юридичних осіб; 

4. Встановлено, що дефініція “фактори” адміністративної деліктності є 

об’єднувальною та складається з умов та причин. Факторами адміністративної 

деліктності у сфері використання та охорони природних ресурсів є сукупність 

різноманітних чинників, причин та умов, що зумовлюють порушення правил 

використання та охорони природних ресурсів з боку природокористувачів. 

Фактори адміністративної деліктності поділяються на 1) загальні фактори: 

ідеологічні; економічні; організаційно-управлінські, правові тощо; 2) фактори 

окремих видів правопорушень у сфері використання та охорони природних 

ресурсів: соціальні; суспільно-психологічні тощо; 3) суб’єктивні фактори: 

недооцінка суспільної небезпечності вчинення проступків у сфері 

використання та охорони природних ресурсів; недостатній рівень 

екологічного виховання та освіти;  4) об’єктивні фактори: недостатність 

екологічної інформації. Особливим фактором адміністративної деліктності у 

сфері використання та охорони природних ресурсів виступає низький рівень 
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екологічної свідомості, що проявляється в думці про невичерпність природних 

ресурсів і переоцінці здатності природи до самовідновлення; 

5. Виокремлено ознаки, притаманні стадіям адміністративно-деліктних 

відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів: самостійність; 

взаємообумовленість; нормативна закріпленість та формальна визначеність; 

триваючий характер; обов’язковість; черговість; особливість кола суб’єктів; 

цілеспрямованість. 

Здійснено класифікацію стадій адміністративно-деліктних відносин у 

сфері використання та охорони природних ресурсів за ступенем 

обов’язковості настання на: -обов’язкові: вчинення адміністративного делікту, 

що посягає на встановлений законом порядок використання та охорони 

природних ресурсів; виявлення адміністративного правопорушення 

фізичними особами або компетентними органами державної влади 

(правоохоронними органами); здійснення адміністративного розслідування; 

процесуальне оформлення результатів розслідування справи про 

адміністративне правопорушення у сфері використання та охорони природних 

ресурсів; здійснення розгляду справи; винесення рішення по ній; доведення 

рішення до відома правопорушника; вступ рішення про притягнення до 

адміністративної відповідальності у сфері використання та охорони 

природних ресурсів в силу; виконання рішення про накладення 

адміністративного стягнення на особу-правопорушника;  -факультативні, до 

яких відносяться: направлення матеріалів справи про адміністративне 

правопорушення до розгляду за підсудністю; стадія перегляду рішення. 

6. До основних форм профілактики вчинення адміністративного 

правопорушення (проступку) у сфері використання та охорони природних 

ресурсів віднесено такі заходи:  

-наукові (здійснення науково-дослідної роботи); економічні (підвищення 

економічного рівня держави і громадян);  
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-соціальні (залучення молоді у різного роду соціальних роботах, 

спрямованих на охорону, відтворення природних ресурсів та розвиток 

екологічної свідомості тощо); 

-економічні (підвищення економічного рівня держави і громадян);  

-політичні (напрацювання механізмів реалізації державних програм з 

профілактики адміністративної деліктності у суспільстві);  

-правові (оптимізація адміністративно-деліктного законодавства у сфері 

використання та охорони природних ресурсів, розробка та прийняття 

державних програм з профілактики адміністративної деліктності);  

-інформаційні (проведення інформаційної та виховної роботи). 

7. Встановлено взаємозв'язок між наявністю екологічної свідомості в особи 

та зниженням рівня адміністративної деліктності у сфері використання та 

охорони природних ресурсів. Вказано, що на відміну від правосвідомості, яка 

відображає ставлення соціальних суб’єктів до чинних норм права та правових 

явищ, екологічна свідомість є сукупністю екологічних уявлень, що формують 

суб'єктивне відношення людини перш за все до природного середовища, а 

отже, передбачає дбайливе ставлення особи до природи, використання її у 

найбільш гуманний спосіб, збільшення використання відновлюваних 

природних ресурсів, перетворення їх на енергію у найбільш ефективний 

спосіб, з дотриманням принципів сталого розвитку та співвідношення ідей її 

збереження для майбутніх поколінь. 

Доведено необхідність запровадження екологічного виховання громадян, 

що базуватиметься на положеннях сучасного гуманістичного розуміння 

суспільного розвитку, що передбачатиме збереження природи як необхідної 

умови життєдіяльності людини з врахуванням технологічного розвитку, що 

заснований на наукових досягненнях. Система екологічної освіти та виховання 

має охоплювати відповідні знання в програмі середньої школи, системі 

безперервної освіти, закладів професійно-технічної освіти та вищих 

навчальних закладах курсу екологічних прав громадян та бережливого 

ставлення до навколишнього середовища задля виховання громадян в дусі 
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поваги до прав людини; виховання в дусі дбайливого відношення до 

навколишнього середовища; набуття спеціальних знань в галузі екології, 

використання та охорони природних ресурсів. 

Визначено потребу виховання екологічної культури у громадян, яку слід 

розуміти як здатність людини відчувати живе буття світу, приміряти і 

пристосовувати його до себе, взаємоузгоджувати власні потреби й устрій 

природного довкілля.  

8. Виявлено недієвість сучасної адміністративно-правової моделі охорони 

відносин у сфері природокористування, що носить передусім каральний 

характер. Наголошено на необхідності переформатування наявної моделі 

адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони 

природних ресурсів з каральної на профілактичну, що включатиме 

застосування спектру виховних, економічних, соціальних та інших заходів, 

направлених на виявлення причин та умов вчинення адміністративних 

проступків у сфері використання та охорони природних ресурсів, усунення 

чинників, сприятливих для формування антисуспільної установки особи, 

адміністративної деліктності як соціального явища, дотримуючись прав і 

свобод громадян під час такої діяльності, тобто спрямованих на усунення 

чинників, які формують адміністративно-деліктну свідомість особи. 

Профілактику адміністративної деліктності у сфері використання та 

охорони природних ресурсів визначено як організаційно-правову діяльність 

соціального спрямування органів державної влади, громадських організацій та 

окремих громадян шляхом застосування спектру виховних, економічних, 

соціальних та інших заходів, спрямованих на усунення чинників, які 

формують адміністративно-деліктну свідомість особи.  

9. Оптимізація адміністративно-деліктного законодавства у сфері 

використання та охорони природних ресурсів має включати такі напрямки: 

-оптимізація розгалуженого адміністративно-деліктного законодавства у 

сфері використання та охорони природних ресурсів, шляхом прийняття нового 

систематизованого акта, який буде мати назву "Адміністративно-деліктний 
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кодекс України", з огляду на невідповідність назви чинного Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, адже, по-перше, термін 

правопорушення є занадто широким для адміністративного права і включає в 

себе як проступки, так і злочини, по-друге, не відображає усієї системи 

адміністративно-деліктних відносин. Новий кодифікований акт повинен 

містити послідовний та систематичний масив матеріальних та процесуальних 

адміністративно-деліктних норм, закріпити ключові поняття, такі як: 

“адміністративний проступок”, "адміністративна відповідальність", 

"принципи адміністративно-деліктних відносин", "суб'єкт адміністративно-

деліктних відносин" їх класифікація, організаційно-правові засади діяльності 

суб'єктів адміністративно-деліктних відносин, детальне і чітке розмежування 

контрольно-наглядових функцій та повноважень щодо розгляду справ, 

наділених юрисдикційними повноваженнями органів стосовно 

адміністративних деліктів у відповідних сферах, процесуальний порядок 

здійснення розгляду справи про вчинений адміністративний проступок, 

порядок накладення адміністративного стягнення, його оскарження тощо; 

- врахування в адміністративно-деліктному кодексі прогалини КУпАП в 

частині а) конституційної невідповідності назви статей ст. 47, 48, 49, 50 

КУпАП, що передбачають відповідальність за “порушення права державної 

власності на надра, води, ліси і тваринний світ", попри те, що ст. 13 

Конституції України закріплює вказані природні ресурси за власністю народу 

України; б) перенесення ряду адміністративних проступків до категорії 

кримінальних проступків за критеріями високого рівня суспільної 

небезпечності, з огляду на невідновлюваність або складновідновлюваність 

окремих видів природних ресурсів, що за своєю суттю тяжіють до 

кримінальних та містять аналогічні склади злочинів в Кримінальному кодексі 

України; в) практичного недоліку ст. 65 КУпАП, що передбачає 

адміністративну відповідальність за незаконну порубку, пошкодження та 

знищення лісових культур і молодняка, однак не закріплює відповідальність 

за їх “викорчування” або “викопування”, які мають місце на практиці. 
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Запропоновано усунути цю прогалину через внесення відповідних змін до 

адміністративно-деліктного законодавства або викласти статтю у такій 

редакції: "Стаття 65. Незаконна порубка, викорчування, викопування, 

пошкодження та знищення лісових культур і молодняка. Незаконна порубка, 

викорчування, викопування, пошкодження дерев або чагарників; перевезення, 

зберігання незаконно зрубаних дерев або чагарників; знищення або 

пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і 

на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на 

площах, призначених під лісовідновлення; 

-прийняття базового законодавчого акта щодо системи профілактики 

адміністративних проступків “Про основи державної системи профілактики 

адміністративних проступків”, що визначатиме основні напрямки 

профілактики адміністративної деліктності та злочинності, правові засади, 

методи та форми профілактичної та превентивної діяльності, організаційно-

правовий статус суб’єктів превенції, обсяг їх прав, обов’язків та ступінь 

повноважень, моніторинг їх діяльності та оцінку ефективності;  

-розробка та прийняття державної та регіональних програм попередження 

адміністративної деліктності у сфері використання та охорони природних 

ресурсів з зазначенням заходів попереджувального характеру.  
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