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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Природні ресурси є основою для розвитку людської 

цивілізації. Від природи людина отримує все, необхідне для життя: енергію, 

продукти харчування, матеріали виробництва, задоволення емоційних та 

естетичних потреб. Однак вплив людини на стан природи є не тільки 

позитивним. Ігнорування людьми таких властивостей природних ресурсів, як 

вичерпність і невідновність, призводить до глобальних екологічних проблем. 

Адміністративно-правове забезпечення охорони навколишнього природного 

середовища, забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а 

також вирішення інших екологічних проблем є складовою частиною Угоди про 

Асоціацію України з Європейським Союзом.  

Одним із шляхів вирішення проблем охорони навколишнього природного 

середовища є оптимізація системи адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів. Прозорість та відкритість прийняття суб’єктами публічної 

адміністрації рішень із видачі спеціальних дозволів (ліцензій, відводів, актів, 

свідоцтв, експертиз тощо) на використання природних ресурсів 

загальнодержавного та місцевого значення в сучасних умовах не 

забезпечується, що підтверджується, зокрема, тим фактом, що остання 

національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в 

Україні була підготовлена у 2013 році. Крім того, у реєстрі адміністративних 

послуг, які надаються центральними органами виконавчої влади, визначено 

64 адміністративні послуги у сфері екології та природних ресурсів, тоді як на 

рівні реєстру адміністративних послуг місцевих державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області вказано лише 

23 такі послуги. Така ситуація свідчить про надмірну бюрократизацію 

процедури надання адміністративних послуг у сфері екології та природних 

ресурсів. 

Варто зазначити, що правові проблеми регулювання реалізації екологічних 

прав постійно є предметом наукових досліджень. Слід виділити праці таких 

вітчизняних учених, як: В. І. Андрейцев, А. Г. Бобкова, А. П. Гетьман, 

Р. С. Кірін, Н. Р. Кобецька, В. В. Костицький, О. В. Леонова, П. М. Рабінович, 

Ю. С. Шемшученко та ін. При цьому, незважаючи на значну кількість науково-

теоретичних та практичних досліджень з питань використання природних 

ресурсів, відзначається їх еколого-правова спрямованість, тоді як проблема 

адміністративно-правового регулювання здійснення екологічної функції 

держави в цілому і проблема надання адміністративних послуг у сфері екології 

та природних ресурсів зокрема майже не досліджується. Нині завдяки науковим 

працям В. Б. Авер’янова, К. К. Афанасьєва, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, 

М. Ю. Віхляєва, І. П. Голоснічeнка, Л. П. Коваленко, Н. В. Коваленко, 

І. Б. Коліушка, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, 

В. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, Є. О. Легези, Ю. О. Легези, П. С. Лютікова, 

Р. С. Мельника, Г. М. Писаренко, В. П. Тимощука та інших учених досліджено 

низку особливостей діяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання 

адміністративних послуг. Однак питання адміністративних послуг у сфері 
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екології та природних ресурсів окремо не вивчалися. Вказані обставини й 

зумовили обрання зазначеної теми. 

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

виконана в межах реалізації Указу Президента України «Про затвердження 

Національної стратегії у сфері прав людини» від 25 серпня 2015 року 

№ 501/2015, низки урядових програм реформування системи публічного 

адміністрування – Концепції національної екологічної політики України і 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної влади в 

Україні, відповідно до Основних наукових напрямів та найважливіших проблем 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних 

наук на 2014–2018 роки, затверджених постановою Президії НАН України 

від 20 грудня 2013 року № 179 (п. 3.4.2.5.) і комплексного наукового проекту 

«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 підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних 

джерел визначити сутність адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів, окреслити проблеми їх нормативного визначення, 

сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій 

сфері і практики його застосування. Виходячи з указаної мети, в дисертації 

поставлено й вирішено такі основні задачі: 
– визначити стан наукової розробки проблеми надання адміністративних 

послуг у сфері екології та природних ресурсів;  

– розкрити поняття, зміст та класифікацію адміністративних послуг у сфері 

екології та природних ресурсів з метою їх узагальнення та ефективного надання 

на практиці; 

– з’ясувати правову основу надання адміністративних послуг у сфері 

екології та природних ресурсів; 

– охарактеризувати повноваження, функції та систему суб’єктів публічного 

адміністрування з надання адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів; 

– визначити особливості провадження з надання адміністративних послуг у 

сфері екології та природних ресурсів в Україні; 

– встановити особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг у сфері 

екології та природних ресурсів; 

– узагальнити зарубіжний досвід надання адміністративних послуг у сфері 

екології та природних ресурсів з метою його запровадження в Україні; 

– з огляду на міжнародний досвід у цій сфері, сформулювати конкретні 

пропозиції і рекомендації щодо розв’язання проблем та окреслення перспектив 

розвитку законодавства з питань надання адміністративних послуг у сфері 

екології та природних ресурсів в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/501/2015
http://zakon.rada.gov.ua/go/501/2015
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Предметом дослідження є адміністративні послуги у сфері екології та 

природних ресурсів. 

Методи дослідження. У дисертації використано сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Основним 

методом дослідження став загальнонауковий діалектичний метод, який дав 

змогу проаналізувати чинне законодавство в аспекті категорії адміністративних 

послуг у сфері екології та природних ресурсів та практику його застосування 

(підрозділи 1.2, 1.3). Метод порівняльного правового дослідження 

застосовувався для аналізу досвіду надання адміністративних послуг у сфері 

екології та природних ресурсів у зарубіжних країнах (підрозділ 3.1). За 

допомогою конкретно-історичного методу простежено становлення та розвиток 

окремого інституту адміністративного права – інституту адміністративних 

послуг – та визначено стан наукової розробки питання надання 

адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів (підрозділи 1.1, 

1.2). Методи системного та структурно-функціонального аналізу використано 

під час розгляду адміністративних послуг у сфері екології та природних 

ресурсів (підрозділи 2.2, 2.3). Методи класифікації та групування застосовано 

для визначення загальних ознак та рис адміністративних послуг у сфері екології 

та природних ресурсів (підрозділи 1.1, 1.2). Функціональний метод дав змогу 

дослідити діяльність суб’єктів публічної адміністрації як спосіб реалізації 

їхньої компетенції (підрозділи 2.1, 2.2, 3.2). 

Нормативну основу роботи склали чинне та перспективне законодавство 

України з питань регулювання адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів. Для розробки пропозицій з удосконалення надання 

адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів використано 

законодавство країн-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі 

(зокрема, Королівства Данія, Королівства Швеція, Республіки Білорусь, 

Республіки Молдова, Республіки Казахстан, Сполучених Штатів Америки, 

Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки тощо). 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України за період 2011–2016 років, 

інформація Єдиного реєстру судових рішень України та офіційних електронних 

ресурсів суб’єктів – надавачів адміністративних послуг в Україні, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства екології та природних 

ресурсів України, інших суб’єктів публічної адміністрації, а також результати 

проведеного соціологічного опитування 172 респондентів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних наукових досліджень, присвячених визначенню 

сутності надання адміністративних послуг у сфері екології та природних 

ресурсів. У результаті дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше:  

– сформульовано дефініцію поняття адміністративних послуг у сфері 

екології та природних ресурсів як діяльності уповноважених органів, 

результатом якої є прийняття адміністративного акта (відводу, довідки, 
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реєстрації, дозволу, рішення, ліцензії тощо), та яка спрямована на 

забезпечення використання природного об’єкту відповідно до його цільового 

призначення з метою ведення господарської діяльності, створення 

оптимальних умов життєдіяльності людини, у встановленому законодавством 

України порядку та визначено критерії їх класифікації;  

– охарактеризовано систему суб’єктів публічної адміністрації, що дало 

змогу обґрунтувати доцільність пропозиції щодо створення єдиного центру 

надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в 

Україні; 

– проведено комплексне дослідження проблем провадження з надання 

адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні, 

серед яких: колізія підзаконних нормативно-правових актів у зазначеній сфері; 

делегування функцій держави у сфері екології та природних ресурсів 

державним підприємствам та іншим суб’єктам господарювання; недотримання 

встановлених Законом України «Про адміністративні послуги» строків надання 

адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів суб’єктом 

публічної адміністрації; відсутність відкритого та прозорого доступу до 

екологічної інформації; невизначеність собівартості адміністративних послуг на 

рівні законодавчого акта та ін.; запропоновано шляхи їх вирішення; 

удосконалено: 
– наукові підходи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів шляхом вироблення дієвого механізму притягнення до 

дисциплінарної та/або адміністративної відповідальності посадових або 

службових осіб суб’єктів публічної адміністрації; дерегуляції та 

децентралізації функцій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

тощо;  

– наукові положення щодо класифікації нормативно-правових актів із 

питань надання адміністративних послуг у сфері екології та природних 

ресурсів: за юридичною силою (закони (кодифіковані та звичайні) та 

підзаконні нормативно-правові акти); за предметом правового регулювання 

(акти, що регулюють суспільні відносини, пов’язані (1) з навколишнім 

природним середовищем та (2) окремими природними ресурсами); за 

призначенням (комплексні нормативно-правові акти, які, поряд з іншими 

питаннями, регулюють і ті, що стосуються контролю в цій сфері, та 

спеціальні, що регулюють лише відносини з питань надання адміністративних 

послуг у сфері екології та природних ресурсів), на основі яких аргументовано 

доцільність передбачення в Адміністративно-процедурному кодексі України 

порядку надання інтегрованого екологічного дозволу; 

дістали подальшого розвитку:  
— наукові підходи щодо стану наукового дослідження процедури надання 

адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні з 

метою узагальнення історіографічного аналізу наукових поглядів, концепцій в 

досліджуваній проблематиці; 
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— тези про необхідність упровадження позитивного зарубіжного досвіду на 

підставі характеристики моделей надання адміністративних послуг (процедур) 

у сфері екології та природних ресурсів та шляхів подолання негативних 

наслідків настання екологічних ризиків;  

— пропозиції щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Законів України «Про адміністративні послуги», «Про 

охорону навколишнього природного середовища», а також до низки 

підзаконних актів у досліджуваній сфері з використанням сучасної методології 

юридичної техніки з метою закріплення прав та обов’язків суб’єктів 

адміністративних відносин у сфері надання адміністративних послуг у сфері 

екології та природних ресурсів для підвищення ефективності роботи системи 

суб’єктів публічної адміністрації з забезпечення права громадян на звернення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

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

використані у: 

—  науково-дослідній діяльності – висновки та пропозиції щодо покращення 

механізму надання адміністративних послуг у сфері екології та природних 

ресурсів можуть бути основою для подальших наукових досліджень із 

відповідної проблематики; 

— правотворчій діяльності – для вдосконалення Кодексу адміністративного 

судочинства України, Законів України «Про адміністративні послуги», «Про 

охорону навколишнього середовища» (лист Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної 

ради України № 4-14/16-3226 від 04.07.2016); 

— правозастосовчій діяльності – для вдосконалення діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів (акт впровадження в роботу окружного адміністративного 

суду м. Дніпропетровська від 10.08.2016); 

— навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних 

закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», під 

час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідного 

навчального курсу, а також статей і наукових повідомлень. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та 

пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Сучасні проблеми 

розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої 

діяльності» (м. Харків, 2016 р.); «Державне регулювання суспільних відносин: 

розвиток законодавства та проблеми правозастосування» (м. Київ, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 6 

наукових статтях, з них 5 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 
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та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 214 сторінок, у т. ч. 

основного тексту – 149 сторінок. Список використаних джерел налічує 

222 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються 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 апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретичні та правові засади адміністративних послуг у сфері 

екології та природних ресурсів» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукового дослідження процедури надання 
адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні» 

вивчено стан сучасних наукових розробок про надання адміністративних 

послуг у сфері екології та природних ресурсів, на основі чого констатовано, що 

увага науковців і практиків приділяється переважно загальним засадам надання 

адміністративних послуг в Україні; правовим проблемам діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації, результатом чого є внесення низки змін та доповнень 

до чинного законодавства, яке стосується надання адміністративних послуг; 

питанням надання адміністративних послуг в окремих сферах суспільного 

життя або певними суб’єктами; дослідженню особливостей діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації у сфері екології та природних ресурсів.  

Акцентовано увагу на дослідженнях, предметом яких є правовідносини у 

сфері екології та природних ресурсів в Україні: це праці, присвячені розгляду 

теоретико-правових засад діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері 

екології та природних ресурсів в Україні (Д. В. Ковальський «Земельно-

процесуальні правовідносини» (2005 рік); Р. В. Афанасієв «Адміністративно-

правовий режим об’єктів права власності на природні ресурси» (2010 рік); 

Н. В. Котенко «Управління фінансуванням публічних екологічних послуг у 

системі територіального природокористування» (2011 рік); Т. П. Шоха 

«Правове регулювання екологічного страхування в Україні» (2013 рік); 

Ю. Г. Парубець «Адміністративно-правові засади взаємодії державних органів 

влади з інститутами громадянського суспільства у забезпеченні екологічних 

прав» (2013 рік)) та дослідження, в яких розкриваються правовідносини щодо 

використання, відновлення, охорони окремих видів природних ресурсів (надр, 

вод, лісів, земель, тваринного світу) (О. В. Леонова «Адміністративно-правові 

відносини в сфері надрокористування» (2011 рік); Г. А. Гарварт 

«Організаційно-правові засади державного управління лісовим фондом 

України» (2014 рік); О. О. Савчук «Процедурні правовідносини у лісовому 

законодавстві України» (2015 рік); В. О. Хмелінін «Публічне адміністрування 

водними ресурсами України» (2016 рік) тощо).  

Зроблено висновок, що питання надання адміністративних послуг у сфері 

екології та природних ресурсів в Україні у науковому вимірі не 
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досліджувалося та потребує окремого монографічного дослідження з метою 

вдосконалення чинного законодавства і практики його застосування в цій сфері, 

розкриття сутності правового інституту адміністративних послуг у сфері 

екології та природних ресурсів. 

У підрозділі 1.2 «Поняття, зміст та класифікація адміністративних послуг 
у сфері екології та природних ресурсів» запропоновано визначення 

адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні, 

охарактеризовано співвідношення зазначених послуг з іншими видами 

публічних послуг та наведено класифікацію перших за різними критеріями. 

Визначено, що публічні екологічні й адміністративні послуги у сфері 

екології та природних ресурсів співвідносяться як частина та ціле, оскільки 

мають суттєві відмінності щодо суб’єктів, підстав і результатів надання послуг. 

Резюмовано, що публічні екологічні послуги та адміністративні послуги у сфері 

екології та природних ресурсів хоча й мають єдину сферу застосування та 

належать до публічних послуг, проте мають суттєві відмінності, що 

унеможливлює їх ототожнення. 

Особливістю зазначених послуг є мета їх надання, яка полягає у 

використанні природного об’єкту з обмеженим обігом відповідно до його 

цільового призначення; підкреслено, що оскільки суб’єктом звернення є 

господарююча особа, то необхідно говорити, що його метою є отримання 

прибутку.  

У підрозділі 1.3 «Правова основа надання адміністративних послуг у сфері 
екології та природних ресурсів» охарактеризовано систему нормативно-

правових актів з питань надання адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів. 

Обґрунтовано наявність диференційованого об’єктового підходу до 

правового регулювання адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів. Встановлено домінування регулювання надання 

адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів на рівні 

підзаконних нормативно-правових актів, що дозволяє суб’єктам публічної 

адміністрації на власний розсуд підходити до вирішення організаційних 

питань у вказаній сфері.  

Встановлено, що законодавство з питань надання адміністративних послуг 

у сфері екології та природних ресурсів є надзвичайно розгалуженим і таким, 

що вимагає систематизації. На підставі аналізу нормативно-правових актів до 

основних прогалин у правовому забезпеченні надання адміністративних послуг 

у сфері екології та природних ресурсів віднесено: відсутність концепції надання 

послуг суб’єктами публічної адміністрації; повільне прийняття базових законів 

(наприклад, Адміністративно-процедурного кодексу України); нормативну 

невизначеність критеріїв оцінювання ефективності якості надання цих послуг. 

Розділ 2 «Організаційно-правові засади надання адміністративних 

послуг у сфері екології та природних ресурсів» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Суб’єкти публічної адміністрації з надання 
адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів: 
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повноваження, функції та система» визначено, що реалізація повноважень, 

наданих суб’єктам публічної адміністрації у сфері екології та природних 

ресурсів, спрямована на виконання покладених на них функцій: контролю; 

збору, аналізу інформації, передачі її іншим органам; прогнозування; 

планування; організації; регулювання; координації; стимулювання.  

Відповідно до обсягу компетенції та місця в ієрархії виконавчої влади серед 

суб’єктів публічної адміністрації виділено органи двох рівнів: 1) центрального 

(органи державної влади спеціальної компетенції: Міністерство екології та 

природних ресурсів України, Державна служба з питань геодезії, картографії та 

кадастру України, Державне агентство водних ресурсів України, Державна 

служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державна служба 

геології та надр України, Державне агентство рибного господарства України, 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, Державна інспекція 

ядерного регулювання України, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики); 2) місцевого (місцеві державні адміністрації, 

управління екології та природних ресурсів місцевих адміністрацій, 

територіальні центри надання адміністративних послуг).  

Визначено, що до сфери компетенції Кабінету Міністрів України належить 

формування та реалізація загальнонаціональної політики з удосконалення 

процедури надання адміністративних послуг у цілому й у сфері екології та 

природних ресурсів зокрема. 

Зроблено висновок про доцільність створення єдиного централізованого 

підходу до визначення суб’єкта публічної адміністрації, який має право 

надавати адміністративні послуги у сфері екології та природних ресурсів в 

Україні. 

У підрозділі 2.2 «Провадження з надання адміністративних послуг у сфері 
екології та природних ресурсів в Україні» охарактеризовано сутність 

провадження у сфері екології та природних ресурсів в Україні та його стадії. 
Обґрунтовано, що адміністративна процедура з надання адміністративних 

послуг у сфері екології та природних ресурсів передбачає низку специфічних 

процедурних дій чи особливих порядків (наприклад, розмір плати за надання 

спеціального дозволу на користування надрами визначається за результатами 

проведення аукціону, що характерно виключно для даного виду послуг, тощо). 

Виділено стадії провадження надання адміністративних послуг у сфері 

екології та природних ресурсів: 1) звернення особи і прийняття заяви до 

розгляду уповноваженим підрозділом суб’єктів публічної адміністрації; 

2) розгляд справи; 3) проведення аукціону (у сфері надрокористування); 

4) ухвалення рішення; 5) оскарження прийнятого рішення (факультативна); 

6) виконання рішення. 

Залежно від певного адміністративного акта та від суб’єкта публічної 

адміністрації, який надає зазначені послуги (на рівні центральних органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування), можна виділити види 

процедур надання адміністративних послуг у сфері екології та природних 

ресурсів в Україні: дозвільні процедури; ліцензійні процедури.  

Визначено співвідношення цих проваджень щодо суб’єктів – споживачів 
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послуг. Зокрема, встановлено, що ліцензії видаються переважно на рівні 

центральних органів виконавчої влади, а дозволи – на рівні органів місцевого 

самоврядування. Визначено співвідношення цих проваджень щодо суб’єктів –

споживачів послуг.  

У підрозділі 2.3 «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 
публічної адміністрації з надання адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів» встановлено, що сьогодні недостатньо регламентованою й 

водночас надзвичайно важливою стадією забезпечення прав суб’єктів 

звернення в адміністративній процедурі є оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг у сфері екології та природних ресурсів.  

Запропоновано оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів удосконалити шляхом: узгодження підзаконних 

нормативно-правових актів із законами України з метою усунення колізій; 

притягнення до відповідальності посадових осіб суб’єктів публічної 

адміністрації в разі встановлення судом незаконної та необґрунтованої 

відмови у видачі адміністративного акта (ліцензії, дозволу, рішення тощо) у 

сфері екології та природних ресурсів; упорядкування функцій органів 

виконавчої влади щодо надання адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів шляхом дерегуляції та децентралізації тощо. 

Зроблено висновок, що для забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина у справах про оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів необхідно передбачити можливість під час судового 

оскарження зобов’язувати суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері 

екології та природних ресурсів вчинити певні дії, необхідні для відновлення 

порушених прав позивача, зокрема такі: зобов’язати повторно розглянути 

звернення з урахуванням зауважень і вимог суду; зобов’язати подати звіт за 

результатом повторного розгляду звернення про надання адміністративної 

послуги у сфері екології та природних ресурсів тощо. 

Розділ 3 «Процедура надання адміністративних послуг у сфері екології 

та природних ресурсів: міжнародний досвід та напрями вдосконалення 

вітчизняного законодавства» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід правового регулювання 
адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів» встановлено, 

що право природокористування в зарубіжних країнах виникає у порядку 

надання адміністративних послуг (отримання дозволу, ліценції, свідоцтва тощо) 

або у порядку укладення адміністративних договорів (як правило, на підставі 

результатів проведеного конкурсу). Відповідно до регулювання порядку 

надання ділянки надр у користування до першої групи віднесено такі зарубіжні 

країни, як Республіка Білорусь, Республіка Молдова, Російська Федерація, до 

другої групи – Республіку Казахстан, Республіку Киргизстан, Федеративну 

Республіку Німеччину. 
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Доведено, що конкурсний порядок укладення адміністративних договорів на 

геологічне вивчення надр та (або) видобування корисних копалин дає змогу 

уникнути суб’єктивного фактору під час розподілу природних ресурсів 

загальнодержавного значення за умови дотримання принципів прозорості та 

відкритості проведення відповідних адміністративних процедур. Обґрунтовано 

доцільність упровадження досвіду Республіки Казахстан, що передбачає 

можливість застосування залежно від конкретних операцій із 

природокористування комбінованих договорів (контрактів), при цьому порядок 

укладання таких контрактів та їх зміст визначається законодавством.  

Відзначено успішність результатів проектів централізації системи надання 

адміністративних послуг у сфері використання земельних ресурсів шляхом 

створення централізованих реєстрів обліку земельних ресурсів у Королівстві 

Данія і Королівстві Швеція. Встановлено, що загальною світовою тенденцією, 

що характерна і для України, є об’єднання функцій адміністрування у сфері 

екології та природних ресурсів, що, зокрема, виявляється у поєднанні реєстрації 

речових прав на земельну ділянку та картографічної діяльності, обліку лісових 

та земельних ресурсів тощо.  

У підрозділі 3.2 «Шляхи вдосконалення процедур надання адміністративних 

послуг у сфері екології та природних ресурсів» найголовнішими орієнтирами 

вдосконалення процедур надання адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів визначено вдосконалення територіальної організації сфери 

таких адміністративних послуг з огляду на сучасні тенденції розвитку 

місцевого самоврядування, процеси адміністративного реформування, що 

останнім часом відбуваються в Україні, регіональну різницю в рівні 

забруднення та екологічних потребах населення.  

Обґрунтовано доцільність реформування системи адміністративних послуг у 

сфері екології з урахуванням особливостей використання окремих видів 

природних ресурсів, а саме: 1) ліквідації Центру Державного земельного 

кадастру України і передання його повноважень єдиному координаційному 

органу із забезпечення державної реєстрації всіх видів речових прав (як на 

земельну ділянку, так і на нерухоме майно, що на ній розташоване), що 

обґрунтовується у т. ч. результатами соціологічних досліджень; 

2) удосконалення правового регулювання адміністративних послуг у сфері 

надрокористування шляхом, по-перше, визначення строків дії спеціальних 

дозволів, отриманих під час аукціону; по-друге, активізації процесу укладення 

адміністративних договорів із надрокористування; по-третє, заборони видачі 

спеціальних дозволів на геологічне розроблення надр із подальшою 

промисловою розробкою відповідних природних родовищ корисних копалин; 

3) перегляду правових норм, що встановлюють порядок отримання 

адміністративних послуг з отримання дозволу на проведення робіт із 

залученням тварин, у т. ч. використання тварин як природного ресурсу у 

проведенні науково-дослідних робіт, а також медичних експериментів із 

доклінічного випробування лікарських засобів із дотриманням принципів 

біоетики та гуманного поводження з лабораторними тваринами згідно із 

загальноприйнятими міжнародними нормами, що дасть змогу відкрити 
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українському виробнику лікарських засобів шлях на зовнішній медичний 

ринок, що є можливим за наявності сертифікатів GLP (як і GCP та GMP). 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у визначенні сутності адміністративних послуг у 

сфері екології та природних ресурсів, окресленні проблеми їх нормативного 

визначення та практичної реалізації, пропозицій щодо вдосконалення чинного 

законодавства України в цій сфері і практики його застосування. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Визначено наукові підходи щодо стану дослідження проблеми 

адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів, спрямовані на: 

розкриття теоретико-правових засад надання адміністративних послуг в 

Україні; визначення особливостей адміністративно-процедурної діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг; 

встановлення адміністративно-правових засад надання адміністративних послуг 

залежно від сфери реалізації або певного суб’єкта – надавача послуги; 

характеристику правовідносин у сфері екології та природних ресурсів в 

Україні (теоретико-правових засад діяльності суб’єктів публічної адміністрації 

у сфері екології та природних ресурсів в Україні; правовідносин з 

використання, відновлення, охорони окремих видів ресурсів (надр, водні, 

лісові, земельні тощо). 

2. Визначено, що зміст адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів становлять їхні елементи та особливості. До елементів 

таких послуг віднесено: 1) їх надання державою в особі уповноважених 

органів; 2) специфічне коло споживачів таких послуг (підкреслено, що, як 

правило, споживачами є такі особи, які за своєю сутністю є 

природокористувачами, тобто особами, які на законних підставах володіють 

природним ресурсом; встановлено, що споживачем адміністративної послуги з 

видачі ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння є 

суб’єкт господарювання у сфері надрокористування); 3) як правило, їх платний 

характер (наприклад, встановлено, що розмір плати за надання спеціальних 

дозволів на користування надрами визначається за результатами проведення 

аукціону). 

Адміністративні послуги у сфері екології та природних ресурсів 

класифіковано за рядом критеріїв: 1) за правовими наслідками надання 

(правовстановлючого характеру; правопоновлюючого характеру; 

правоприпиняючого характеру; змішані; 2) за видом прийнятого 

адміністративного акта (посвідчення, довідка, дозвіл, ліцензія, рішення, відвід, 

експертний висновок); 3) за суб’єктом – споживачем адміністративної послуги 

у сфері екології та природних ресурсів (послуги громадянам України; послуги 

суб’єктам господарювання); 4) за предметом правового регулювання 

(адміністративні послуги у сфері землеустрою та використання земельних 

ресурсів, у сфері надрокористування, у сфері лісокористування та 
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використання об’єктів рослинного та тваринного світу, у сфері використання 

водокористування (зокрема, погодження режимів рибогосподарської 

експлуатації водних об’єктів), у сфері розміщення відходів та інших видів 

господарської діяльності, пов’язаної із забрудненням навколишнього 

природного середовища, у сфері виробництва енергії за допомогою природних 

ресурсів); 5) за змістом та обсягом процедурних дій (основні послуги; супутні 

послуги; додаткові послуги); 6) за платністю (оплатні та безоплатні). 

3. Встановлено, що зміст нормативно-правових актів у сфері екології та 

природних ресурсів свідчить про відсутність єдиного підходу до формування 

відповідного адміністративно-процедурного законодавства. Обґрунтовано, що 

відсутність єдиної державної політики щодо надання адміністративних послуг 

у сфері екології та природних ресурсів створює можливість для виконавчої 

влади довільно підходити до вирішення організаційних питань у вказаній 

сфері, що не забезпечує стабільності у функціонуванні механізму 

забезпечення прав осіб у сфері природокористування.  

4. Встановлено, що завдання діяльності суб’єктів публічної адміністрації з 

надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів 

безпосередньо пов’язані зі здійсненням покладених на них функцій, які 

поділено на контрольно-наглядові; рекомендаційні; стимулюючі; 

координаційні.  

Обґрунтовано доцільність уніфікації надання адміністративних послуг у 

сфері екології та природних ресурсів органами спеціальної компетенції 

виключно через центри надання адміністративних послуг, при цьому висунуто 

пропозиції щодо доцільності створення єдиного спеціалізованого центру 

надання адміністративних послуг у сфері використання природних ресурсів. 

5. Розкрито зміст провадження з надання адміністративних послуг у сфері 

екології та природних ресурсів в Україні, виділено такі стадії: 1) звернення 

особи і прийняття заяви до розгляду уповноваженим підрозділом суб’єкта 

публічної адміністрації; 2) розгляд справи; 3) проведення аукціону (у сфері 

надрокористування); 4) ухвалення рішення; 5) оскарження прийнятого рішення 

(факультативна); 6) виконання рішення. 

Встановлено, що нині існує низка проблем у сфері провадження з надання 

адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів: 

необґрунтована вимога надавати додаткові документи для отримання різних 

видів адміністративних послуг; неправильне та суперечливе тлумачення 

підзаконних нормативно-правових актів територіальними органами, які 

надають зазначені види послуг; встановлення додаткових платежів як 

рекомендаційних під час отримання послуги (страхування, членські або 

добровільні внески, фонди тощо); корупційні ризики під час складання іспитів 

для отримання певного виду адміністративної послуги у сфері екології та 

природних ресурсів тощо.  

6. Виявлені особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів у судовому порядку: неузгодженість підзаконних 

нормативно-правових актів у сфері екології та природних ресурсів, що 
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призводить до різного тлумачення суб’єктами публічної адміністрації на свій 

розсуд; позивачами у зазначених справах є, як правило, юридичні особи; 

непритягнення до відповідальності публічних службовців у разі встановлення 

судом незаконної та необґрунтованої відмови у видачі адміністративного акта 

(ліцензії, дозволу, рішення тощо).  

Запропоновано напрями вдосконалення оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг у сфері екології та природних ресурсів: приведення підзаконних актів у 

відповідність до законодавчих з метою усунення колізій; притягнення до 

відповідальності посадових осіб суб’єктів публічної адміністрації в разі 

встановлення судом незаконної та необґрунтованої відмови у видачі 

адміністративного акта (ліцензії, дозволу, рішення тощо) у сфері екології та 

природних ресурсів; упорядкування функцій органів виконавчої влади щодо 

надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів 

шляхом дерегуляції та децентралізації тощо. 

7. Визначено, що в системі надання адміністративних послуг у сфері 

природних ресурсів у країнах Західної Європи (наприклад, у Королівстві Данія, 

у Королівстві Швеція та ін.) спостерігається відхід від децентралізованої моделі 

ведення державних реєстрів, зокрема, шляхом створення єдиної 

централізованої системи обліку земельних ресурсів, що зумовлено, передусім, 

необхідністю інформатизації реєстрів та забезпечення загальнодержавного 

доступу громадян до таких реєстрів, що можна забезпечити лише в умовах 

державного централізованого підходу.  

8. Встановлено, що для ефективного виконання завдання із забезпечення 

прав та свобод людини необхідно вдосконалити діяльність із надання 

адміністративних послуг суб’єктами публічної адміністрації у сфері екології та 

природних ресурсів шляхом: 1) розроблення на загальнодержавному рівні 

концепції реалізації принципу децентралізації державної влади у сфері 

природокористування з урахуванням поділу природних ресурсів на ресурси 

місцевого, загальнодержавного та міжнародного значення; 2) підвищення рівня 

правової активності та екологічної культури громадськості через упровадження 

проектів публічно-приватного екологічного партнерства, що мають бути 

підтримані державою шляхом надання дозволів (ліцензій) на використання 

природних ресурсів суб’єктами – заявниками у пріоритетному спрощеному 

порядку з подальшою можливістю застосування до них заходів державного 

контролю щодо реалізації таких проектів; 3) внесення змін до Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» щодо включення до 

компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі 

охорони навколишнього природного середовища та Міністерства екології та 

природних ресурсів України забезпечення надання доступних і якісних 

адміністративних послуг у вигляді видачі дозволів на викиди шкідливих 

речовин у навколишнє природне середовище, на спеціальне використання 

природних ресурсів відповідно до законодавства України; 4) доповнення 

Кодексу України про адміністративні правопорушення ст. 91-5 для 

встановлення адміністративної відповідальності за неправомірну відмову у 
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наданні адміністративних послуг, прострочення строків надання 

адміністративних послуг у сфері використання природних ресурсів; 

4) забезпечення реалізації загальної превентивної функції адміністративної 

відповідальності шляхом перегляду санкцій за екологічні правопорушення у бік 

їх збільшення. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Кучма К. С. Адміністративні послуги у сфері екології та природних 

ресурсів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2016. 

Дисертацію присвячено теоретичним проблемам надання адміністративних 

послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні, обґрунтуванню 

необхідності введення у національне правове поле категорії «адміністративні 

послуги у сфері екології та природних ресурсів»; забезпеченню комплексності 

заходів у процесі імплементації міжнародних норм у вітчизняне законодавство. 

Висвітлено стан наукової розробки питань надання адміністративних послуг 

у сфері екології та природних ресурсів. Розкрито поняття, характерні ознаки та 

класифікацію адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів 

в Україні. Визначено особливості нормативно-правового регулювання 

адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів. 

Охарактеризовано систему суб’єктів публічного адміністрування з надання 

адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні. 

Визначено особливості провадження з надання адміністративних послуг у сфері 

екології та природних ресурсів в Україні. Встановлено особливості оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання 

адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів. Узагальнено 

зарубіжний досвід надання адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів. Визначено проблеми та перспективи розвитку 

законодавства в галузі надання адміністративних послуг у сфері екології та 

природних ресурсів в Україні. 

Ключові слова: адміністративна послуга, екологія, порядок, природні 
ресурси, провадження, стадії. 

 

Кучма К. С. Административные услуги в сфере экологии и природных 

ресурсов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2016.  

Диссертация посвящена теоретическим проблемам предоставления 

административных услуг в сфере экологии и природных ресурсов в Украине, 

обоснованию необходимости введения в национальное правовое поле 

категории «административные услуги в сфере экологии и природных 

ресурсов»; обеспечению комплексности мероприятий в процессе 

имплементации международных норм в отечественное законодательство. 
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Отражено состояние научной разработки вопросов предоставления 

административных услуг в сфере экологии и природных ресурсов. Раскрыты 

понятие, характерные признаки и классификация административных услуг в 

сфере экологии и природных ресурсов в Украине. Определены особенности 

нормативно-правового регулирования административных услуг в сфере 

экологии и природных ресурсов. Охарактеризована система субъектов 

публичного администрирования по предоставлению административных услуг в 

сфере экологии и природных ресурсов в Украине. Определены особенности 

производства по предоставлению административных услуг в сфере экологии и 

природных ресурсов в Украине. Установлены особенности обжалования 

решений, действий или бездеятельности субъектов публичной администрации 

по предоставлению административных услуг в сфере экологии и природных 

ресурсов. Обобщен зарубежный опыт предоставления административных услуг 

в сфере экологии и природных ресурсов с целью определения возможности его 

внедрения в Украине. Определены проблемы и перспективы развития 

законодательства в области предоставления административных услуг в сфере 

экологии и природных ресурсов в Украине. 

Установлено, что для эффективного обеспечения прав и свобод человека 

необходимо усовершенствование деятельности по предоставлению субъектами 

публичной администрации административных услуг в сфере экологии и 

природных ресурсов, а именно: разработка на общегосударственном уровне 

концепции реализации принципа децентрализации государственной власти в 

сфере природопользования с учетом разделения природных ресурсов на 

ресурсы местного, общегосударственного и международного значения; 

повышение уровня правовой активности и экологической культуры 

общественности путем внедрения проектов государственно-частного 

экологического партнерства, поддержка государством путем предоставления 

разрешений (лицензий) на использование природных ресурсов субъектами – 

заявителями в приоритетном упрощенном порядке с последующей 

возможностью применения к ним мер государственного контроля по 

реализации таких проектов и т. д.  

Обоснована целесообразность реформирования системы административных 

услуг в сфере экологии с учетом особенностей использования отдельных видов 

природных ресурсов, а именно: ликвидации Центра Государственного 

земельного кадастра Украины и передачи его полномочий единому 

координационному органу по обеспечению государственной регистрации всех 

видов прав (как на земельный участок, так и на недвижимое имущество, на нем 

расположенное), что обусловлено в т. ч. результатами социологических 

исследований; совершенствования правового регулирования административных 

услуг в сфере недропользования путем, во-первых, определения сроков 

действия специальных разрешений, полученных во время аукциона; во-вторых, 

активизации процесса заключения административных договоров по 

недропользованию; в-третьих, запрета выдачи специальных разрешений на 

геологическое разработки недр с последующей промышленной разработкой 

соответствующих природных месторождений полезных ископаемых; 
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пересмотра правовых норм, устанавливающих порядок получения 

административных услуг по получению разрешения на проведение работ с 

привлечением животных, в т. ч. использование животных как природного 

ресурса в проведении научно-исследовательских работ, а также медицинских 

экспериментов по доклиническому испытанию лекарственных средств с 

соблюдением принципов биоэтики и гуманного обращения с лабораторными 

животными согласно общепринятым международным нормам, что позволит 

открыть украинскому производителю лекарственных средств путь на внешний 

медицинский рынок, что, в свою очередь, возможно при наличии сертификатов 

GLP (как и GCP и GMP). 

Ключевые слова: административная услуга, экология, порядок, природные 
ресурсы, производство, стадии. 

 

Kuchma K. S. Administrative services in the field of ecology and natural 

resources. – Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2016. 

The thesis is devoted to theoretical problems of administrative services in the field 

of ecology and natural resources in Ukraine, grounding necessary entry into the 

national legal framework of the category of «administrative services in the field of 

Environment»; ensuring comprehensiveness of measures in the implementation of 

international standards in domestic legislation. 

The condition of the scientific development of administrative services in the field 

of ecology and natural resources. The concept, characteristics and classification of 

administrative services in the field of ecology and natural resources in Ukraine. 

Features of legal regulation of administrative services in the field of ecology and 

natural resources. The system of public administration of administrative services in 

the field of ecology and natural resources in Ukraine. The features of the proceedings 

of administrative services in the field of ecology and natural resources in Ukraine. 

The peculiarities of appeal against decisions, actions or omissions of public 

administration in providing administrative services in the field of ecology and natural 

resources. The thesis is generalized international experience of administrative 

services in the field of ecology and natural resources in order to determine the 

possibility of its implementation in Ukraine in order to determine the possibilities of 

introducing its positive achievements in Ukraine. The problems and prospects of 

development of legislation in the field of administrative services in the field of 

ecology and natural resources in Ukraine. 

Key words: administrative services, environment, order of proceedings, natural 

resources, proceedings, stage. 
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