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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Державна політика у сфері використання природних 

ресурсів в Україні не може бути оцінена як достатньо ефективна, оскільки стан 

природних ресурсів продовжує погіршуватись. За офіційними показниками, 

стан довкілля на близько 20 % території України визначається як незадовільний. 

Внаслідок цього додатково щорічно помирає 30000–35000 людей, а економічна 

шкода сягає 10 % від вартості внутрішнього валового продукту. 

Система забезпечення ефективного і безпечного використання природних 

ресурсів включає багато складових, провідне місце серед яких належить 

формуванню належного механізму публічного управління цією сферою та 

правових засад його функціонування. Зазначений механізм охоплює весь 

процес використання природних ресурсів, від надання права на користування 

ними до притягнення винних у його порушенні до юридичної відповідальності і 

припинення цього права. Достатньо згадати про численні порушення порядку 

отримання спеціальних дозволів на використання природних ресурсів, зокрема 

у сфері використання надр (стихійне видобування бурштину, вугілля та ін.), 

лісових ресурсів (масове знищення лісових масивів, у т. ч. заповідних територій 

Карпатського регіону), розміщення з порушенням вимог екологічної безпеки 

техногенних відходів тощо. Зазначені обставини свідчать про надзвичайно 

низький рівень ефективності механізму публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів. У зв’язку з цим нагальними є розвиток і 

удосконалення системи адміністративно-правового регулювання публічного 

управління у цій сфері, а також належне теоретичне осмислення його змісту та 

шляхів удосконалення. 

Стан наукової розробки проблеми характеризується тим, що, незважаючи на 

наявність численних фундаментальних досліджень формування і розвитку 

законодавства з питань використання природних ресурсів, зокрема 

В. І. Андрейцева, А. П. Гетьмана, Р. С. Кіріна, В. В. Костицького, В. А. Зуєва, 

П. М. Рабіновича, Ю. С. Шемшученка та ін., які стосуються еколого-правових 

проблем, питання адміністративно-правового регулювання використання 

природних ресурсів залишаються розробленими недостатньо.  

Загальні питання адміністративно-правового регулювання публічного 

управління в різних сферах і галузях, включаючи використання природних 

ресурсів, були предметом досліджень багатьох вітчизняних адміністративістів, 

зокрема В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, К. К. Афанасьєва, О. М. Бандурки, 

В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, Л. Р. Білої-Тіунової, М. Ю. Віхляєва, 

В. М. Гаращука, Є. А. Гетьмана, І. П. Голоснічeнка, І. С. Гриценка, 

Н. Л. Губерської, Є. В. Додіна, Т. Є. Кагановської, Р. А. Калюжного, 

С. В. Ківалова, Л. П. Коваленко, Н. В. Коваленко, І. Б. Коліушка, 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Константого, 

С. О. Кузніченка, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінного, М. В. Лошицького, 

Д. М. Лук’янця, П. С. Лютікова, Р. С. Мельника, О. І. Миколенка, 

О. М. Музичука, Н. Р. Нижник, О. І. Остапенка, Д. В. Приймаченка, 

А. О. Селіванова, В. П. Тимощука, М. М. Тищенка, Х. П. Ярмакі та ін. Проте в 
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наш час відсутні праці, в яких би комплексно аналізувались проблеми 

визначення адміністративно-правових засад публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів. 

Таким чином, необхідність забезпечення ефективного і безпечного 

використання природних ресурсів в Україні, недостатня розробленість 

теоретичних положень щодо управлінської складової державної політики з цих 

питань, недосконалість її правового регулювання обумовлюють актуальність 

наукового дослідження адміністративно-правових засад публічного управління 

у сфері використання природних ресурсів. 

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

виконано в межах реалізації низки урядових програм реформування системи 

публічного управління – Концепції національної екологічної політики України і 

Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на  

2013–2020 рр., Концепції реформування системи державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища на  

2017–2022 рр., а також відповідно до Основних наукових напрямів та 

найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затверджених постановою 

Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179, Стратегії розвитку 

наукових досліджень Національної академії правових наук України на  

2016–2020 рр., затвердженої постановою загальних зборів НАПрН України від 

03 березня 2016 р., планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету, комплексних наукових проектів «Основні напрямки 

удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0115U00710) і «Дослідження основних напрямків 

реформування законодавства України в контексті глобалізаційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0111U008532). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на основі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних джерел 

визначити сутність адміністративно-правових засад публічного управління у 

сфері використання природних ресурсів, сформулювати пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства в цій сфері і практики його застосування. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 

такі основні задачі: 

– охарактеризувати сферу використання природних ресурсів як об’єкт 

публічного управління в Україні;  

– визначити сутність та структуру адміністративно-правового механізму 

публічного управління у сфері використання природних ресурсів; 

– окреслити нормативні засади публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів; 

– охарактеризувати систему, функції та повноваження суб’єктів публічного 

управління у сфері використання природних ресурсів та напрямки її розвитку; 

– визначити поняття та структуру адміністративно-правового статусу 

суб’єктів публічного управління у сфері використання природних ресурсів; 



3 

–  виділити та охарактеризувати форми участі громадськості в публічному 

управлінні у сфері використання природних ресурсів; 

– надати визначення форм публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів та їх характеристику; 

– охарактеризувати завдання та функції публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів; 

– визначити особливості адміністративно-правових методів публічного 

управління у сфері використання природних ресурсів; 

– розкрити підстави та особливості притягнення до адміністративної 

відповідальності за правопорушення у сфері використання природних ресурсів; 

– встановити сутність та види адміністративних проваджень у сфері 

використання природних ресурсів; 

– розкрити зміст та особливості здійснення дозвільно-ліцензійного 

провадження у сфері використання природних ресурсів; 

– охарактеризувати форми реалізації контрольно-наглядових проваджень у 

сфері використання природних ресурсів; 

– визначити особливості здійснення адміністративно-деліктного 

провадження у сфері використання природних ресурсів; 

– узагальнити зарубіжний досвід публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів та визначити перспективи його адаптації до 

правової системи України; 

– окреслити напрямки розвитку нормативних засад публічного управління 

у сфері використання природних ресурсів; 

– з огляду на міжнародний досвід сформулювати конкретні пропозиції і 

рекомендації щодо удосконалення змісту та процедур публічного управління у 

сфері використання природних ресурсів. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

публічного управління щодо використання природних ресурсів. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади публічного 

управління у сфері використання природних ресурсів. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить система 

загальнофілософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів 

пізнання. Основним методом дослідження є загальнонауковий діалектичний 

метод, який дав змогу визначити сутність та структуру адміністративно-

правового механізму публічного управління у сфері використання природних 

ресурсів, охарактеризувати систему суб’єктів публічного управління 

(розділи 1, 2). Використання законів формальної логіки та таких методів 

останньої, як індукція і дедукція, аналіз і синтез дозволило виявити ознаки 

досліджуваного механізму публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів (підрозділи 3.1, 3.2). 

З-поміж загальнонаукових методів використано системний метод, за 

допомогою якого сформовано авторське бачення адміністративно-правових 

методів публічного управління у сфері використання природних ресурсів 

(підрозділ 3.3), визначено систему адміністративних процедур у сфері 

використання природних ресурсів (розділ 4). Взаємопов’язані із системним 
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структурний та функціональний методи були застосовані для дослідження 

структури механізму публічного управління у сфері використання природних 

ресурсів, визначення нормативних засад його здійснення, а також для вивчення 

взаємодії цих структурних елементів (підрозділи 1.2, 1.3, 4.1, розділ 5). 

Метод порівняльного правового дослідження використано для аналізу 

зарубіжного досвіду публічного управління у сфері використання природних 

ресурсів (підрозділ 5.1), а методи моделювання дозволили визначити напрями 

підвищення ефективності правового регулювання здійснення публічного 

управління у сфері використання природних ресурсів, встановити напрями 

удосконалення адміністративних процедур у досліджуваній сфері 

(підрозділи 5.2, 5.3).  
Нормативну основу роботи становлять Конституція України, міжнародно-

правові акти, закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів 

України, інші підзаконні нормативно-правові акти у сфері використання 

природних ресурсів. Для розробки пропозицій з удосконалення 

адміністративно-правового регулювання здійснення публічного управління у 

сфері використання природних ресурсів використано законодавство зарубіжних 

держав: Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Польща, 

Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки 

Німеччина, Французької Республіки та інших країн Європейського Союзу. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України за період 2012–2017 рр., інформація 

Єдиного державного реєстру судових рішень України та офіційних 

електронних ресурсів Міністерства екології та природних ресурсів України, 

Державної служби геології та надр України, Державного агентства водних 

ресурсів України та інших суб’єктів публічного управління, а також результати 

проведеного соціологічного опитування 321 респондента. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним з перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних 

наукових досліджень, присвячених визначенню сутності адміністративно-

правових засад публічного управління у сфері використання природних 

ресурсів. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові 

положення і висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше:  

– визначено адміністративно-правовий механізм публічного управління у 

сфері використання природних ресурсів як систему визначених нормами 

адміністративного права організаційно-правових, структурних, інформаційних, 

процедурних та інших засобів, за допомогою яких забезпечується реалізація 

принципів оптимального поєднання екологічних та економічних публічних і 

приватних інтересів з раціонального використання природних ресурсів задля 

забезпечення потреб суспільства у створенні матеріальних благ, а також прав 

людини на безпечне довкілля;  

– встановлено, що прийняття управлінських рішень у сфері використання 

природних ресурсів має враховувати ряд особливостей: 1) необхідність 

встановлення компонентної структури природних ресурсів (земельних, водних, 
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лісових тощо); 2) дотримання просторово-територіального розташування 

природних ресурсів та комплексів; 3) вивчення можливостей відтворення та 

раціонального використання природних ресурсів, що впливають на визначення 

економічної спеціалізації регіону. За умов врахування зазначених особливостей 

публічне управління у сфері використання природних ресурсів з імперативної 

догми перетворюється у правозабезпечувальний інститут;  

– запропоновано авторське визначення системи суб’єктів публічного 

управління у сфері використання природних ресурсів як організаційно-

визначеної функціональної єдності органів державної влади, місцевого 

самоврядування, інститутів громадянського суспільства (громадських 

об’єднань, спілок), юридичних осіб з визначеною роллю та спільною метою 

діяльності, встановлених чинним законодавством заходів, спрямованих на 

забезпечення раціонального використання природних ресурсів, їх 

відновлюваності, збереження; 

– підкреслено необхідність впровадження ландшафтного підходу при 

визначенні нормативних засад здійснення публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів, що дозволить у подальшому активізувати 

діяльність щодо запровадження ринку «дозволів» на спеціальне використання 

природних ресурсів, а також забезпечить реалізацію інституту оцінки впливу на 

довкілля;  

– обґрунтовано доцільність в межах окремого закону визначити категорію 

публічного управління у сфері використання природних ресурсів, встановити 

особливості здійснення адміністративних процедур з набуття спеціальних прав 

на використання природних ресурсів; 

удосконалено: 

– наукові підходи до розуміння адміністративно-правового статусу суб’єкта 

публічного управління у сфері використання природних ресурсів як сукупності 

його компетенції, повноважень та відповідальності, які встановлюються 

нормами адміністративного законодавства; 

– наукові положення про характеристику форм участі громадськості у 

здійсненні публічного управління у сфері використання природних ресурсів: 

1) подання індивідуального чи колективного звернення з метою отримання 

екологічної інформації; 2) отримання екологічної освіти; 3) подання 

електронної петиції; 4) створення та діяльність громадського об’єднання; 

5) участь у проведенні природоохоронних разових чи довготривалих акцій; 

6) громадське обговорення проектів законів України та підзаконних 

нормативно-правових актів; 7) діяльність громадських інспекторів з охорони 

довкілля;  

– наукові уявлення про визначення форм публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів як взаємопов’язаної системи зoвнiшнього та 

внутрішнього проявів правозастовчої діяльності органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, громадськості, юридичних осіб, 

спрямованої на забезпечення раціонального викoристання прирoдних ресурсiв з 

метoю задoвoлення публічних та приватних інтересів;  
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– наукові підходи до розуміння системи методів публічного управління у 

сфері використання природних ресурсів, яка складається з сукупності 

соціальних, економічних та адміністративно-правових засобів впливу, при 

цьому останні запропоновано поділяти на загальні (застосування заборон, 

переконання, заохочення, адміністративного примусу, застосування заходів 

адміністративної відповідальності) і спеціальні (моніторинг стану природних 

ресурсів та природних комплексів, прогнозування стану розвитку та 

відновлення мінерально-сировинної бази, ведення державних кадастрів 

природних ресурсів, екологічне ліцензування, еколого-економічна оцінка 

природних ресурсів країни, окремих територій та об’єктів, оцінка впливу на 

довкілля);  

– визначення сутності дозвільно-ліцензійного провадження у сфері 

використання природних ресурсів як регламентованої адміністративно-

процедурним законодавством діяльності суб’єктів публічної адміністрації, в 

ході якої вирішується питання реалізації прав фізичних та юридичних осіб на 

виконання певних дій або зайняття певними видами діяльності, пов’язаної з 

використанням природних ресурсів, шляхом надання їм визначених 

законодавством дозвільних документів (дозволів, ліцензій, квитків, 

сертифікатів тощо) або обґрунтованої відмови у їх отриманні;  

– характеристику підстав та порядку притягнення до адміністративної 

відповідальності у сфері використання природних ресурсів шляхом 

обґрунтування доцільності поєднання застосування адміністративних стягнень 

та відповідних адміністративно-господарських санкцій (вилучення прибутку 

(доходу); накладення адміністративно-господарського штрафу; обмеження або 

зупинення діяльності суб’єкта господарювання) до юридичних осіб – суб’єктів 

господарювання, внаслідок діяльності яких створюються умови для порушення 

визначеного режиму природокористування; 

дістали подальшого розвитку:  

– характеристика сучасного стану публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів, серед проблем здійснення якого виділено: 

низьку ефективність здійснення функцій державного контролю та нагляду; 

відсутність визначених на законодавчому рівні адміністративних дозвільно-

ліцензійних процедур набуття спеціальних прав; необхідність розробки та 

реалізації загальнодержавної програми екологізації виробництва; 

неефективність реалізації концепції поводження з відходами, що призводить до 

створення надзвичайних екологічних ситуацій, тощо;  

– теоретичні положення щодо визначення завдань публічного управління у 

сфері використання природних ресурсів та його функцій, які поділено на 

загальні та спеціальні, при цьому встановлено, що основою їх здійснення є 

територіальний рівень суб’єкта публічного управління;  

– розуміння сутності та видів адміністративних процедур у сфері 

використання природних ресурсів; встановлено, що публічне управління у цій 

сфері здійснюється шляхом реалізації низки проваджень: із забезпечення 

доступу до публічної екологічної інформації, дозвільно-ліцензійного, 

контрольного, адміністративно-деліктного проваджень; 
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– визначення сутності контрольно-наглядового провадження у сфері 

використання природних ресурсів, при цьому обґрунтовано доцільність 

подальшого його розвитку з поступовим відходом від застосування 

поресурсного підходу; 

– наукові підходи до визначення поняття та стадій адміністративно-

деліктного провадження у сфері використання природних ресурсів як окремого 

виду адміністративних процедур, що передбачає розмежування повноважень 

органів публічного управління зі здійснення державного контролю (нагляду) та 

з притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог 

чинного природоресурсного законодавства; 

– положення про необхідність впровадження позитивного зарубіжного 

досвіду, який полягає у високому рівні ефективності застосування до суб’єктів 

господарювання, що активно впроваджують новітні технології з екологізації 

виробництва, відповідних податкових пільг, заохочень та інших економічних 

методів публічного управління. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для подальших наукових досліджень із 

відповідної проблематики (акти впровадження Університету митної справи та 

фінансів від 08.11.2017; Національного гірничого університету від 15.11.2017); 

– правотворчій діяльності – з метою вдосконалення нормативно-правових 

актів з питань використання природних ресурсів, зокрема Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», Кодексу України про 

адміністративні правопорушення тощо (лист Міністерства екології та 

природних ресурсів України № 5/4-11/5221-17 від 27.06.2017); 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності суб’єктів 

владних повноважень зі здійснення публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів (акти впровадження Департаменту 

адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 

від 06.06.2017 № 3.1/136; Дніпропетровського окружного адміністративного 

суду від 10.07.2017; Апеляційного суду Дніпропетровської області 

від 01.11.2017); 

– навчальному процесі – під час підготовки підручників і навчальних 

посібників з дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

а також їх викладання студентам вищих навчальних закладів (акт впровадження 

Запорізького національного університету від 19.12.2017). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано дисертантом 

самостійно, з використанням новітніх здобутків вітчизняної та зарубіжної 

науки адміністративного права, усі викладені в ньому положення і висновки 

обґрунтовано на основі власних досліджень автора. У співавторстві 

опубліковано монографію «Адміністративно-правове регулювання відносин у 

сфері екології та природних ресурсів: процедурний аспект» (2017 р.) (здобувач 

розробив розділ 2 «Організаційно-правові засади надання адміністративних 

послуг у сфері екології та природних ресурсів»), монографію «Administrative 
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and legal regime of the using and protection of technological fields» (2017 р.) 

(здобувач розробив розділ 2 «Characteristics of the content of administrative-legal 

regime of the use and protection of technogenic deposits in Ukraine»). У дисертації 

ідеї та розробки, які належать співавторам, не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднено на 12 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та 

юридичної науки» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); «Правова держава: історія, 

сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції» 

(м. Дніпропетровськ, 2013 р.); «Пріоритети розвитку юридичної науки в 

ХХІ столітті» (м. Одеса, 2016 р.); «Державне регулювання суспільних відносин: 

розвиток законодавства та проблеми правозастосування» (м. Запоріжжя, 

2016 р.); «Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу» (м. Дніпро, 2016 р.); «Роль 

національного права України в умовах євроінтеграції» (м. Дніпро, 2016 р.); 

«International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in 

East Europe: experience of Poland and Ukraine» (м. Сандомир, 2017 р.); «Рівень 

ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу 

діяльність та юридичну практику» (м. Харків, 2017 р.); «Вітчизняна юридична 

наука в умовах сучасності» (м. Харків, 2017 р.); «Сучасні проблеми правової 

системи та державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 2017 р.); «Традиції та 

новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» (м. Запоріжжя, 

2017 р.); «Національна безпека України: актуальні проблеми правового 

забезпечення» (м. Дніпро, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

1 одноосібній монографії, 2 монографіях у співавторстві, 22 наукових статтях, з 

них 16 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 

6 статей – у зарубіжних наукових виданнях, а також у 12 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, які містять 17 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 512 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 358 сторінок. Список використаних джерел налічує 

597 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне значення 

одержаних результатів, наводяться відомості про особистий внесок здобувача, 

апробацію результатів і публікації. 

Розділ 1 «Методологічні засади дослідження публічного управління у 

сфері використання природних ресурсів» складається з трьох підрозділів. 
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У підрозділі 1.1 «Сфера використання природних ресурсів як об’єкт 

публічного управління» обґрунтовано, що реалізація механізму публічного 

управління пов’язується з досягненням цілей та завдань, виконанням функцій 

держави. Встановлено, що функції держави не ототожнюються з функціями 

публічного управління, однак тісно між собою пов’язуються. Визначено, що 

функції публічного управління реалізуються через механізм держави, засоби 

громадського впливу та контролю, на підставі чого зроблено висновок, що 

механізм державного управління є складовою механізму публічного 

управління. 

Зазначено, що ефективність реалізації публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів передусім визначається ступенем 

забезпечення екологічних прав громадянина, зокрема, права на безпечне 

довкілля (ст. 50 Конституції України). Встановлено, що представники науки 

екологічного права (О. С. Колбасов, М. М. Бринчук та ін.) виділяють охорону 

навколишнього природного середовища та раціональне використання 

природних ресурсів як відособлені диференційовані об’єкти правового впливу. 

Визначено, що застосування такого підходу має своїм наслідком 

розгалуженість системи публічного управління і, як наслідок, його надмірну 

корумпованість та бюрократизацію.  

В основу розуміння сфери використання природних ресурсів покладено 

дотримання обґрунтованого співвідношення екологічних, економічних, 

соціальних та інших потреб людини, суспільства та держави. Підкреслено, що 

раціональне використання природних ресурсів існує у тісному взаємозв’язку з 

дотриманням вимог забезпечення екологічної безпеки такої діяльності, яка має 

також відповідати стандартам охорони навколишнього природного середовища. 

У підрозділі 1.2 «Сутність та структура адміністративно-правового 
механізму публічного управління у сфері використання природних ресурсів» 

охарактеризовано існуючі в юридичній літературі точки зору щодо визначення 

понять «публічне управління» і «державне управління», і встановлено 

існування двох підходів, які зводяться до або ототожнення цих категорій, або 

до невизнання існування категорії «публічного управління». На основі 

проведеного систематизованого аналізу стану розробки проблеми 

запропоноване авторське визначення механізму публічного управління.  

Обґрунтовано, що механізм публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів включає в себе чотири складові: 1) правову – сукупність 

правових норм, що визначають систему публічних інституцій, їх повноваження, 

форми і методи діяльності, способи реалізації завдань і функцій держави; 

2) структурну – сукупність організацій: органів держави, державних 

підприємств, державних установ, органів місцевого самоврядування, елементів 

громадянського суспільства; 3) функціональну – систему визначених завдань та 

функцій, для реалізації яких створені відповідні державні організації; 

4) адміністративну – систему визначених законодавством повноважень, 

способів, методів, прийомів й засобів реалізації функцій публічного управління. 

Підкреслено, що ці складові перебувають у взаємозв’язку і взаємозалежності.  
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У підрозділі 1.3 «Нормативні засади публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів та місце в них адміністративно-правового 
регулювання» здійснено системний аналіз нормативно-правових актів у сфері 

використання природних ресурсів в Україні. 

Правові акти, які встановлюють адміністративно-правові засади здійснення 

публічного управління у сфері використання природних ресурсів, 

класифіковано за: юридичною силою (закони України, підзаконні (відомчі) 

нормативні акти); предметом регулювання (адміністративні процедури набуття 

спеціальних прав природокористування; державного контролю та нагляду за 

забезпеченням раціонального використання природних ресурсів; економіко-

екологічного механізму використання природних ресурсів, у т. ч. механізму 

оподаткування відповідних видів діяльності тощо). Встановлено, що 

адміністративно-правові засади публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів комплексно визначаються положеннями спеціального акта 

програмного типу – Концепції національної екологічної політики України на 

період до 2020 р., затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 17 жовтня 2007 р. № 880-р, при цьому наголошено, що такий нормативно-

правовий акт через відсутність поетапних термінів його виконання 

характеризується підвищеним ступенем декларативності більшості положень, 

відсутністю фінансового забезпечення і встановленого механізму контролю за 

його реалізацією з боку громадськості. 

Розділ 2 «Суб’єкти публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів та їх адміністративно-правовий статус» складається з 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Система суб’єктів публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів та її розвиток» наголошено, що динамічний 

соціально-економічний розвиток України супроводжується зростаючим 

антропогенним навантаженням на довкілля, загостренням екологічних проблем, 

виснаженням природних ресурсів, у зв’язку з чим виникає необхідність в 

активізації діяльності відповідних суб’єктів публічного управління.  

Визначено, що система публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів характеризується диференційованим підходом до її 

організації. Підкреслено, що забезпечення стратегії сталого розвитку та 

комплексного раціонального використання природних ресурсів стає можливим 

лише за умови налагодженої взаємодії та взаємозв’язку складної розгалуженої 

системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Визначено, зокрема, що до функціональної компетенції органів мисливського 

господарства належить охорона, раціональне використання та відтворення на 

належному рівні мисливських тварин, поліпшення стану мисливських угідь та 

запобігання неправомірному знищенню об’єктів тваринного світу, оскільки під 

час зайняття господарською мисливською діяльністю використовуються 

об’єкти рослинного світу, лісові ресурси, об’єкти тваринного світу, водні 

ресурси, атмосферне повітря. Саме тому запропоновано відмовитися від 

диференційованого підходу до побудови системи суб’єктів публічного 
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управління, що ускладнює та надмірно бюрократизує існуючі адміністративні 

процедури у сфері використання природних ресурсів. 

До суб’єктів, які здійснюють публічне управління у сфері використання 

природних ресурсів, віднесено і юридичних осіб публічного права. До таких 

суб’єктів публічного управління у сфері використання природних ресурсів 

відповідно до чинного законодавства належить ряд державних підприємств, які 

надають публічні послуги з доступу до екологічної інформації (зокрема щодо 

стану використання надр в Україні таким підприємством є Державне науково-

виробниче підприємство «Держгеоінформ»), а також публічних установ 

(центрів надання адміністративних послуг, експертних, аудиторських установ 

тощо, наприклад, Державне підприємство «Центр еколого-експертної 

аналітики»). 

Обґрунтовано, що реформування системи суб’єктів публічного управління 

має відбуватися шляхом впровадження принципу ландшафтного комплексного 

підходу до вирішення проблеми раціонального комплексного використання 

природних ресурсів. 

У підрозділі 2.2 «Поняття та структура адміністративно-правового 
статусу суб’єктів публічного управління у сфері використання природних 
ресурсів» визначено, що правовий статус суб’єктів публічного управління у 

сфері використання природних ресурсів є сукупністю їх завдань, функцій, 

повноважень, заходів юридичної відповідальності, визначених нормами 

адміністративного права, які спрямовані на попередження та усунення 

негативних наслідків, збереження та відновлення стану навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів для 

встановлення безпечної форми відносин суспільства та довкілля, сприятливого 

для життя та здоров’я людини середовища існування за допомогою системи 

заходів правового, політичного, економічного, технологічного та іншого 

характеру. 

Розглядаючи систему суб’єктів публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів як внутрішньо організовану сукупність державних і 

громадських органів, пов’язаних метою забезпечення раціонального 

природокористування та екологічної безпеки, охарактеризовано їх 

повноваження. 

У підрозділі 2.3 «Участь громадськості в публічному управлінні у сфері 

використання природних ресурсів» визначено основі форми участі 

громадськості у механізмі публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів. Аргументовано необхідність активізації діяльності з 

налагодження взаємодії громадських об’єднань із засобами масової інформації 

з метою підвищення рівня екологічної культури та правосвідомості. 

Обґрунтовано необхідність активізації проведення природоохоронних акцій як 

найбільш дієвої форми залучення громадськості до сфери забезпечення 

збереження та відновлення ресурсів лісу, вод, тваринного та рослинного світу.  

Встановлено, що у механізмі публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів громадськість бере участь у таких формах, як подання 

звернень, сприяння поширенню екологічної освіти, зокрема шляхом відкриття 
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інформаційно-тренінгових центрів, проведення науково-дослідної діяльності та 

науково-дослідних заходів (конференцій, «круглих столів», семінарів), 

організації природоохоронних акцій, подання електронних петицій. 

Підкреслено, що з прийняттям Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» скасовується така форма участі громадськості у здійсненні 

публічного управління, як проведення громадської екологічної експертизи. У 

зв’язку з цим обґрунтовано доцільність розширення повноважень громадських 

інспекторів з охорони довкілля як суб’єктів контрольно-наглядового 

провадження у сфері використання природних ресурсів. 

Визначено необхідність активізувати в умовах подальших процесів 

євроінтеграції залучення громадськості до правотворчої діяльності з розробки 

та прийняття нормативно-правових актів у сфері використання природних 

ресурсів у формі проведення обов’язкових стадій громадського обговорення 

відповідних проектів законів України. Обґрунтовано також необхідність 

законодавчого визначення процедури проведення громадської експертизи 

результатів діяльності органів виконавчої влади у сфері використання 

природних ресурсів. 

Розділ 3 «Форми та зміст публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Завдання та функції публічного управління у сфері 
використання природних ресурсів» підкреслено, що природні ресурси є 

публічним благом, раціональне використання якого сприяє досягненню мети 

публічного управління у забезпеченні сприятливого та безпечного 

навколишнього природного середовища, збереженні природних та 

антропогенних ландшафтів тощо. Тому забезпечення раціональності 

використання природних ресурсів визнається головним завданням здійснення 

публічного управління у досліджуваній сфері. 

Визначено, що функціями публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів є: розроблення і реалізація державної екологічної політики; 

планування та програмування, спрямоване на вирішення завдання моніторингу 

довкілля; контроль та оцінювання стану використання природних ресурсів, 

вироблення шляхів вирішення соціально значущих проблем у сфері екології та 

природних ресурсів.  

Встановлено, що реалізація функцій публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів за чинним законодавством залежить від 

територіальної ознаки розповсюдження владного впливу суб’єкта управлінської 

діяльності, у зв’язку з чим вони поділяються на національні, регіональні та 

місцеві. Обґрунтовано доцільність запровадження принципу комплексного та 

ландшафтного публічного управління у сфері використання природних 

ресурсів. 

У підрозділі 3.2 «Поняття та види форм публічного управління у сфері 
використання природних ресурсів» підкреслено, що публічне управління в 

сфері використання природних ресурсів в Україні має реалізовуватися з 

урахуванням положень Концепції публічного урядування в Україні, сприяти 

забезпеченню відкритості влади й співучасті громадян в управлінні; 
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забезпечення високої якості публічних послуг; постійного розвитку системи 

управління громадою тощо, що стає можливим завдяки інтенсифікації процесу 

впровадження форм електронного врядування, реформування механізму 

надання адміністративних послуг у сфері екології та використання природних 

ресурсів, впровадження ландшафтного підходу до вирішення регіональних 

природоресурсних проблем. 

Удосконалено наукові підходи до визначення сутності форм публічного 

управління у сфері використання природних ресурсів. Здійснено детальну 

характеристику правових (видання нормативно-правових актів; видання 

адміністративних актів; укладення адмiнiстративних дoгoвoрiв) та 

організаційних (рекомендаційні рішення, що виробляються у процесі 

проведення науково-практичних заходів, конференцій, симпозимумів, 

громадських обговорень тощо) форм публічного управління у зазначеній сфері.  

Обґрунтовано, що адміністративні договори у сфері використання 

природних ресурсів є тією унікальною формою публічного управління, що 

здатна вирішити такі проблеми, як: 1) дублювання повноважень суб’єктів 

публічного управління загальнонаціонального та регіонального рівнів; 

2) підвищення ефективності надання публічних послуг. 

У підрозділі 3.3 «Адміністративно-правові методи публічного управління у 

сфері використання природних ресурсів» визначено систему методів 

публічного управління, які поділено на соціальні, економічні та 

адміністративно-правові. До економічних методів публічного управління у 

сфері використання природних ресурсів віднесено: 1) пільгове оподаткування, 

2) субсидії, дотації, гранти; 3) пільгове кредитування; 4) бюджетне 

фінансування. 

Соціальними методами публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів визнаються методи впливу на формування екологічної 

свідомості особи, формування високого рівня екологічної культури суспільства, 

усвідомлення пріоритетів збереження довкілля. 

Адміністративно-правові методи публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів поділено на загальні та спеціальні. До 

загальних методів публічного управління, які застосовуються у будь-якій сфері 

суспільних відносин, зокрема у сфері використання природних ресурсів, 

віднесено встановлення заборон, засоби переконання, заохочення, 

адміністративного примусу, застосування заходів адміністративної 

відповідальності, тоді як до спеціальних адміністративно-правових методів 

публічного управління у сфері використання природних ресурсів відносено, 

зокрема, метод моніторингу стану природних ресурсів та природних 

комплексів, застосування якого набуває особливої актуальності у світлі 

реалізації Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», прийнятого в 

межах плану виконання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.  

У підрозділі 3.4 «Адміністративна відповідальність за правопорушення у 
сфері використання природних ресурсів» підтримано загальновизнаний 

науковий підхід, що підставою адміністративної відповідальності у сфері 

використання природних ресурсів є вчинення адміністративних 
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правопорушень, які класифіковано за об’єктом посягання на адміністративні 

правопорушення: 1) у сфері використання земельних ресурсів; 2) у сфері 

користування надрами – пов’язані з видобування корисних копалин та без такої 

мети; 3) у сфері лісокористування та інших видів використання рослинних 

ресурсів; 4) у сфері водокористування – пов’язані з експлуатацією 

водогосподарських споруд та/або без них; 5) у сфері забезпечення охорони 

атмосферного повітря; 6) у сфері використання об’єктів тваринного світу; 

7) у сфері утилізації відходів техногенного та побутового походження як 

одного з пріоритетних напрямів забезпечення формування вторинної 

мінерально-сировинної бази. Залежно від способу вчинення адміністративні 

правопорушення у сфері використання природних ресурсів поділено на 

правопорушення, вчинені шляхом здійснення активних дій; внаслідок 

бездіяльності; змішані. 

Визначено, що особливого значення набуває встановлення розміру шкоди, 

заподіяної внаслідок вчинення адміністративних правопорушень у сфері 

використання природних ресурсів. Обґрунтовано доцільність законодавчого 

визначення порядку обчислення екологічної шкоди. 

Обґрунтовано необхідність застосування полісемантичного підходу до 

визначення кола суб’єктів правопорушень у сфері використання природних 

ресурсів. Доведено, що суб’єктами адміністративної відповідальності за 

вчинення правопорушень у сфері використання природних ресурсів має бути 

визнано не лише фізичних, але і юридичних осіб-суб’єктів господарювання, 

водночас щодо останніх доцільним є поєднання застосування адміністративних 

стягнень та адміністративно-господарських санкцій. 

Розділ 4 «Адміністративні процедури у механізмі публічного управління 

у сфері використання природних ресурсів» містить чотири підрозділи. 

У підрозділі 4.1 «Сутність та види адміністративних проваджень у сфері 
використання природних ресурсів» виділено юрисдикційні та неюрисдикційні 

адміністративні провадження. Запропоновано розуміння адміністративного 

провадження у сфері використання природних ресурсів як адміністративно-

процедурної діяльності суб’єктів публічного управління, уповноважених 

здійснювати розгляд звернень громадян, приймати управлінські рішення та 

відповідні адміністративні акти з надання спеціальних дозволів (ліцензій) чи 

відмови в їх отриманні, реалізувати функцію державного контролю та нагляду, 

вирішувати публічно-правові спори, притягувати до адміністративної 

відповідальності за порушення порядку використання земельних, рослинних, 

водних, надрових ресурсів, а також ресурсів тваринного світу, атмосферного 

повітря тощо. 

Характеристика особливостей реалізації стадій адміністративних процедур з 

використання природних ресурсів дозволила визначити проблеми, вирішення 

яких вимагається в умовах проведення реформування системи публічного 

управління: відсутність спеціального законодавчого акта, який встановив би 

особливості здійснення адміністративних процедур в Україні загалом, і зокрема 

– у сфері використання природних ресурсів; відсутність узагальнень судової 
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практики у сфері розгляду публічно-правових та приватноправових спорів з 

питань природокористування. 

У підрозділі 4.2 «Дозвільно-ліцензійне провадження у сфері використання 
природних ресурсів» встановлено, що головною особливістю, властивою будь-

яким дозвільним процедурам, є її позитивна управлінська сутність і 

спрямованість на забезпечення реалізації прав та законних інтересів юридичних 

і фізичних осіб. Наголошено на відсутності єдності підходів у визначенні 

поняття дозвільно-ліцензійних проваджень. Визначено поняття дозвільно-

ліцензійного провадження у сфері використання природних ресурсів, 

встановлено його види та стадії реалізації.  

Обґрунтовано доцільність подальшого удосконалення діяльності дозвільних 

органів і дозвільних центрів, їхньої координації і взаємодії; приведення 

здійснюваних дозвільних процедур, умов і порядку їх виконання у 

відповідність до вимог чинного законодавства; стандартизації дозвільних 

процедур із впровадженням клієнто-орієнтованого підходу до надання 

дозвільних послуг; підвищення кваліфікації керівників і державних 

адміністраторів дозвільних центрів, посадових осіб дозвільних органів; 

покращення ресурсного забезпечення діяльності дозвільних центрів та 

дозвільних органів; підвищення рівня автоматизації роботи з інформацією і 

запровадження електронного документообігу; впровадження єдиної системи 

моніторингу та оцінювання якості дозвільних послуг із залученням інституцій 

громадянського суспільства. 

Приділено особливу увагу необхідності вирішення проблеми використання 

природних ресурсів на тимчасово окупованих територіях України. Підкреслено, 

що з огляду на те, що частина території України на даний час є 

неконтрольованою Кабінетом Міністрів України та іншими органами 

державної влади, необхідним є вирішення питання про забезпечення вимог 

екологічної безпеки не лише на всеукраїнському рівні, а і на міжнародному 

рівні співробітництва.  

У підрозділі 4.3 «Контрольно-наглядові провадження у сфері використання 
природних ресурсів» визначено критерії співвідношення екологічного контролю 

та контрольно-наглядових проваджень у сфері використання природних 

ресурсів.  

Визначено, що контрольно-наглядові провадження у сфері використання 

природних ресурсів мають відповідне поресурсове спрямування. Залежно від 

поресурсової спрямованості контролю як функції управління, його 

провадження (процедуру реалізації) класифіковано на такі види: за 

використанням і охороною земель; за використанням і охороною вод; за 

використанням, відтворенням і охороною лісів та нелісової рослинності; за 

використанням і охороною надр; за використанням, відтворенням і охороною 

тваринного світу; за використанням і охороною територій та об’єктів природно-

заповідного фонду; за охороною атмосферного повітря. Визначено, що 

контрольно-наглядові провадження у сфері використання природних ресурсів 

здійснюються відповідно до певних відносно самостійних стадій.  
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Підкреслено, що в контексті нових підходів до моделі публічного 

управління у сфері використання природних ресурсів, відтворення їх 

потенціалу, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення 

природно-ресурсної та екологічної безпеки особливого значення набуває 

питання про трансформаційні перетворення системи організації контрольно-

інспекційних функцій як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях. 

У підрозділі 4.4 «Адміністративно-деліктне провадження у сфері 

використання природних ресурсів» визначено, що адміністративно-деліктне 

провадження у зазначеній сфері є самостійним видом адміністративних 

процедур публічного управління.  

Визначено стадії адміністративно-деліктного провадження у справах про 

порушення вимог законодавства у сфері використання природних ресурсів, до 

яких віднесено: 1) виявлення факту адміністративного правопорушення; 

2) розгляд справи по суті; 3) прийняття рішення у справі; 4) оскарження 

прийнятого рішення в адміністративному порядку та у порядку 

адміністративного судочинства; 5) виконання постанови по справі про 

адміністративне правопорушення. 

Обґрунтовано доцільність запровадження ландшафтного принципу під час 

здійснення адміністративно-деліктного провадження, в основу якого було б 

покладено визначення комплексного використання природного об’єкта – 

наприклад, вирішення справи про заподіяння шкоди внаслідок незаконного 

знищення лісових ресурсів, розташованих на межі територій двох областей, 

належить до юрисдикції двох територіальних управлінь Державної екологічної 

інспекції України, від імені якої провадження здійснюють інспектори на 

визначених територіях. Встановлено, що у практичних умовах, провадження 

здійснюється одним територіальним управлінням (інспектором), хоча по суті 

шкода заподіюється природному комплексу, цілісній екосистемі, і відповідно 

отримане фінансове відшкодування має спрямовуватися на відновлення саме 

природного комплексу загалом, а не в межах лише області. Особливо гостро 

таке питання постає щодо відновлення водних ресурсів великих річок України, 

які протікають територією кількох областей, зокрема скидання забруднюючих 

речовин у басейн р. Дніпро на території м. Києва здійснює шкідливий вплив на 

сусідні області і навіть на території за межами України. Підкреслено, що 

подібна ситуація спостерігається і у сферах використання лісових ресурсів, 

атмосферного повітря тощо. 

Розділ 5 «Шляхи удосконалення публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів в Україні та його адміністративно-

правових засад» містить 3 підрозділи. 

У підрозділі 5.1 «Зарубіжний досвід публічного управління у сфері 
використання природних ресурсів та можливості його адаптації до правової 

системи України» зроблено висновок про необхідність впровадження досвіду 

правового регулювання та організації системи публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів країн Європейського Союзу, Сполучених 

Штатах Америки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії, Федеративної Республіки Німеччина та інших.  
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Визначено, що публічне управління у сфері використання природних 

ресурсів в зарубіжних країнах характеризується розгалуженою системою 

оподаткування діяльності, пов’язаної з використанням природних ресурсів, при 

цьому спостерігається тенденція запровадження прямих податків, які 

сплачуються безпосередньо природокористувачами, та опосередкованих 

податків (сплачуються іншими суб’єктами). Встановлено, що система 

обов’язкових державних платежів за використання природних ресурсів включає 

в себе платежі за отримання відповідних спеціальних дозволів (ліцензій), які 

надаються не лише на використання природних ресурсів, а й на здійснення 

діяльності, пов’язаної з забрудненням навколишнього природного середовища.  

До важливих моментів, впровадження яких є доцільним в Україні, віднесено 

посилення заходів адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері використання природних ресурсів. Встановлено, що 

якщо підстави відповідальності корелюються з національним законодавством, 

то розмір адміністративних штрафів за вчинення правопорушень за 

законодавством України і за законодавством окремих зарубіжних країн 

відрізняється у 10 і більше разів. 

Визначено як позитивний запроваджений у зарубіжних країнах підхід 

фінансового обґрунтування національних та регіональних програм у сфері 

використання природних ресурсів за рахунок коштів державних бюджетів.  

Встановлено, що в сучасних умовах вичерпаності природних ресурсів на 

особливу увагу заслуговує досвід країн Європейського Союзу з активізації 

впровадження державних програм, спрямованих на утилізацію побутових та 

техногенних відходів, забезпечення формування мінерально-вторинної 

сировини. 

У підрозділі 5.2 «Напрямки розвитку нормативних засад публічного 
управління у сфері використання природних ресурсів» встановлено, що 

основними вимогами до такого законодавства є його відповідність вимогам 

Конституції України, наближення норм до відповідних директив 

Європейського Союзу, забезпечення впровадження багатосторонніх 

екологічних угод (конвенцій, протоколів тощо), стороною яких є Україна. 

Ефективність природоресурсного законодавства визначається здатністю до 

гнучкого застосуванню відповідних економічних інструментів для 

стимулювання впровадження інноваційних екологічних технологій, розв’язання 

екологічних проблем на місцевому рівні. 

Обґрунтовано необхідність активізації правотворчої діяльності з розробки та 

прийняття Природоресурсного кодексу України, у якому доцільно визначити 

поняття «природний комплекс», яке необхідно покласти в основу 

реформування змісту публічного управління у сфері використання природних 

ресурсів. 

Аргументовано доцільність впровадження дієвої системи громадського 

обговорення законопроектів у сфері використання природних ресурсів у 

випадку зміни цільового призначення земельної ділянки, а також у випадку 

розташування об’єктів утилізації відходів, будівництва об’єктів хімічної 

промисловості тощо. 
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Доведено необхідність внесення змін і доповнень до чинного законодавства 

з метою вдосконалення системи та правового статусу суб’єктів публічного 

управління у сфері використання природних ресурсів, а саме: запровадження 

понять «публічне управління у сфері використання природних ресурсів» та 

«система суб’єктів публічного управління у сфері використання природних 

ресурсів», що необхідно передбачити у Законі України «Про охорону 

навколишнього природного середовища». 

У підрозділі 5.3 «Шляхи удосконалення змісту та процедур публічного 
управління у сфері використання природних ресурсів» встановлено, що для 

удосконалення дозвільно-ліцензійної процедури публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів потребується насамперед досягнення 

прозорості механізму надання спеціальних правовстановлюючих документів. 

Підкреслено, що в сучасних умовах в Україні існують достатньо ускладнені 

«непрозорі» процедури отримання спеціальних документів на використання 

природних ресурсів у вигляді дозволів (ліцензій) чи природоресурсних 

договорів, проходження яких відбувається через значну кількість можливих 

корупційних ризиків, пов’язаних з прийняттям управлінських рішень.  

Запропоновано усунути протиріччя у прийнятті рішень про надання 

спеціальних дозволів на обласному та національному рівнях. Встановлено, що 

проходження адміністративної процедури отримання спеціальних дозволів на 

використання природних ресурсів загальнодержавного значення вимагає 

погодження проектної документації з відповідними селищними, сільськими, 

міськими радами, що, зокрема, встановлено у сфері використання надр 

загальнодержавного значення. Підкреслено, що саме на цьому етапі 

розробляються штучні перепони, що унеможливлює подальше здійснення 

адміністративних процедур. 

Обґрунтовано, що створення загальнодержавного центру надання 

адміністративних послуг у сфері використання природних ресурсів дозволить 

забезпечити прозорість дозвільно-ліцензійних процедур, зменшити вплив 

суб’єктивних факторів управління, однак при цьому застосування методики 

економічної та екологічної ефективності використання природних ресурсів 

вимагає наявності у суб’єкта публічного управління спеціальних знань та 

компетенцій. Тому запропоновано створення спеціальної системи центрів 

надання адміністративних послуг при Міністерстві екології та природних 

ресурсів, до компетенції яких доцільно віднести надання відповідних послуг у 

сфері природокористування. За результатами авторського соціологічного 

опитування населення обґрунтовано висновок про доцільність створення ринку 

«дозволів» на спеціальне використання природних ресурсів в Україні (66,7 % 

респондентів).  

Сформульовано можливі напрямки удосконалення контрольно-наглядових 

процедур у сфері використання природних ресурсів шляхом: 1) підвищення 

виконавчої дисципліни посадових осіб органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування; 2) встановлення механізму відповідальності 

посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за 

порушення проведення процедури оцінки впливу на довкілля; 3) визначення 
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імперативності врахування результатів громадського обговорення проектної 

документації здійснення господарської та інших видів діяльності, пов’язаної з 

використанням природних ресурсів шляхом їх вилучення або забруднення. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведенo теоретичне узагальнення та нове вирішення наукoвoї 

проблеми, що полягає у розкритті сутності адміністративно-правових засад 

публічного управління у сфері використання природних ресурсів та 

формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в 

досліджуваній сфері. За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі 

основні висновки:  

1. Обґрунтовано, що сфера використання природних ресурсів як об’єкт 

публічного управління полягає в отриманні корисних властивостей природних 

ресурсів з дотриманням вимог екологічної безпеки та стандартів охорони 

навколишнього природного середовища, що базується на поєднанні 

екологічних, економічних та соціальних потреб суспільства та держави. 

Зроблено висновок, що побудована за принципами комплексності, 

забезпечення реалізації ландшафтного підходу до вирішення регіональних 

природоресурсних потреб, прозорості дозвільно-ліцензійних проваджень 

система суб’єктів публічного управління в сфері використання природних 

ресурсів буде відповідати загальновизнаній логіці субʼєкт-обʼєктних відносин, 

тобто відсутності ситуації підпорядкування контрольних органів тій системі, 

відносно якої вони здійснюють контроль, та справді реалізовувати принципи 

дотримання національних інтересів України щодо переходу до збалансованого 

природокористування та сталого розвитку шляхом впровадження адекватних 

інституційних перетворень та відповідних заходів адміністративної реформи.  

2. Адміністративно-правовий механізм публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів запропоновано розуміти як систему 

визначених нормами адміністративного права організаційно-правових, 

структурних, інформаційних, процедурних та інших засобів, за допомогою яких 

забезпечується реалізація принципів оптимального поєднання екологічних та 

економічних публічних і приватних інтересів з раціонального використання 

природних ресурсів задля забезпечення потреб суспільства у створенні 

матеріальних благ, а також прав людини на безпечне довкілля. 

3. Окреслено нормативні засади публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів, доведено, що численність, розмаїття, 

змістовна суперечливість та розпорошеність правових засад публічного 

управління істотно ускладнюють правозастосування, знижують ефективність 

правового регулювання використання природних ресурсів. Обґрунтовано 

доцільність розробки та прийняття Природоресурсного кодексу України, а 

також сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного та 

розроблення проектного законодавства України.  

4. Визначенo, щo система суб’єктiв публічного управління у сферi 

викoристання прирoдних ресурсiв – це внутрiшньo-oрганiзoвана сукупнiсть 
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державних органів, органів місцевого самоврядування, грoмадських oбєднань, 

юридичних осіб, якi взаємoпoв’язанi у свoїй дiяльнoстi, дiють iз oднiєю метoю 

та викoнують вiдпoвiднi завдання та функцiї. Підкреслено, що лише 

налагоджена система взаємозв’язків є гарантією забезпечення прозорості 

механізму публічного управління, в тому числі реалізації концепції 

електронного урядування. 

5. Встановлено, щo елементами адмiнiстративнo-правoвoгo статусу суб’єкта 

публічного управління, який здiйснює регулювання викoристання прирoдних 

ресурсiв, є їх компетенція, повноваження та відповідальність, при цьому 

наголошено на необхідності впровадження інституту відповідальності держави 

шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади».   

6. Охарактеризовано форми участі громадськості в публічному управлінні у 

сфері використання природних ресурсів, обґрунтовано доцільність 

впровадження громадської експертизи результатів діяльності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування як бази для формування 

ефективної системи публічного управління загалом і зокрема у сфері 

використання природних ресурсів, що є найбільш необхідним з урахуванням 

необхідності реалізації права власності українського народу на землю, її надра, 

атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 

території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної 

(морської) економічної зони, що передбачено Конституцією України. 

7. Обґрунтовано, що під забезпеченням раціонального використання 

природних ресурсів як головним завданням публічного управління необхідно 

розуміти забезпечення вимог екологічної безпеки, відвернення та 

унеможливлення настання екологічно небезпечних наслідків здійснення 

господарської діяльності, що можуть завдати шкоди для життя та здоров’я 

громадян, забезпечення належної якості природних та антропогенних 

ландшафтів (навколишнього природного середовища), науково обґрунтованого 

економного використання природних ресурсів для задоволення приватних та 

публічних інтересів, недопущення надзвичайних екологічних ситуацій, 

небезпечних для України та інших країн світу, збереження та відновлення 

особливо цінних природних компонентів, що є світовим надбанням людства. 

Встановлено, що загальні функції публічного управління реалізуються через 

встановлення суспільних потреб та проблем їх задоволення; встановлення 

шляхів вирішення існуючих проблем; створення та адаптації адміністративних 

інституцій, здатних вирішити зазначені проблеми; формування нормативно-

правової бази, здатної вирішити відповідні суспільно значущі проблеми; 

забезпечення функціонування механізмів публічного управління; досягнення 

максимальної ефективності механізмів публічного контролю; оцінку 

ефективності та результативності публічного управління. Визначено, що 

спеціальними функціями публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів є: розроблення державної екологічної політики; планування 

та програмування, спрямоване на вирішення завдання моніторингу довкілля; 

контроль та оцінювання стану використання природних ресурсів, вироблення 
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шляхів вирішення соціально значущих проблем у сфері екології та природних 

ресурсів.  

8. Форми публічного управління у сфері використання природних ресурсів 

класифіковано на правові та організаційні. До перших віднесено: 1) видання 

нормативно-правових актів; 2) видання актів застосування права 

(адміністративних актів – спеціальних дозволів на використання природних 

ресурсів; свідоцтва про державну реєстрацію прав на використання природних 

ресурсів (права власності, сервітутних прав, права довгострокового 

використання тощо); висновку екологічної експертизи, яка з набуттям чинності 

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року 

трансформується у висновок оцінки негативних впливів результатів діяльності 

суб’єктів господарювання; довідки (в тому числі внесення відомостей до 

державних кадастрів природних ресурсів, надання відомостей з відповідних 

державних облікових систем)); 3) укладення адмiнiстративних дoгoвoрiв. До 

організаційних форм публічного управління у сфері використання природних 

ресурсів віднесено рекомендаційні рішення, що виробляються у процесі 

проведення науково-практичних заходів, конференцій, симпозимумів, 

громадських обговорень тощо. 

9. Зроблено висновок, що забезпечення реалізації методів публічного 

управління має базуватися на поєднанні імперативного та диспозитивного 

впливу на відносини у сфері використання природних ресурсів. Підкреслено, 

що публічне управління реалізується за допомогою відповідних засобів, які 

поділено на загальні (встановлення заборон, засоби переконання, заохочення, 

адміністративного примусу, застосування заходів адміністративної 

відповідальності) та спеціальні (моніторинг стану навколишнього природного 

середовища, прогнозування стану розвитку та відновлення мінерально-

сировинної бази, ведення державних кадастрів природних ресурсів, екологічне 

ліцензування, еколого-економічна оцінка природних ресурсів країни, окремих 

територій та об’єктів, екологічний аудит стану природних об’єктів та 

комплексів).  

10. Адміністративну відповідальність у сфері використання природних 

ресурсів визначено як засіб публічного управління, який полягає у застосуванні 

до особи, винної у порушенні вимог природоресурсного законодавства, 

адміністративних санкцій (до фізичних осіб та посадових осіб), реалізується в 

межах спеціально визначеної процедури відповідними органами державної 

влади. При цьому на законодавчому рівні має бути вирішено питання про 

одночасне застосування до посадових осіб суб’єктів господарювання, винних у 

порушенні вимог режиму використання природних ресурсів під час здійснення 

господарської діяльності, заходів адміністративної відповідальності, а до 

суб’єкта господарювання – адміністративно-господарських санкцій (вилучення 

прибутку (доходу); адміністративно-господарський штраф; припинення 

експортно-імпортних операцій; анулювання ліцензії (патенту) на здійснення 

суб’єктом господарювання окремих видів господарської діяльності; обмеження 

або зупинення діяльності суб’єкта господарювання; ліквідація суб’єкта 

господарювання). 
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11. Встановлено сутність та види адміністративних процедур у сфері 

використання природних ресурсів, наголошено, що публічне управління у цій 

сфері здійснюється шляхом реалізації низки проваджень: із забезпечення 

доступу до публічної екологічної інформації, дозвільно-ліцензійного, 

контрольного, адміністративно-деліктного провадження.  

12. Визначено, що дозвільно-ліцензійне провадження у сфері використання 

природних ресурсів полягає у регламентованій адміністративно-процедурним 

законодавством діяльності суб’єктів публічної адміністрації, в ході якої 

вирішується питання реалізації прав фізичних та юридичних осіб на виконання 

певних дій або зайняття певними видами діяльності, пов’язаної з 

використанням природних ресурсів, шляхом надання їм визначених 

законодавством дозвільних документів (дозволів, ліцензій, квитків, 

сертифікатів тощо). 

13. Встановлено, що реалізація контрольно-наглядових функцій в контексті 

адміністративної реформи має поступово наблизитись до запровадження 

принципу обов’язкового розмежування їх з функціями охорони довкілля та 

використання його природно-ресурсного потенціалу і у своїй новій моделі 

набути рис системності, комплексності та однозначної повноцінності для 

різних сфер природокористування: загального та спеціального земельного, 

водного, надрокористування, поводження з відходами, забезпечення 

радіоекологічної безпеки тощо. 

14. Підкреслено, що здійснення контрольно-наглядового та адміністративно-

деліктного провадження по суті покладається на один орган публічного 

управління, яким є Державна екологічна інспекція України. З втратою чинності 

Законом України «Про екологічну експертизу» (з 18 грудня 2017 р.), який 

скасовує можливість проведення громадської екологічної експертизи 

діяльності, пов’язаної з використанням природних ресурсів, в тому числі 

шляхом погіршення їхньої якості внаслідок їх забруднення, вона стає по суті 

єдиним суб’єктом можливого ініціювання проведення планових та 

позапланових перевірок діяльності підприємства, установи чи організації на 

предмет дотримання ним вимог екологічної безпеки. 

15. Виявленo, що в розвинених зарубіжних країнах державні суб’єкти все 

більш активно втручаються в процес регулювання використання природних 

ресурсів, зокрема шляхом рoзрoбки, прийняття i реалiзацiї прирoдooхoрoнних 

прoграм (Сполучені Штати Америки), рoзвитку системи втoриннoї перерoбки 

вiдхoдiв (Федеративна Республіка Німеччина), рацioнальнoгo викoристання 

прирoдних ресурсiв (Японська Держава, Королівство Швеція). Обґрунтовано 

доцільність запровадження досвіду Сполучених Штатів Америки щодо 

забезпечення функціонування ринку спеціальних дозволів про «право» на 

забруднення, за рахунок реалізації яких формуються спеціальні 

природоохоронні фонди, а також забезпечується фінансування системи органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері використання 

природних ресурсів.  

16. Зроблено висновок, що реформування нормативних засад публічного 

управління у сфері використання природних ресурсів має спрямовуватися на: 



23 

1) усунення дублювання погоджувальних повноважень органів публічного 

управління на обласному та національному рівнях шляхом внесення 

відповідних змін до законодавства, що визначає адміністративно-правовий 

статус органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

2) впровадження дієвої системи громадського обговорення законопроектів у 

сфері використання природних ресурсів у випадку зміни цільового призначення 

земельної ділянки, а також у випадку розташування об’єктів утилізації відходів, 

будівництва об’єктів хімічної промисловості тощо; 3) внесення змін і 

доповнень до розділу 8 «Екологічний податок» Податкового кодексу України 

для екологічного стимулювання раціонального використання та збереження 

природних ресурсів, розширення можливостей кредитної та фінансової 

підтримки і допомоги суб’єктам господарювання у реалізації заходів з 

раціонального використання природних ресурсів через цільові спеціальні 

фонди бюджету, а також щодо перерозподілу податкових платежів між 

бюджетами національного, регіональних та місцевих рівнів; 4) активізацію 

діяльності з систематизації законодавства у сфері використання природних 

ресурсів з метою розробки та прийняття Природоресурсного кодексу України, 

прийняття спеціальних законодавчих актів у сфері використання окремих видів 

ресурсів (прийняття законів України «Про видобування та реалізацію 

бурштину», «Про ліміти використання природних ресурсів», «Про продаж 

спеціальних дозволів на використання природних ресурсів» тощо); 

5) законодавче визначення поняття «природний комплекс», його складових, що 

дозволить реалізувати вимоги щодо встановлення нормативно-правового 

регулювання впровадження єдиного екологічного дозволу; 6) перегляд санкцій, 

встановлених за вчинення адміністративних правопорушень у сфері 

використання природних ресурсів, в тому числі посилення відповідальності за 

перевищення встановлених спеціальними дозволами (ліцензіями) лімітів на 

використання природних ресурсів з метою стимулювання суб’єктів 

господарювання до застосування новітніх екологічних технологій виробництва; 

7) внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 

щодо визначення механізму відповідальності держави за погіршення якості 

природних ресурсів. 

17. Обґрунтовано, що удосконалення змісту та процедур публічного 

управління у сфері використання природних ресурсів має забезпечувати 

впровадження належного урядування, що досягається шляхом: 1) перегляду 

принципів ведення державних кадастрів в частині доцільності об’єднання 

державного земельного кадастру з державним реєстром речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень; 2) утворення Всеукраїнського центру надання 

адміністративних послуг при Міністерстві екології та природних ресурсів 

України, що дозволить перекласти здійснення ряду попередніх погоджувальних 

процедур із заявника на такий центр; 3) запровадження Єдиного реєстру 

адміністративних деліктів з метою створення прозорого механізму притягнення 

до адміністративної відповідальності суб’єктів природоресурних відносин; 

4) активізації децентралізаційних процесів, що є можливим шляхом усунення 

дублювання повноважень місцевих рад і центральних органів виконавчої влади; 
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5) активізації впровадження загальнонаціональної електронної інформаційної 

системи у сфері використання природних ресурсів; 6) уніфікації судової 

практики шляхом підготовки відповідних узагальнень у сфері розгляду 

публічно-правових та приватноправових спорів у сфері використання 

природних ресурсів; 7) створення налагодженої системи моніторингу стану 

природних ресурсів, що пов’язується із перебуванням їх у віданні різних 

міністерств, подолання якої полягає у впровадженні інтегрованої екологічної 

оцінки та інтегрованого екологічного дозволу; підкреслено, що комплексний 

підхід у визначенні стану забруднення окремого природного об’єкта чи 

природного комплексу досягається шляхом комплексної оцінки очікуваного та 

наявного негативного впливу і вже з урахуванням таких показників 

вирішується питання про надання єдиного інтегрованого дозволу; 8) активізації 

взаємодії європейських міждержавних інституцій як незалежних суб’єктів 

контролю, забезпечення їх доступу на об’єкти підвищеної екологічної 

небезпеки на території Донецької та Луганської областей. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Легеза Ю. О. Адміністративно-правові засади публічного управління у 

сфері використання природних ресурсів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018. 

Дисертацію присвячено визначенню адміністративно-правових засад 

публічного управління у сфері використання природних ресурсів в Україні і 

виробленню на цій основі відповідної концепції.  

Визначено методологічні засади дослідження публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів, зокрема охарактеризовано цю сферу як 
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об’єкт публічного управління, з’ясовано сутність та структуру адміністративно-

правового механізму публічного управління у зазначеній сфері та його 

нормативні засади. 

Встановлено види суб’єктів публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів та особливості їх адміністративно-правового статусу. 

Охарактеризовано форми та зміст публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів, а також адміністративні процедури у зазначеній сфері 

(дозвільно-ліцензійне, контрольно-наглядові та адміністративно-деліктне 

провадження). 

Окреслено шляхи розвитку адміністративно-правових засад публічного 

управління у сфері використання природних ресурсів в Україні шляхом 

узагальнення зарубіжного досвіду публічного управління у цій сфері та 

визначення можливостей його адаптації до правової системи України, а також 

напрямків розвитку нормативних засад, удосконалення змісту та процедур 

публічного управління у сфері використання природних ресурсів. 

Ключові слова: адміністративно-правові засади, адміністративні 

процедури, використання, завдання управління, зміст управління, природні 
ресурси, публічне управління, суб’єкти управління, удосконалення, форми 
управління, функції управління. 

 

Легеза Ю. А. Административно-правовые основы публичного 

управления в сфере использования природных ресурсов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2018. 

Диссертация посвящена определению административно-правовых основ 

публичного управления в сфере использования природных ресурсов в Украине 

и выработке на этой основе соответствующей концепции.   

Определены методологические основы исследования публичного 

управления в сфере использования природных ресурсов, в частности эту сферу 

охарактеризовано как объект публичного управления, установлены сущность и 

структура административно-правового механизма публичного управления в 

указанной сфере и его нормативные основы. 

Установлены виды субъектов публичного управления в сфере 

использования природных ресурсов и особенности их административно-

правового статуса.   

Охарактеризованы формы и содержание публичного управления в сфере 

использования природных ресурсов, а также административные процедуры в 

указанной сфере (разрешительно-лицензионное, контрольно-надзорные и 

административно-деликтное производства).   

Установлены стадии административных процедур в сфере использования 

природных ресурсов, обосновано их разделение на юрисдикционные 

(производство, направляемых на приобретение прав человека на использование 

природных ресурсов, решения соответствующих публично-правовых споров, 
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обеспечение эффективности привлечения к ответственности по нарушению 

административного законодательства в сфере использования природных 

ресурсов) и неюрисдикционные (административные производства по 

рассмотрению обращений граждан, запросов физических и юридических лиц, 

осуществление мер по обеспечению доступа к публичной информации о 

состоянии использования природных ресурсов и т.д.). Обоснована 

целесообразность пересмотра санкций за совершение административных 

правонарушений в сфере использования природных ресурсов в Украине. 

Определены пути развития административно-правовых основ публичного 

управления в сфере использования природных ресурсов в Украине путем 

обобщения зарубежного опыта публичного управления в этой сфере и 

определение возможностей его адаптации к правовой системе Украины, а также 

направлений развития нормативных основ, совершенствование содержания и 

процедур публичного управления в сфере  использования природных ресурсов.   

Обосновано, что совершенствование содержания и процедур публичного 

управления в сфере использования природных ресурсов должно обеспечивать 

внедрение электронного управления, для чего обоснована необходимость: 

1) пересмотра принципов ведения государственных кадастров в части 

целесообразности объединения государственного земельного кадастра с 

государственным реестром прав на недвижимое имущество и их обременений; 

2) образования Всеукраинского центра предоставления административных 

услуг при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины, что 

позволит переложить осуществление ряда предварительных согласительных 

процедур с заявителя на такой центр; 3) введения Единого реестра 

административных деликтов с целью создания прозрачного механизма 

привлечения к административной ответственности субъектов 

природоресурсных отношений; 4) активизации децентрализационных 

процессов путем устранения дублирования полномочий местных советов и 

центральных органов исполнительной власти; 5) активизации внедрения 

общенациональной электронной информационной системы в сфере 

использования природных ресурсов; 6) унификации судебной практики путем 

подготовки соответствующих обобщений в сфере рассмотрения публично-

правовых и частноправовых споров в сфере использования природных 

ресурсов; 7) усиления ответственности за превышение установленных 

специальными разрешениями (лицензиями) лимитов на использование 

природных ресурсов в целях стимулирования субъектов хозяйствования к 

применению новейших экологических технологий производства; 8) создания 

отлаженной системы мониторинга состояния природных ресурсов, что связано 

с пребыванием их в ведении различных министерств, преодоление которой 

заключается во внедрении интегрированной экологической оценки и 

интегрированного экологического разрешения; подчеркнуто, что комплексный 

подход в определении состояния загрязнения отдельного природного объекта 

или природного комплекса достигается путем комплексной оценки ожидаемого 

и имеющегося негативного влияния и уже с учетом таких показателей решается 

вопрос о предоставлении единого интегрированного разрешения; 
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9) активизации взаимодействия европейских межгосударственных институтов в 

качестве независимых субъектов контроля, обеспечения их доступа на объекты 

повышенной экологической опасности на территории Донецкой и Луганской 

областей. 

Ключевые слова: административно-правовые основы, административные 
процедуры, использование, задачи управления, содержание управления, 
природные ресурсы, публичное управление, субъекты управления, 

совершенствование, формы управления, функции управления. 
 

Leheza Yu. O. Administrative and legal basis for public administration in the 

sphere of the use of natural resources. – Manuscript. 

The thesis for a Doctor’s of Law degree by speciality 12.00.07 – Administrative 

Law and Procedure; Financial Law; Information Law. – Zaporizhzhia National 

University, Zaporizhzhia, 2018. 

The theoretical generalization and the new solution of the scientific problem are 

presented in the thesis. The concept of public management in the sphere of the use of 

natural resources in Ukraine has been developed, the problems of its normative 

consolidation and practical implementation have been singled out, proposals have 

been formulated to improve the current legislation and practice of its application in 

this sphere. 

The elements of the mechanism of public administration in the sphere of the use 

of natural resources are analyzed. The system of subjects of public administration in 

the sphere of the use of natural resources is characterized. The stages of 

administrative procedures in the sphere of the use of natural resources have been 

established, it is justified to divide them into jurisdictional (production, aimed at 

acquisition of human rights for the use of natural resources, solution of relevant 

public disputes, maintenance of the effectiveness of bringing to responsibility for a 

violation of administrative legislation in the sphere of the use of natural resources) 

and non-jurisdictional (administrative proceedings on consider of citizens appeals, 

requests of entities and persons, implementation of measures to ensure the access to 

public information on a state of natural resources use, etc.). The expediency of review 

of sanctions for commitment of administrative violations in the sphere of use of 

natural resources in Ukraine is justified. 

The author examines the national experience in regulating of public 

administration implementation in the sphere of the use of natural resources and 

compares the experience of foreign legislation with the analysis of relevant legal 

relations, identifies shortcomings in the current legislation of Ukraine on the 

regulation of the use of natural resources, developed specific proposals for 

improvement of the implementation of public administration in the field of natural 

resources. 

Key words: administrative and legal framework, administrative procedures, use, 
management tasks, management content, natural resources, public administration, 
management subjects, improvement, management forms, management functions.
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