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1. Актуальність теми дисертації. Забезпечення раціонального користування  

та охорони природних ресурсів, захист екологічних прав і свобод громадян виступають  

однією 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 ефективно 

функціонуючої системи покарань (стягнень) та порядку їх застосування, вести мову про 

належний стан правового регулювання відносин природокористування в Україні неможливо. 

Водночас, 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 існуючих 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. Сьогодні весь комплекс об’єктів природоохоронного фонду України 

потребує посиленої уваги з боку держави, а адміністративне законодавство вочевидь має 

будуватися на нових концептуальних засадах конкретики та оптимізації зі 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 існуючих підходів до визначення системи адміністративних  

санкцій за порушення законодавства у царині природокористування. 

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

Університету та кафедри. 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» (номер державної реєстрації 0115U003454, 2013–2017 рр.). Дослідження 

спрямоване на виконання основних напрямів Концепції адміністративної реформи в Україні, 

затвердженої Указом Президента України від 22.07.1998 № 810/98. 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею. 

Усі висновки, пропозиції, що виносяться на захист, є результатом власних досліджень  

і авторських здобутків. На всі наукові роботи, які використовувалися здобувачем  

для формулювання власних висновків, зроблено необхідні посилання з дотриманням правил 

академічної доброчесності. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Здобувачем запропоновано та отримано  

наукові висновки, теоретично обґрунтовано принципові наукові положення, використано 

сучасні методи наукових досліджень та підтверджено практичну значимість дисертаційного 

дослідження. Вперше запропоновано переформатування існуючої 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. 

Теоретико-методологічним підґрунтям дисертаційного дослідження стали 

фундаментальні положення теорії адміністративного права, методологія і загальносистемні 

принципи проведення комплексних наукових досліджень, праці вітчизняних та іноземних 

вчених щодо проблем відносин адміністративної відповідальності та правової протидії 

адміністративній деліктності. 

З метою проведення комплексного правового дослідження, вивчення і реалізації 

поставлених у дисертації завдань, використано загальнонаукові та спеціальні методи  

пізнання, а саме: за допомогою логіко-семантичного методу, який було використано під час 

дослідження точок зору окремих вчених, здійснено дослідження аналітичних матеріалів, 

визначення понятійного апарату. Формально-юридичний використовувався для аналізу  



і розкриття основних юридичних понять у сфері правового регулювання адміністративно-

деліктних відносин. За допомогою системно-структурного методу та порівняльно-правового 

здійснено аналіз нормативних актів, що складають зміст адміністративно-правового 

регулювання, досліджено проблемні питання розмежування компетенції різних суб’єктів, 

задіяних у адміністративно-деліктних відносинах. Статистичний метод дозволив узагальнити 

практику вчинення адміністративних правопорушень у сфері використання та охорони 

природних ресурсів. 

Інформаційною базою дослідження є наукові монографії, статті зарубіжних  

і вітчизняних науковців, аналітичні журнали, нормативно-правові акти, що регулюють 

адміністративно-деліктні відносини у сфері використання та охорони природних ресурсів, 

офіційні статистичні дані Державної служби статистики України, Міністерства екології  

та природних ресурсів України, Національної Поліції України, а також результати власних 

досліджень та розрахунків автора. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження визначена сформульованими 

завданнями дослідження і полягає в наступному: 

вперше визначено поняття «адміністративно-деліктні відносини у сфері використання 

та охорони природних ресурсів» як врегульовані 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 існуючих вичерпних, невичерпних, відновлюваних, 

невідновлювальних та відносно відновлюваних компонентів навколишнього середовища, 

основне призначення яких з матеріальної точки зору є забезпечення необхідними благами 

суспільства через безпосередню розумову та фізичну діяльність конкретних людей, задіяних 

в їх використанні; 

– запропоновано переформатування існуючої 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;  

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 існуючих 

вичерпних, невичерпних, відновлюваних, невідновлювальних та відносно відновлюваних 



компонентів навколишнього середовища (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 та таких, що не 

використовуються в економіці, основне призначення яких, з матеріальної точки зору  

полягає у забезпеченні необхідними благами (економічними, екологічними, оздоровчими, 

естетичними тощо) суспільства через безпосередню інтелектуальну та фізичну діяльність 

конкретних осіб, задіяних в їх використанні; 

– дефініцію «адміністративне правопорушення (проступок) у сфері використання  

та охорони природних ресурсів», під яким пропонується розуміти протиправне, винне  

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

та використання сукупності всіх існуючих вичерпних, невичерпних, відновлюваних, 

невідновлювальних та відносно відновлюваних компонентів навколишнього середовища 

(земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність), природних комплексів, 

ландшафтів, природно-соціальних умов і процесів, за вчинення якого особа зобов’язана 

притерпіти несприятливих наслідків адміністративного характеру; 

– 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 

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 пропонується розуміти врегульовані нормами 

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 віднесено:  

наукові (здійснення науково-дослідної роботи щодо розроблення 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, розроблення та прийняття державних програм з профілактики адміністративної 

деліктності); інформаційні (проведення інформаційної роботи); 

набули подальшого розвитку: 

– класифікація факторів вчинення адміністративного правопорушення (проступку)  

у сфері використання та охорони природних ресурсів, в межах чого запропоновано виділити: 

загальні фактори: ідеологічні; економічні; організаційно-управлінські, правові тощо;  

фактори окремих видів правопорушень у сфері використання та охорони природних  

ресурсів: соціальні; суспільно-психологічні тощо; 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; 

– розуміння впливу розвитку екологічної свідомості у особи на зниження рівня 

адміністративної деліктності у сфері використання та охорони природних ресурсів.  

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, насамперед, 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; 

– ознаки, притаманні стадіям адміністративно-деліктних відносин у сфері 

використання та охорони природних ресурсів: 1) самостійність; 2) взаємообумовленість; 

3) нормативна закріпленість та формальна визначеність; 4) триваючий характер; 

5) обов’язковість; 6) черговість; 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: спричиняючі 

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; 

– ідея щодо оптимізації адміністративно-деліктного законодавства у сфері 

використання та охорони природних ресурсів в частині: прийняття нового систематизованого 

акту «Адміністративно-деліктний кодекс України»; розроблення базового законодавчого  

акту 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. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Практичне 

значення одержаних результатів полягає у розробленні пропозицій переформатування 

існуючої 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. Дані пропозиції можуть бути використані для удосконалення 

правового регулювання адміністративно-деліктних відносин у сфері використання  

та охорони природних ресурсів. 

Результати дисертаційного дослідження у вигляді теоретико-правових та практичних 

пропозицій можуть бути використані для удосконалення діяльності службових осіб системи 

органів Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної екологічної  

інспекції у питаннях управлінської та контрольно-наглядової діяльності у сфері використання 

та охорони природних ресурсів, а також при притягненні до адміністративної 

відповідальності. 

Висновки і практичні рекомендації дисертаційного дослідження можуть 

використовуватися у правотворчій діяльності в 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 проблем правового регулювання адміністративно-

деліктних відносин в Україні та в освітньому процесі під час підготовки відповідних розділів 

підручників і навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів з адміністративного 

права України, при викладанні навчальної дисципліни «Адміністративне право», 



«Адміністративний процес», у науково-дослідній роботі студентів та слухачів Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. 

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

Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 15 наукових працях, з яких  

6 статей у наукових фахових виданнях України, стаття у періодичному науковому виданні 

іншої держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу, 2 статті в інших наукових виданнях, 6 тез наукових доповідей. 
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правопорядку та європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми»  

(м. Київ, 2018 р.). 

9. Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Іванова Філіпа 

Олександровича на тему: «Адміністративно-деліктні відносини у сфері використання та 

охорони природних ресурсів» є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій 

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, дозволяє забезпечити високий рівень 

законності та правопорядку, зменшити рівень адміністративної деліктності в суспільстві, 

підвищити рівень екологічної та правової свідомості, що має важливе значення для галузі 

знань 08 «Право». 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40  

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

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

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

Рекомендувати Вченій раді Національного університету біоресурсів і природо-

користування України призначити опонентами дисертації Ф. О. Іванова компетентних вчених 

з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 

– доктора юридичних наук, професора Литвин Наталію Анатоліївну, професора 

кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної 

фіскальної служби України; 

– доктора юридичних наук, професора Мосьондза Сергія Олександровича, 

в. о. ректора Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань». 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Іванова Філіпа 

Олександровича дисертація на тему: «Адміністративно-деліктні відносини у сфері 

використання та охорони природних ресурсів» рекомендується для подання до розгляду  

та захисту у спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 

08 «Право» та спеціальності 081 «Право». 
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