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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Прагнення України досягти якісно нового сучасного 
рівня економічного та соціального розвитку зумовлює необхідність створення 
умов для ефективного, раціонального використання ресурсів надр, адже 
досягти успіху можливо за умови сталого надрокористування та формування 
самодостатнього мінерально-сировинного комплексу, запорукою чого є якісне 
ефективне публічне адміністрування використанням і охороною надр. Надра є 
об’єктом права власності Українського народу, від імені якого права власника 
здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в 
межах, визначених Конституцією України. Адміністративно-правове 
регулювання в цій сфері має бути спрямованим на реалізацію вказаних цілей 
шляхом створення умов для забезпечення прав народу України як власника 
надр, проведення широкомасштабних геологорозвідувальних робіт, 
запровадження ефективного видобутку корисних копалин та використання надр 
для будівництва споруд різноманітного призначення, спрощення дозвільних 
процедур на їх проведення, створення спеціальних фондів для фінансування 
соціально-економічного розвитку та інфраструктури гірничовидобувних 
регіонів, налагодження системи інформування населення цих регіонів щодо 
можливих ризиків гірничовидобувної діяльності та її ролі у подальшому 
розвитку, зокрема підвищення соціальних стандартів та добробуту 
місцевого населення. 

Надра відіграють суттєву роль в економіці нашої держави, є однією зі 
складових екологічних систем, однак останнім часом зазнають значної шкоди, 
виснаження, забруднення, в результаті їх ненормованої експлуатації, що 
негативно впливає на мінерально-сировинну безпеку України, якість 
навколишнього природного середовища та умови життя населення. Розробка та 
запровадження ефективної моделі адміністративно-правового регулювання в 
цій сфері є нагальною потребою сучасності, потребує переосмислення низки 
положень щодо порядку використання надр, заходів щодо охорони надр та 
навколишнього природного середовища у процесі надрокористування. 

За роки незалежності в Україні прийнятий значний масив нормативних актів 
у сфері використання і охорони надр. Це призвело до існування досить 
розвиненої нормативно-законодавчої бази, де сформульовані цілі, задачі, 
принципи адміністративно-правового регулювання використання і охорони 
надр. Проте вказана нормативна база є застарілою, а спроби адаптувати її до 
сучасних вимог шляхом прийняття нових нормативних актів виявилися 
невдалими. Вочевидь, удосконалення потребує законодавство, що встановлює 
структуру органів публічного адміністрування у сфері використання і охорони 
надр України та визначає їх повноваження, а також функціональний рівень 
здійснення адміністративно-правової охорони надр.  

Разом з тим, слід констатувати, що на сьогодні відсутнє фундаментальне 
комплексне наукове дослідження адміністративно-правового регулювання 
використання і охорони надр. 
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Окремі аспекти порушеної проблеми (зокрема, загальні засади 
адміністративно-правового регулювання) були розглянуті в роботах вчених-
адміністративістів – В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, Н. О. Армаш, 
Д. М. Бахраха, О. Г. Бондаря, Д. В. Василевської, М. Ю. Віхляєва, 
Є. А. Гетьмана, І. П. Голосніченка, В. П. Горшеньова, Н. Л. Губерської, 
Є. В. Додіна, С. В. Ківалова, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, В. І. Курила, 
О. Є. Луньова, П. С. Лютікова,  Т. О. Мацелик, Р. С. Мельника, В. С. Міщенко, 
А. С. Нестеренко, Ю. А. Тихомирова, Ю. С. Шемшученка, М. Ю. Яковчука; 
представників еколого-правової науки – В. І. Андрейцева, Н. П. Барабаш,  
Ю. А. Вовка, О. А. Грицан, В. В. Костицького, М. В. Краснової,  
О. М. Олійника, О. Ю. Макаренка, Н. П. Медведєвої, В. В. Петрова, 
П. Ф. Повелициної, В. К. Філатової, І. В. Хохлової, О. П. Шем’якова, 
Є. В. Шульги; в роботах вчених – представників природничих наук, насамперед 
геологів, географів – О. М. Адаменка, І. П. Зелинського, Г. І. Рудька та інших 
вчених, які визначили існуючі проблеми використання геологічного 
середовища, частиною якого є надра. Їх наукові доробки були використані 
автором для виявлення тенденцій розвитку природних і антропогенних 
процесів, які власне і визначають зміст адміністративно-правових норм, а також 
зміст та сутність адміністративно-правового регулювання у сфері використання 
і охорони надр.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів наукових досліджень 
Національного університету «Одеська юридична академія» «Теоретичні та 
практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та 
права» на 2011–2015 рр. (державний реєстраційний номер 011U0006H) та 
«Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та культурний вимір» на 
2016–2020 рр. (державний реєстраційний номер 0116U001842). Крім того, тема 
дисертації має безпосереднє відношення 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 (п. 3.4.2.5), Пріоритетних 
напрямків розвитку правової науки на 2016–2020 рр., затверджених 
Постановою загальних зборів НАПрН України від 03 березня 2016 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає у тому, щоб на 
підставі аналізу раніше й нині чинного законодавства України, історичних, 
вітчизняних та зарубіжних сучасних наукових, навчальних, публіцистичних 
джерел розробити концептуальну модель адміністративно-правового 
регулювання у сфері використання і охорони надр в Україні.  

Досягненню поставленої мети в дисертації слугувало вирішення таких 
основних задач: 

− здійснити узагальнений огляд наявних наукових досліджень у сфері 
адміністративно-правового регулювання використання і охорони надр; 

− сформулювати визначення категорії «надра», здійснити аналіз її 
співвідношення з іншими суміжними правовими поняттями та категоріями; 
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− охарактеризувати ґенезу адміністративно-правового регулювання 
використання і охорони надр; 

−  з’ясувати теоретичні основи адміністративно-правового регулювання 
суспільних відносин у сфері використання і охорони надр; 

− охарактеризувати систему суб’єктів адміністративно-правового 
регулювання у сфері використання і охорони надр та їх компетенцію; 

− з’ясувати особливості адміністративно-правового регулювання у сфері 
забезпечення права загального користування надрами; 

− визначити особливості адміністративно-правового регулювання 
геологічного вивчення надр; 

− здійснити характеристику адміністративно-правового регулювання 
використання надр для видобутку корисних копалин; 

− окреслити особливості адміністративно-правового регулювання 
використання надр для будівництва підземних споруд, не пов’язаних із 
видобутком корисних копалин та наземних споруд; 

− охарактеризувати дозвільний порядок надання надр в користування; 
− визначити економіко-правовий механізм як засіб адміністративно-

правового регулювання використання і охорони надр; 
− здійснити характеристику державного обліку надр, родовищ, запасів і 

проявів корисних копалин; 
− розкрити сутність державного контролю у сфері використання і 

охорони надр; 
− охарактеризувати відповідальність за адміністративні правопорушення у 

сфері використання і охорони надр; 
− окреслити правові форми відшкодування шкоди, заподіяної надрам і 

довкіллю адміністративними правопорушеннями та розробити пропозиції і 
рекомендації щодо вдосконалення порядку відшкодування шкоди у цій сфері. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які складаються у сфері 
використання і охорони надр. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання у сфері 
використання і охорони надр.  

Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень, 
рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, достовірність 
результатів дослідження забезпечено використанням сукупності філософських, 
загальнонаукових, спеціальних наукових методів, які мають своє безпосереднє 
застосування у юридичних дослідженнях. Основним методом був діалектичний, 
використання якого забезпечило достовірність наукового пізнання проблем 
адміністративно-правового регулювання у сфері використання і охорони надр, 
розвитку законодавства та правозастосування в зазначеній галузі, дозволило 
удосконалити понятійний апарат, визначити зміст та сутність адміністративно-
правової охорони надр України (розділи 1, 2, 3, 4, 5). За допомогою конкретно-
історичного методу було проаналізовано адміністративно-правове регулювання 
використання і охорони надр в його динаміці (підрозділ 1.3). Системно-
структурний та системно-функціональний методи застосовувалися для 
визначення змісту та сутності адміністративно-правового регулювання окремих 
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видів використання надр та їх охорони, дозволили проаналізувати засоби 
адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення раціонального 
надрокористування і охорони надр в їх взаємозв’язку, визначити структуру 
державного фонду надр і державного фонду корисних копалин, дослідити 
ефективність правового регулювання порядку надання надр у користування, 
правових форм відшкодування шкоди, спричиненої навколишньому 
природному середовищу при здійсненні надрокористування (розділ 3, 
підрозділи 1.4, 4.2, 5.2). Логіко-семантичний метод застосовувався під час 
характеристики дефініцій «надра», «мінеральні ресурси», «корисні копалини», 
«надрові відносини», «гірничі відносини», «адміністративно-правове 
регулювання використання і охорони надр» (підрозділи 1.2, 1.4, 2.2). Метод 
аналізу та синтезу застосовувався під час дослідження позицій фахівців щодо 
сутності адміністративно-правового регулювання охорони і використання надр; 
у процесі визначення об’єктів адміністративно-правового регулювання в цій 
галузі, надрових і гірничих відносин (підрозділи 2.1, 2.2). Використання 
порівняльно-правового методу дозволило здійснити аналіз нормативних актів у 
сфері адміністративно-правового регулювання використання і охорони надр, 
дослідити проблемні питання застосування адміністративно-правових засобів 
забезпечення охорони і раціонального використання надр, проаналізувати 
склади адміністративних правопорушень у цій сфері (розділ 4, підрозділ 5.1). 
Метод класифікації дозволив відокремити види використання надр та заходи з 
охорони надр та довкілля (розділ 3); системно-структурний метод 
застосовувався у процесі аналізу складів адміністративних правопорушень у 
сфері надрокористування (підрозділ 5.1). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, законодавчі 
акти України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України і 
Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, а також міжнародні нормативно-
правові акти. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 
судових та правоохоронних органів у сфері охорони надр, органів публічної 
адміністрації (зокрема, Державної служби геології та надр України та 
Державної служби України з питань праці), політико-правова публіцистика, 
довідкові видання, статистичні матеріали. Крім того, емпіричну базу 
дослідження склали звіти науково-дослідної роботи Інституту «Кривбаспроект» 
щодо виявлення видів техногенного навантаження у Криворізькому 
промисловому регіоні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 
першим комплексним науковим дослідженням проблем адміністративно-
правового регулювання у сфері використання і охорони надр, на підставі якого 
сформульовано концептуальну модель адміністративно-правового регулювання 
у цій сфері. У результаті проведеної роботи сформульовано нові наукові 
положення і висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема:  
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уперше: 
− сформульовано авторське визначення поняття «адміністративно-правове 

регулювання використання і охорони надр» як впливу уповноважених органів 
державної влади та місцевого самоврядування на суспільні відносини у сфері 
використання і охорони надр з метою забезпечення прав народу України як 
власників надр, сталого використання надр та забезпечення мінерально-
сировинної безпеки держави, що здійснюється за допомогою адміністративно-
правових засобів та встановлює права і обов’язки суб’єктів адміністративно-
правових відносин у сфері використання і охорони надр; 

− визначено історіографію адміністративно-правового регулювання у сфері 
використання і охорони надр України, зокрема окреслено етапи такого процесу: 
перший (дорадянський) етап (поч. ХVІ ст. – кін. ХІХ ст.), що ознаменувався 
прийняттям гірничих законів, метою яких було визначення права власності на 
надра, врегулювання взаємовідносин гірничопромисловців і власників землі, а 
також встановлення правил безпеки людей як в шахтах, так і на поверхні; 
другий (соціалістичний) етап (жовтень 1917 р. – кін. 80 рр. ХХ ст.) 
характеризується скасуванням приватної власності на землю та переходом надр 
у виключну власність держави, переміщенням акценту в адміністративно-
правовому регулюванні у бік забезпечення потреб держави (зокрема в 
мінеральній сировині і щодо збереження природних багатств); третій 
(перехідний) етап (1990 р. – поч. 2000 р.) відзначений ухваленням Декларації 
про державний суверенітет України, яка проголосила виключне право народу 
України на володіння, користування, розпорядження надрами; переходом до 
ринкової економіки; потребою екологізації законодавства про надра; 
започаткуванням процесу формування галузі гірничого права на якісно новому 
рівні; четвертий (сучасний) етап (2010 р. і до сьогодні) ознаменувався 
прийняттям рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про заходи 
щодо підвищення ефективності державного управління у галузі геологічного 
вивчення і використання надр» та значної кількості нормативно-правових актів 
у сфері використання і охорони надр, що склали правову базу адміністративно-
правового регулювання у цій сфері; 

− встановлено систему суб’єктів адміністративно-правового регулювання у 
сфері використання і охорони надр, визначено її структуру із детальним 
аналізом зв’язків внутрішнього і зовнішнього характеру, зокрема її елементами 
є органи державної влади та місцевого самоврядування, що, відповідно до 
визначених у законодавстві повноважень, застосовують адміністративно-
правові засоби з метою забезпечення раціонального, комплексного 
використання надр, задоволення потреб у мінеральній сировині та інших 
потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні 
надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, а 
також охорони прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та 
громадян. Доведена необхідність доповнення об’єкту публічного 
адміністрування використанням і охороною надр організацією загального 
використання надр та користуванням надрами для будівництва наземних 
будівель та споруд; 
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− розроблено авторське визначення «адміністративно-правові засоби 
забезпечення охорони і раціонального використання надр», під яким 
розуміється сукупність установлених нормами адміністративного права 
прийомів (спеціальних дій), за допомогою яких держава в особі уповноважених 
органів здійснює вплив на відносини у сфері використання і охорони надр з 
метою забезпечення раціонального використання надр, відтворення 
мінерально-сировинної бази України, охорони прав і законних інтересів 
громадян, забезпечення охорони надр та довкілля у процесі здійснення 
надрокористування;  

− обґрунтовано положення про запровадження єдиного порядку прийняття 
та затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди 
навколишньому природному середовищу, визначення органів публічного 
адміністрування, відповідальних за встановлення таксової відповідальності та 
систематизацію такс у формі прийняття єдиного нормативного акту, у додатках 
до якого запропоновано передбачити такси для обчислення розміру 
відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення вимог законодавства у 
відповідній сфері; 

удосконалено: 
− наукові підходи до тлумачення поняття «надра» як адміністративно-

правової категорії, у зв’язку із цим встановлено, що надра являють собою 
частину земної кори, яка розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і 
простягається до глибин, доступних для освоєння;  

− наукові положення щодо розмежування понять «надра», «корисні 
копалини» (мінеральні речовини, які знаходяться в надрах та за кількістю, 
якістю та умовами залягання у своєму природному вигляді придатні для 
промислового використання за сучасного рівня розвитку техніки), «мінеральні 
ресурси» (охоплюють, крім ресурсів земної кори, накопичення на поверхні 
землі, у джерелах вод і газів твердих, рідких, або газоподібних природних 
речовин в такій формі, яка допускає економічно вигідне їх вилучення на 
теперішній час або у майбутньому), «мінеральна сировина» (корисні копалини, 
вилучені з надр або мінеральні ресурси, видобуті з інших місць свого 
знаходження);  

− наукові уявлення щодо виокремлення категорій надр у складі державного 
фонду надр з урахуванням господарського призначення, екологічних 
особливостей ділянок надр і напрямів використання: категорії ділянок надр, 
призначених: для геологічного вивчення, для розробки родовищ корисних 
копалин, для будівництва підземних споруд, у т. ч. для захоронення шкідливих 
речовин і підземного зберігання нафти і газу; ділянки надр, які мають особливе 
наукове та природниче значення та належать до природно-заповідного фонду; 
ділянки надр, які використовуються для будівництва наземних будівель і 
споруд; ділянки надр, не залучені до використання, як передумови 
удосконалення адміністративно-правового регулювання у цій галузі та складу 
державного фонду родовищ корисних копалин як об’єкту адміністративно-
правового регулювання на основі урахування природничих ознак родовищ;  
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− наукові положення щодо удосконалення засад адміністративно-правового 
регулювання у сфері використання і охорони надр, зокрема запропоновано 
розробити Положення про фонд цивільних дивідендів України, визначено 
завдання та повноваження Фонду; 

дістали подальшого розвитку: 
− положення щодо адміністративно-правового регулювання геологічного 

вивчення надр, зокрема автором розглянуто геологічне вивчення як системне 
явище, що охоплює широке коло завдань і класифікується на 
геологорозвідувальну діяльність, інженерні вишукування, еколого-геологічні 
дослідження, адміністративно-правове регулювання яких має свої особливості; 

− тези про те, що основними напрямами підвищення ефективності 
застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення вимог 
використання і охорони надр є конкретизація підстав відповідальності, складів 
адміністративних правопорушень та удосконалення системи адміністративних 
стягнень, у результаті чого сформульовано пропозиції про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення; 

− положення про зміст та сутність державного контролю за додержанням 
законодавства про використання і охорону надр та співвідношення державного 
геологічного контролю (контроль за правильністю здійснення всіх видів 
геологічних робіт) і державного гірничого нагляду, який має охоплювати всі 
види використання надр, пов’язані з гірничими об’єктами або застосуванням 
гірничих технологій; 

− положення про кваліфікацію адміністративних правопорушень у сфері 
використання і охорони надр та розмежування кримінальної та 
адміністративної відповідальності у цій сфері;  

− наукові підходи щодо застосування матеріальної відповідальності за 
шкоду, заподіяну адміністративними правопорушеннями у сфері використання 
і охорони надр. 

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 – теоретичні положення роботи, 
узагальнення та висновки можуть бути використані для проведення наукових 
досліджень та подальшого розвитку наукових уявлень про адміністративно-
правове регулювання у сфері використання і охорони надр; 

— правотворчій діяльності – для уточнення та доповнення положень 
чинних законодавчих та підзаконних актів, що регулюють відповідні 
відносини; 

— правозастосовчій діяльності – для удосконалення діяльності органів 
публічного адміністрування, пов’язаної із застосуванням норм 
адміністративного права, що регулюють використання і охорону надр; 

— навчальному процесі – для підготовки навчальної літератури, навчальних 
посібників, підручників з дисциплін «Адміністративне право», 
«Адміністративна відповідальність». 
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Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 
основні висновки й рекомендації оприлюднені на 12 науково-практичних 
конференціях, а саме: «Парламентаризм в Україні: теорія і практика» (м. Київ, 
2001 р.); «Правові проблеми становлення та розвитку сучасної Української 
держави» (м. Одеса, 2001 р.); «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 
2011 р.); «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 2013 р.); «Правове 
забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики 
Європейського Суду з прав людини» (м. Одеса, 2013 р.); «Правове життя 
сучасної України» (м. Одеса, 2014 р.); «Права та свободи людини і 
громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права» 
(м. Братислава, 2014 р.); «Правові проблеми цивілізаційного вибору України» 
(м. Одеса, 2015 р.); «Юридична наука та практика: виклики сучасних 
євроінтеграційних процесів» (м. Братислава, 2015 р.); «Правові та інституційні 
механізми забезпечення сталого розвитку України» (м. Одеса, 2015 р.); «Право 
Європейського Союзу: сучасний стан, виклики та перспективи» (м. Одеса, 
2016 р.); «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» 
(м. Одеса, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені у 
44 наукових працях, у т. ч. 1 одноосібній монографії, 32 наукових статтях, із 
яких 28 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 
2 статті – у зарубіжних наукових виданнях, 4 статті – у виданнях України, які 
включені до міжнародних наукометричних баз, а також у 11 тезах доповідей на 
науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, які містять 15 підрозділів, висновків, додатків та списку використаних 
джерел. Загальний обсяг дисертації становить 434 сторінки, у т. ч. основного 
тексту – 373 сторінки. Список використаних джерел налічує 461 найменування. 

 
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, апробація результатів і публікації. 

Розділ 1 «Аналіз стану висвітлення проблеми адміністративно-
правового регулювання у сфері використання і охорони надр України у 
наукових дослідженнях та еволюції його правових основ» складається з 
трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Узагальнений аналіз наукових досліджень у сфері 
адміністративно-правового регулювання використання і охорони надр» 
досліджено ґенезу правової думки щодо адміністративно-правового 
регулювання у сфері використання і охорони надр України, проаналізовано 
розуміння змісту та сутності адміністративно-правового регулювання 
використання і охорони надр України та його бачення у наукових 
дослідженнях. Зазначено, що ще у радянський період було проведено ряд 
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досліджень з державного управління використанням і охороною надр та його 
правового забезпечення. Сучасні дисертаційні роботи присвячені розгляду 
окремих аспектів використання і охорони надр представниками 
адміністративно-правової, цивільно-правової, еколого-правової юридичної 
науки (зокрема, О. Ю. Макаренка на тему «Адміністративно-правова охорона 
надр України» (2013 р.), у якій визначена специфіка цього природного об’єкту 
як об’єкту адміністративно-правової охорони; Є. В. Шульги на тему 
«Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері 
надрокористування» (2012 р.), у якій надається авторське визначення 
адміністративно-правової охорони надр; Д. С. Василевської на тему 
«Адміністративно-правовий режим надрокористування в Російській Федерації: 
проблеми теорії і практики» (2009 р.), у якій автор підкреслює, що управління у 
сфері екології і природних ресурсів є однією з важливих сфер державного 
управління і функціональної діяльності органів виконавчої влади; 
О. М. Волкова на тему «Адміністративно-правове регулювання 
надрокористування у Російській Федерації» (2011 р.), у якій автор 
запропонував своє розуміння адміністративно-правового регулювання 
надрокористування і охорони надр).  

Наголошено, що суттєвий внесок у розробку питань адміністративно-
правового регулювання у цій сфері зробили і представники еколого-правової 
науки. Так, зокрема Р. С. Кірін у дисертації «Кодифікація законодавства про 
надра» (2016 р.) запропонував прийняття Кодексу законів України про надра, у 
структурі якого він вважає за необхідне виділити Розділ 4 «Державне 
управління в галузі надрових правовідносин».  

Узагальнений огляд відповідних наукових джерел дозволив автору 
сформулювати думку про певну тенденційність наукових досліджень у цій 
сфері, яка полягає у деталізації окремих аспектів адміністративно-правового 
регулювання у сфері використання і охорони надр. Дисертантом наголошено на 
відсутності комплексних досліджень порушеної проблематики, виконаних під 
кутом зору сучасних реформаційних процесів, що призводить до значних 
негативних наслідків для забезпечення прав і законних інтересів народу 
України як власника надр, мінерально-сировинної та екологічної 
безпеки держави. 

У підрозділі 1.2 «Категорія «надра» у понятійному апараті 
адміністративного права та її співвідношення з іншими суміжними правовими 
поняттями та категоріями» виявлено, що сутність і зміст категорії «надра» 
наразі не дістали чіткого визначення в юридичній науці. Автором 
сформульовано поняття «надра», «корисні копалини», «мінеральні ресурси» та 
визначено їх співвідношення. На підставі зіставлення різних точок зору 
(наприклад, О. Ю. Макаренка, Ю. О. Вовка, Є. В. Шульги та ін.) щодо 
визначення змісту категорії «надра», висловлено думку про те, що 
загальновизнане його розуміння в юридичній науці відсутнє, при цьому 
спостерігається ототожнення та некоректне співвідношення категорії «надра» із 
вище вказаними поняттями.  
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Встановлено, що Кодекс України про надра закріплює три основні ознаки 
надр: знаходження під земною поверхнею або дном водоймищ; доступність 
геологічного вивчення; доступність освоєння. Щодо верхньої межі надр, то 
необхідність вилучення речовини з природного середовища не може бути 
критерієм відокремлення землі і надр хоча б тому, що надрокористування не 
обмежується тільки видобутком корисних копалин. Законодавством 
передбачені й інші його види – будівництво підземних споруд, геологічне 
вивчення, які можуть здійснюватися без вилучення речовини. Під час 
співвідношення категорій «надра» і «земля» слід виходити з особливостей 
правового режиму надр, які визначаються насамперед тим, що надра є об’єктом 
права власності Українського народу, земля ж може перебувати у приватній, 
комунальній та державній власності.  

Здобувачем доведено, що доступність геологічного вивчення слід розуміти 
як доступність геологічного вивчення контактними засобами (бурінням, 
дослідними гірничими розробками тощо). Тому доступність геологічного 
вивчення, на думку автора, слід виключити з ознак надр як правової категорії.  

У підрозділі 1.3 «Розвиток адміністративно-правового регулювання 
використання і охорони надр» визначено ґенезу становлення і розвитку 
адміністративно-правового регулювання використання і охорони надр. 
Виділено чотири умовних етапи розвитку вказаного процесу. Перший 
(дорадянський) етап (поч. ХVІ ст. – кін. ХІХ ст.) пов’язаний зі зростаючими 
темпами промислового виробництва, що вимагало створення відповідної 
мінерально-сировинної бази. У цей період гірничі закони приймалися з метою 
визначення права власності на надра, врегулювання взаємовідносин 
гірничопромисловців і власників землі, а також встановлення правил безпеки 
людей як в шахтах, так і на поверхні. У формуванні засад адміністрування 
використанням надр в Україні певну роль відіграли універсали українських 
гетьманів – І. Мазепи, Д. Многогрішного, І. Самойловича.  

Другий (соціалістичний) етап (жовтень 1917 р. – кін. 80 рр. ХХ ст.) 
розпочався з прийняттям Декрету про Землю, скасуванням приватної власності 
на землю та переходом надр у виключну власність держави. Змістовні зміни 
гірничого законодавства у цей період пов’язані з прийняттям 09 липня 1975 р. 
основ законодавства СРСР і союзних республік про надра, які визначили 
концептуально нові завдання гірничого законодавства – забезпечення 
зростаючих потреб країни в мінеральній сировині і збереження природних 
багатств для майбутніх поколінь.  

Третій (перехідний) етап (1990 р. – поч. 2000 р.) ознаменувався переходом 
до ринкової економіки, потребою екологізації законодавства про надра. У 
1994 р. був прийнятий нині діючий Кодекс України про надра. Україна 
приєдналася до Гірничої хартії держав – учасниць Співдружності Незалежних 
Держав (1997 р.), був прийнятий Гірничий закон, який визначив поняття 
гірничих відносин і започаткував формування галузі гірничого права на якісно 
новому рівні. З моменту прийняття цього Закону постало питання про 
формування двох самостійних галузей права – надрового і гірничого права.  
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Четвертий (сучасний) етап розвитку адміністративно-правового 
регулювання у сфері використання і охорони надр (2010 р. і до сьогодні) 
започатковано прийняттям рішення Ради національної безпеки і оборони 
України «Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у 
галузі геологічного вивчення і використання надр» та значного масиву 
нормативно-правових актів у сфері публічного адміністрування використанням 
і охороною надр. 

Розділ 2 «Сутність адміністративно-правового регулювання 
використання і охорони надр в Україні» складається з двох підрозділів. 

Підрозділі 2.1 «Теоретичні основи адміністративно-правового регулювання 
суспільних відносин у сфері використання і охорони надр» присвячений 
виявленню сутності адміністративно-правового регулювання у сфері 
використання і охорони надр в Україні, метою якого є забезпечення 
справедливого розподілу прибутків від використання надр між фізичними та 
юридичними особами. Здобувачем підкреслено, що кошти, отримані як плата за 
використання надр мають направлятися до Українського фонду цивільних 
дивідендів, персональні виплати з якого підлягають перерозподілу між 
громадянами України, а також скеровуватися на відновлення гірничо-
видобувних регіонів, їх розвиток та забезпечення екологічної безпеки під час 
використання надр. На думку автора, кошти Фонду доцільно спрямовувати і на 
відновлення та ефективний розвиток регіонів Донбасу, що постраждали під час 
бойових дій.  

Визначено пріоритетні напрями поетапного вирішення вказаної задачі, 
у т. ч. запропоновано розробити Положення про Фонд цивільних дивідендів 
України, визначено його завдання та повноваження. Зокрема, автором 
наголошено, що Фонд цивільних дивідендів України, відповідно до покладених 
на нього завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, 
що належать до його компетенції; 2) розробляє пропозиції щодо вдосконалення 
законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
нормативно-правових актів міністерств; 3) вивчає та аналізує ситуацію у сфері 
плати за надрокористування; 4) розробляє проект бюджету Фонду цивільних 
дивідендів України та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України; 
5) здійснює ефективний розподіл фінансових ресурсів для виплат громадянам 
та розвитку гірничовидобувних регіонів, складає звіт про виконання бюджету; 
формує та веде реєстр застрахованих осіб; 6) організовує, координує та 
контролює роботу територіальних органів щодо: а) забезпечення додержання 
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та 
громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які на 
законних підставах перебувають на території України, вимог актів 
законодавства про цивільні дивіденди; б) забезпечення надходжень від сплати 
збору на використання надр; в) внесення відомостей до реєстру застрахованих 
осіб та їх використання; г) здійснення контролю за додержанням вимог 
законодавства про Фонд цивільних дивідендів тощо. 
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У підрозділі 2.2 «Система суб’єктів адміністративно-правового 
регулювання у сфері використання і охорони надр: аналіз структури та 
елементів» виявлено, що цілями адміністративно-правового регулювання у 
сфері використання і охорони надр є регламентація надрових відносин з метою 
забезпечення раціонального, комплексного використання та охорони надр, 
гарантування під час користування надрами безпеки людей, майна та 
навколишнього природного середовища. До суб’єктів адміністративно-
правового регулювання слід віднести: Верховну Раду України, Верховну Раду 
Автономної Республіки Крим, Київську та Севастопольську міські ради, 
сільські, селищні, міські і районні ради.  

Доведено, що систему суб’єктів адміністративно-правового регулювання у 
сфері використання і охорони надр можна визначити як побудовану на стійких 
взаємозв’язках внутрішнього і зовнішнього характеру, що встановлюються у 
цій сфері, сукупність загальних та спеціальних органів державної влади та 
місцевого самоврядування, які на принципах координації, субординації та 
підпорядкування взаємодіють між собою з метою забезпечення прав народу 
України як власників надр, сталого використання надр та забезпечення 
мінерально-сировинної безпеки держави, що здійснюється за допомогою 
адміністративно-правових засобів. 

Дисертантом окреслено існуючі між вказаними суб’єктами внутрішні 
вертикальні та горизонтальні зв’язки, а також зв’язки, що інтегрують вказані 
органи до загальної системи суб’єктів публічної адміністрації. 

Розділ 3 «Адміністративно-правове регулювання окремих видів 
використання надр і основні вимоги до їх охорони» складається з чотирьох 
підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Право загального користування надрами як об’єкт 
адміністративно-правового регулювання» встановлено, що однією з основних 
цілей адміністративно-правового регулювання у досліджуваній сфері є 
забезпечення екологічних прав громадян, що передбачає, по-перше, 
гарантування екологічно безпечного навколишнього середовища, по-друге, – 
надання громадянам права використовувати ресурси надр та інші їх корисні 
властивості для задоволення власних потреб. На думку автора, забезпечення 
екологічно безпечного навколишнього природного середовища означає 
усунення впливу на життя і здоров’я людини негативних екзогенних 
геологічних процесів, патогенних біоактивних геологічних зон, забезпечення 
належного якісного стану ґрунтових вод. Безпеку геологічного середовища 
необхідно визначати, виходячи з висновку екологічної експертизи проектів 
населених пунктів, рекреаційних зон, споруд тощо. 

Наголошено, що некоректно вважати, що законодавство закріплює право 
загального користування надрами, надаючи землекористувачам право на 
видобуток загальнопоширених корисних копалин (у т. ч. підземних вод) для 
задоволення власних потреб, оскільки у цьому випадку ділянка надр закріплена 
за землекористувачами і землевласниками, а дозволом на користування 
надрами є рішення про надання земельної ділянки. Крім того, землевласники і 
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землекористувачі можуть бути позбавлені цього права у разі порушення ними 
порядку і умов користування надрами.  

Автором доведено, що загальне природокористування обумовлене тим, що 
природа є необхідною умовою життєдіяльності, здійснюється без обмежень та 
не потребує спеціальних дозволів (припускається тільки тимчасове його 
обмеження в громадських інтересах), що повною мірою стосується і надр. У 
зв’язку із цим автором запропоновано доповнити Кодекс України про надра 
статтею «Загальне користування надрами» у наступній редакції: «Загальне 
надрокористування здійснюється громадянами з метою задоволення їх 
естетичних, рекреаційних, оздоровчих та інших потреб безкоштовно, без 
закріплення гірничих відводів за окремими особами та надання відповідних 
дозволів за винятком обмежень, передбачених законодавством України».  

Щодо адміністративно-правового регулювання у сфері загального 
надрокористування, то воно полягає, крім проведення державної екологічної 
експертизи, у здійсненні інформування громадськості, наданні інформації про 
стан довкілля та обмеженні цього права у разі виникнення ризиків для людей, 
їх майна та довкілля. 

У підрозділі 3.2 «Адміністративно-правове регулювання геологічного 
вивчення надр» зазначено, що геологічне вивчення охоплює широке коло 
завдань і класифікується на геологорозвідувальну діяльність, інженерні 
вишукування, еколого-геологічні дослідження, адміністративно-правове 
регулювання яких має свої особливості.  

Геологорозвідувальну діяльність визначено як сукупність взаємопов’язаних 
робіт, що виконуються у певній послідовності і забезпечують народне 
господарство розвіданими запасами, перспективними і прогнозними ресурсами 
корисних копалин.  

Встановлено, що інженерно-геологічні дослідження спрямовані на вивчення 
геологічного середовища з метою з’ясування геологічних умов будівництва 
різноманітних споруд, якості ґрунтів, гідрогеологічного стану ділянки, 
сейсмічної безпеки, а також розробки заходів інженерного захисту територій.  

Виявлено, що еколого-геологічні дослідження здійснюються з метою 
інформаційного забезпечення адміністративно-правового регулювання 
надрокористування та спрямовані на вирішення таких задач, як виявлення 
негативного антропогенного впливу використання надр на навколишнє 
природне середовище, здійснення екологічного зонування територій, 
відстеження ефективності управлінських рішень. Вони є комплексними та 
повинні бути складовою частиною екологічної експертизи, якій підлягають 
екологічні ситуації, що мають місце в окремих населених пунктах і регіонах.  

У підрозділі 3.3 «Адміністративно-правове регулювання у сфері 
використання надр для видобутку корисних копалин» встановлено, що розробка 
родовищ корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться 
згідно із затвердженими проектами гірничодобувного підприємства та планами 
робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр, які розробляються 
заінтересованими особами після передачі родовища для промислового 
освоєння. Проект гірничовидобувного підприємства з розробки твердих 
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корисних копалин повинен забезпечити повне комплексне використання 
родовища, на базі якого воно споруджено. 

У процесі здійснення адміністративно-правового регулювання необхідно 
передбачати: раціональне розташування наземних і підземних споруд, засоби 
проведення розкривних робіт і розробки родовища, які забезпечують найбільш 
ефективне вилучення корисних копалин з надр; сучасні схеми збагачення 
мінеральної сировини; використання розкривних порід; попередження 
шкідливого впливу на довкілля – забруднення підземних і поверхневих вод; 
заходи з рекультивації порушених земель. Автором запропоновано передбачити 
й інші природоохоронні заходи, які класифіковано на: 1) заходи з охорони 
геологічного середовища; 2) заходи щодо організації моніторингу довкілля; 
3) заходи щодо поводження з відходами видобутку і збагачення мінеральної 
сировини; 4) заходи щодо організації контролю за дотриманням вимог 
природоохоронного законодавства. 

Акцентовано увагу на засобах забезпечення безпеки під час видобутку 
природного урану та нетрадиційного газу, запропоновано розширити поняття 
ядерної шкоди, яка має не тільки техногенне, але і природниче походження. 
Виявлено, що основним недоліком Закону України «Про видобування і 
переробку уранових руд» є те, що він має непряму дію, потребує конкретизації 
його положень і прийняття значної кількості підзаконних нормативно-правових 
актів. Наголошено на тому, що невдалою є і назва Закону, у зв’язку із чим 
запропоновано інший її варіант – «Про порядок поводження з урановими 
мінеральними ресурсами і урановою сировиною». 

Доведено необхідність розширення прав громадськості під час вирішення 
питання про надання дозволу на видобуток нетрадиційного газу. Органи 
публічного адміністрування мають проводити публічні слухання з цього 
приводу, оскільки екологічні ризики в цьому випадку є досить високими. 
Досліджено особливості організації видобутку мінеральних ресурсів надр 
континентального шельфу України в контексті забезпечення екологічної 
безпеки та безпеки мореплавства. 

У підрозділі 3.4 «Особливості адміністративно-правового регулювання 
використання надр для будівництва наземних споруд і будівель та підземних 
споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин, у тому числі споруд для 
підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів» доведено, 
що адміністративно-правове регулювання будівництва та експлуатації 
підземних споруд до нашого часу не отримало достатнього розвитку. 
Адміністративно-правове регулювання в цій сфері має на меті забезпечення 
раціонального комплексного використання надр і здійснення охоронних 
заходів.  

Встановлено, що комплексний характер використання надр передбачає 
облік, консервацію і використання підземних гірничих виробок, які утворилися 
під час видобування корисних копалин і є перспективними (за гірничо-
геологічними та сейсмічними умовами, характером і якістю) для розміщення 
підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин. Проекти 
будівництва підземних споруд підлягають екологічній, науково-технічній та 
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іншим видам експертизи та мають бути погоджені з органами державного 
гірничого нагляду, охорони навколишнього природного середовища, 
державного санітарного нагляду, відповідними органами місцевого 
самоврядування. У проектах повинні передбачатися природоохоронні заходи 
щодо попередження втрат газу і пластової енергії, знешкодження стічних вод, 
шкідливих речовин і відходів виробництва.  

Виявлено, що у законодавстві немає єдиного підходу щодо класифікації 
підземних споруд. При цьому, є розбіжності у цьому питанні у положеннях 
Кодексу України про надра та Податковим кодексом України. У зв’язку із цим, 
автором розроблена власна класифікація підземних споруд – на споруди 
комунікаційного, захисного, соціально-побутового та санітарно-оздоровчого 
значення та запропоновано внести відповідні зміни у Кодекс України про надра 
та Податковий кодекс України.  

Доведена необхідність закріплення нового виду надрокористування – 
користування надрами для будівництва наземних споруд. Вивчення 
антропогенних фізичних полів у надрах в рамках проведення екологічної 
експертизи важливе для планування населених пунктів, захисту інженерно-
геологічного середовища, попередження спричинення шкоди здоров’ю людей. 
Напрями впливу господарської діяльності на надра визначаються характером 
використання земельної ділянки та тим, який саме об’єкт має бути зведений. Це 
може бути прямий вплив, якщо є безпосереднє проникнення у надровий простір 
(спорудження будинків, підземних комунікацій). Непрямий вплив спричиняють 
динамічні навантаження від експлуатації шосейних та залізничних шляхів, 
статичні навантаження від ваги споруд. У випадках будівництва наземних 
будівель та споруд у складних геологічних умовах, в умовах розвитку 
небезпечних екзогенних геологічних процесів надра мають надаватися у 
користування нарівні із земельною ділянкою. Коли вплив на надра є непрямим, 
спеціальні дозволи на право надрокористування не мають надаватися. Разом з 
цим Міністерство екології та природних ресурсів України може встановлювати 
особливі умови користування цими земельними ділянками, передбачати заходи 
охорони надр. Автором підтримано пропозицію щодо запровадження 3D 
кадастру, який би відображав земельну ділянку у трьох просторових аспектах, 
враховуючи всі об’єкти під та над поверхнею певної ділянки. 

Розділ 4 «Адміністративно-правові засоби забезпечення охорони і 
раціонального використання надр» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Дозвільний порядок надання надр у користування як 
адміністративний засіб забезпечення охорони та раціонального використання 
надр» розглянуто дозвільний порядок надання надр у користування. Основною 
метою надання спеціальних дозволів на використання надр визначено пошук 
оптимальних рішень та узгодження екологічних та економічних інтересів. 
Спеціальний дозвіл засвідчує право здійснювати ту чи іншу діяльність – 
видобувати корисні копалини, будувати підземні споруди. Встановлено, що 
дозвіл на видобування корисних копалин надається після проведення 
експертизи та оцінки розвіданих запасів корисних копалин в установленому 
порядку чи апробації прогнозних (перспективних) ресурсів корисних копалин 
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місцевого значення за умови подальшого затвердження таких запасів 
переможцям аукціонів з їх продажу та без проведення аукціонів у виключних 
випадках. Типові угоди про умови користування надрами є невід’ємною 
частиною дозволу та розглянуто автором як гарантія раціонального 
використання ресурсів надр, забезпечення їх ефективної охорони. 

Другою стадією процедури надання надр у користування є надання гірничих 
відводів. Отримання спеціального дозволу є умовою надання гірничого відводу. 
Третьою стадією є надання земельної ділянки для потреб користування 
надрами. З метою підвищення ефективності адміністративно-правового 
регулювання у сфері використання і охорони надр слід виділити у складі 
Державного земельного фонду України категорію земель, призначених для 
користування надрами та вирішити питання щодо забезпечення прав 
землевласників та землекористувачів.  

Автором наголошено, що вказане завдання слід вирішувати, виходячи, перш 
за все, з форми власності на земельну ділянку і виду корисних копалин 
(державного або місцевого значення). Якщо земельна ділянка знаходиться у 
державній власності, цілком можливо передбачити обов’язок землекористувача 
щодо укладення адміністративного договору про проведення на земельній 
ділянці геологорозвідувальних робіт щодо розвідки корисних копалин 
загальнодержавного значення.  

Щодо інших видів надрокористування і видобутку корисних копалин 
місцевого значення, інтереси надро- і землекористувачів необхідно визнати 
рівнозначними.  

У підрозділі 4.2 «Економіко-правовий механізм використання і охорони 
надр» зазначено, що серед задач адміністративної реформи в Україні визначне 
місце належить зміцненню та формуванню нових фінансово-економічних основ 
функціонування публічного адміністрування. У контексті покращення засад 
адміністративно-правового регулювання надрокористуванням, на думку автора, 
оптимальним варіантом є вдосконалення економіко-правового механізму 
надрокористування, який на основі економічних важелів поєднує управлінську 
та господарську діяльність з раціональним використанням мінеральних та 
інших ресурсів. Економіко-правовий механізм охорони і використання надр 
запропоновано розуміти як систему заходів публічного адміністрування 
економічного характеру, спрямованих на забезпечення раціонального 
надрокористування, охорону надр та довкілля під час здійснення 
надрокористування, елементами якого є такі заходи, як плата за спеціальне 
використання природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, 
погіршення якості природних ресурсів; лімітування використання мінеральних 
ресурсів, фінансування природоохоронних заходів.  

Аргументовано, що за допомогою економіко-правового механізму 
здійснюється узгодження екологічних, економічних і соціальних інтересів у 
процесі використання надр. Обґрунтовано положення про те, що платежі за 
користування надрами для видобутку корисних копалин не є рентними, на 
відміну від платежів за використання просторових ресурсів надр. Рентні 
платежі – це дохід з капіталу, землі або майна, який регулярно одержують їх 



17 

власники, не займаючись підприємницькою діяльністю, однак внаслідок 
видобування корисних копалин знищується певна частина надр, вона перестає 
існувати, в земній корі утворюється порожнеча, надра більше не можуть 
приносити прибуток власнику. На користь виключення платежів за 
користування надрами з категорії рентних свідчить об’єкт оподаткування – 
обсяг товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної 
копалини (мінеральної сировини), тобто зовсім інше правове явище, ніж надра. 
На підставі вказаних обставин автором доведено, що податок на використання 
мінерально-сировинних ресурсів надр є особливим видом податків. Щодо 
користування надрами в цілях, не пов’язаних із видобуванням корисних 
копалин, то платежі є рентними, адже в цьому випадку використовуються 
просторові ресурси надр та їх корисні властивості, які не витрачаються, а 
використовуються протягом значного часу, що надає власнику можливість 
отримати прибуток.  

Автором поставлено під сумнів ефективність стягнення платежів за 
забруднення надр і довкілля на основі легалізації екологічної шкоди. З 01 січня 
2011 р. замість збору за забруднення навколишнього природного середовища 
Податковим кодексом України введений екологічний податок, однак це не 
призвело до зменшення забруднень, оскільки він не заохочує забруднювачів до 
застосування новітніх екологобезпечних технологій та зменшення забруднень. 
Доведено, що варто повернутися до практики стягування плати в разі надання 
надр у користування для скидів забруднюючих речовин та розробити порядок 
сертифікації викидів, нормативи плати, квоти і ліміти користування надрами 
для скидів забруднюючих речовин з врахуванням таких факторів, як інженерно-
технічні умови розташування споруди, загальний екологічний стан регіону, 
соціальне значення будівництва тощо. 

У підрозділі 4.3 «Державний облік надр, родовищ, запасів і проявів корисних 
копалин» зазначено, що передумовою користування надрами та розробки 
природоохоронних заходів є підрахунок і облік надр, їх мінеральних та 
просторових ресурсів. Наявність об’єктивних даних про стан мінерально-
сировинної бази є передумовою планування господарського розвитку держави, 
раціонального використання мінеральних ресурсів надр, забезпечення 
необхідною сировиною майбутніх поколінь. Державний облік здійснюється по 
ділянках надр, які використовуються, і тих, що не залучені до використання. 
Дані, які лежать в основі обліку, можливо отримати тільки за результатами 
геологорозвідувальних робіт, проектно-пошукових, науково-дослідних робіт 
геологічного профілю, техніко-економічних обґрунтувань доцільності розробки 
родовищ, звітів гірничодобувних підприємств.  

Визначено, що здійснення підрахунку і обліку є однією з найважливіших 
функцій адміністративно-правового регулювання надрокористування. 
Передумовою здійснення адміністративно-правового регулювання підрахунку i 
обліку надр є визначення складу Державного фонду надр, однак на сьогодні 
категорії ділянок надр відповідно їх цільового призначення не виділені, що 
призводить до складнощів зі здійсненням публічного адміністрування у сфері 
використання і охорони надр, адже вже на цьому етапі необхідно визначитися з 



18 

напрямами майбутнього використання надр та його адміністративно-правового 
регулювання. 

Наголошено на необхідності конкретизувати склад Державного фонду надр 
та з урахуванням цілей здійснення надрокористування, господарського 
призначення надр виділити категорії надр у його складі. Відповідно до Кодексу 
України про надра, частиною Державного фонду надр є Державний фонд 
родовищ корисних копалин, що викликає заперечення, оскільки родовище 
корисних копалин може знаходитися також на поверхні Землі. Некоректним, на 
думку автора, є включення у Державний фонд корисних копалин техногенних 
родовищ, оскільки встановлено, що родовище являє собою природне 
накопичення мінеральної сировини. Тому визначення «техногенні родовища 
корисних копалин» (місця накопичення відходів видобутку, збагачення, 
переробки мінеральної сировини, запаси яких оцінені), потребує уточнення на 
законодавчому рівні. Підкреслено, що штучне накопичення мінеральної 
сировини не може розглядатися як родовище. Крім того, розробка родовищ 
корисних копалин повинна відповідати вимозі повного комплексного 
вилучення корисних компонентів, що мають промислове значення.  

Розглядається як неправомірна така розробка, яка порушує вимоги повноти і 
комплексності, в результаті чого утворюються місця накопичення відходів 
розробки і збагачення мінеральної сировини, які мають промислове значення. 
Промисловий характер накопичень відходів може означати лише те, що 
відсотковий вміст корисного компоненту є достатнім для його економічно 
вигідного вилучення, а це, у свою чергу, означає порушення вимоги повноти і 
комплексності використання мінеральної сировини. Такі відходи видобутку 
можуть бути використані у майбутньому на базі більш досконалих технологій, 
мають підлягати паспортизаціїї та моніторингу з метою їх збереження і 
впровадження необхідних засобів забезпечення екологічної безпеки. Обліку 
підлягають і підземні гірничі виробки, які є перспективними, для розміщення 
підземних споруд, не пов’язаних із видобутком корисних копалин.  

У підрозділі 4.4 «Державний контроль у сфері використання і охорони 
надр» встановлено, що контроль за додержанням вимог законодавства у сфері 
використання і охорони надр є системою заходів, спрямованих на організацію 
моніторингу геологічного середовища, перевірку додержання фізичними і 
юридичними особами вимог і правил щодо раціонального надрокористування, 
охорони надр і забезпечення екологічної безпеки. Специфіка контролю 
визначається підконтрольними суспільними відносинами (так звані «гірничі 
відносини»). 

Встановлено, що, на відміну від гірничих, надрові відносини є 
правовідносинами з раціонального використання і охорони надр і регулюють 
порядок надання надр у користування, права і обов’язки користувачів надр, 
економічний механізм забезпечення раціонального надрокористування, 
порядок здійснення державного контролю і нагляду за використанням і 
охороною надр, відповідальність за порушення законодавства про надра. Вони 
тісно пов’язані з гірничими відносинами та співпадають щодо кола дії в частині 
забезпечення охорони надр і довкілля. 
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Автором висловлена думка про те, що для забезпечення ефективності 
контролю один і той самий державний орган не має поєднувати функції 
комплексного регулювання у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, використання і відтворення природних ресурсів, надання дозволів 
на користування надрами, затвердження норм і правил з охорони 
навколишнього природного середовища і раціонального використання 
природних ресурсів, з одного боку, і здійснення державного контролю за 
додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища – з іншого. У зв’язку із цим запропоновано внести зміни до 
Положення про Державну службу геології та надр України та закріпити 
повноваження здійснення контролю у сфері використання і охорони надр 
виключно за Державною екологічною інспекцією України. 

Розділ 5 «Адміністративна відповідальність за порушення 
законодавства про використання і охорону надр» складається з двох 
підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Відповідальність за адміністративні правопорушення у 
сфері використання і охорони надр» зазначено, що виділення в юридичній 
науці екологічної (природоохоронної), економіко-правової та господарсько-
правової відповідальності у сфері використання і охорони надр, на думку 
автора, суперечить Конституції України. У зв’язку з цим, підкреслено, що, 
наприклад, такі санкції, як позбавлення землевласників і землекористувачів 
права видобування корисних копалин місцевого значення та права 
користування надрами для господарських та побутових потреб у разі 
порушення ними порядку і умов користування надрами на наданих у власність 
або користування земельних ділянках (ст. 27 Кодексу України про надра), 
припинення самовільного користування надрами та забудови площ залягання 
корисних копалин (ст. 66 Кодексу України про надра) є заходами 
адміністративної відповідальності, а саме – адміністративним стягненням – 
позбавлення спеціального права (ст. 30 Кодексу України про надра).  

Автором акцентовано увагу на тому, що юридичні особи є суб’єктами 
адміністративної відповідальності у цій сфері, зміст якої полягає у позбавленні 
їх відповідного спеціального права.  

Автором наголошено на помилковості та некоректності назви ст. 47 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення – «Порушення права державної 
власності на надра». Такий висновок дисертанта спирається на конституційні 
положення про те, що надра є виключною власністю українського народу, що 
зумовлює необхідність корегування назви згаданої статті. Аргументовано, що 
слід конкретизувати зміст ст. 57 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, зокрема уточнивши її назву у такій редакції: «Порушення 
вимог щодо застосування раціональних, екологічно безпечних технологій 
видобування корисних копалин і вилучення наявних у них компонентів; обліку 
стану і руху запасів; складування збереження та обліку корисних копалин та 
відходів виробництва, що містять корисні компоненти; раціонального 
використання розкривних порід і відходів виробництва».  
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Запропоновано уточнення суб’єктного складу адміністративних проступків 
у цій сфері. Зокрема, суб’єктами адміністративної відповідальності за 
невиконання вимог щодо охорони надр, навколишнього природного 
середовища, будівель і споруд від шкідливого впливу робіт, пов’язаних із 
користуванням надрами (з урахуванням специфіки надрокористування, а 
особливо підземних робіт), є тільки посадові особи. При цьому, доцільно 
передбачити зазначені діяння окремою частиною ст. 57 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. Суб’єктами такого адміністративного 
проступку, як самовільна забудова площ залягання корисних копалин, 
знищення або пошкодження спостережних режимних свердловин на воду, 
маркшейдерських і геодезичних знаків, є як посадові особи, так і громадяни. 

У підрозділі 5.2 «Правові форми відшкодування шкоди, заподіяної надрам і 
довкіллю адміністративними правопорушеннями» підкреслено, що питання 
відшкодування заподіяних збитків у цій сфері немає однозначної відповіді, а 
його вирішення ускладнене проблемами теоретичного та практичного 
характеру. Зокрема автором наголошено на тому, що, по-перше, екологічні 
збитки відрізняються довготривалим характером, а, по-друге, значна частина 
природних об’єктів і ресурсів є не відновлювальною, тому матеріальні кошти 
(грошові суми), спрямовані на відшкодування таких втрат не можуть бути 
еквівалентними дійсним збиткам, які зазнали відповідні природні  
об’єкти і ресурси.  

Підкреслено, що саме вказані обставини значною мірою зумовлюють 
труднощі у визначенні причинного зв’язку між певними подіями і їх 
шкідливими наслідками. Ще одним фактором, окресленим автором, який 
обумовлює труднощі визначення екологічних збитків, є недостатнє пізнання 
природних законів і особливостей впливу на стан довкілля антропогенної 
діяльності. Саме тому дуже складно спрогнозувати напрями розвитку подій, 
визначити всі можливі компоненти екологічних збитків та встановити їх обсяг 
у грошовому еквіваленті.  

Відсутність методик об’єктивної економічної оцінки негативних наслідків 
нераціонального надрокористування обумовлює необхідність застосування 
таксової відповідальності. Зазначено, що таксовий метод відшкодування шкоди 
зазвичай відносять до заходів цивільно-правової відповідальності, при цьому 
такси становлять заздалегідь обчислений і зафіксований у твердій грошовій 
сумі розмір шкоди. У складі такс вміщується такий елемент, як витрати на 
поновлення природних об’єктів, які стягуються навіть у випадках, коли 
відшкодування шкоди є неможливим з причин незворотного характеру 
природних процесів. Наголошено на тому, що акцентування уваги лише на 
цивільно-правовій природі таксової відповідальності та ігнорування її 
адміністративно-правового аспекту є помилковим.  

Наприкінці підрозділу автором вказано на необхідність розробки методики 
відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства 
про надра. 
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ВИСНОВКИ 
 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, що полягає у розкритті сутності адміністративно-правового 
регулювання у сфері використання і охорони надр та розробці концептуальної 
моделі адміністративно-правового регулювання у сфері використання і охорони 
надр в Україні. За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі 
основні висновки:  

1. Визначено історіографію адміністративно-правового регулювання у сфері 
використання і охорони надр України, зокрема окреслено чотири етапи такого 
процесу, кожний з яких відрізняється притаманними йому особливостями 
адміністративно-правового регулювання в цій сфері, специфіка яких пов’язана з 
об’єктивними умовами розвитку держави, соціально-економічними факторами 
та екологічними вимогами. 

2. Сформульовано авторське визначення поняття «адміністративно-правове 
регулювання використання і охорони надр» як вплив уповноважених органів 
державної влади та місцевого самоврядування на суспільні відносини у сфері 
використання і охорони надр з метою забезпечення прав народу України як 
власників надр, сталого використання надр та забезпечення мінерально-
сировинної безпеки держави, що здійснюється за допомогою адміністративно-
правових засобів та встановлює права і обов’язки суб’єктів адміністративно-
правових відносин у сфері використання і охорони надр.  

3. З’ясовано, що надра, корисні копалини та мінеральні ресурси є 
самостійними об’єктами адміністративно-правового регулювання, 
виокремлення яких є доцільним на основі виділення притаманних їм юридично-
значущих ознак з урахуванням їх місця у природних екосистемах, 
господарського призначення та напрямів використання. 

4. Встановлено, що адміністративно-правове регулювання у сфері 
використання і охорони надр здійснює низка державних органів загальної та 
спеціальної компетенції, органи місцевого самоврядування, повноваження яких 
недостатньо скоординовані, у зв’язку з чим автором розроблено пропозиції 
щодо вдосконалення їх системи, повноважень та компетенції та внесення змін у 
нормативно-правові акти, що регулюють їх адміністративно-правовий статус.  

5. Визначено адміністративно-правові засоби забезпечення охорони і 
раціонального використання надр як сукупність установлених нормами 
адміністративного права прийомів (спеціальних дій), за допомогою яких 
держава в особі уповноважених органів здійснює вплив на відносини у сфері 
використання і охорони надр з метою забезпечення раціонального 
використання надр, відтворення мінерально-сировинної бази України, охорони 
прав і законних інтересів громадян, забезпечення охорони надр та довкілля під 
час здійснення надрокористування.  

6. Встановлено, що одним з основних завдань адміністративно-правового 
регулювання у сфері геологічного вивчення надр є створення банку інформації 
про надра, їх ресурси та небезпечні геологічні процеси. Акцентовано увагу на 
тому, що вирішення цього завдання потребує надійного адміністративно-



22 

правового забезпечення, особливо таких процесів як інженерні вишукування та 
еколого-геологічні дослідження, які, на відміну від адміністративно-правового 
регулювання геологічного вивчення корисних копалин (геологорозвідувальної 
діяльності), не є достатньо врегульованими, що спричиняє проблеми 
правозастосування у цій сфері та призводить до порушення екологічних прав 
фізичних і юридичних осіб.  

7. Встановлено, що серед видів надрокористування провідне місце належить 
видобутку корисних копалин, система адміністративно-правового регулювання 
якого є досить розвиненою, однак не враховує належною мірою вимоги 
забезпечення екологічної безпеки, у зв’язку із цим автором наголошено на 
необхідності посилення його природоохоронної спрямованості. Запропоновано 
створення сучасної ефективної системи адміністративно-правового 
регулювання у сфері розвідки та видобутку нетрадиційного газу, видобутку 
корисних копалин з надр морського дна, забезпечення радіаційної безпеки під 
час видобутку природного урану. 

8. Встановлено, що адміністративно-правове регулювання у сфері 
використанням надр для будівництва підземних споруд, не пов’язаних з 
видобуванням корисних копалин, як самостійний інститут адміністративного 
права, знаходиться на стадії становлення. Це у т. ч. призводить до того, що 
експлуатація підземних просторів на даний момент відбувається без 
оформлення будь-яких документів дозвільного характеру на землекористування 
та надрокористування. З’ясовано, що адміністративно-правове регулювання у 
цій сфері має забезпечувати комплексне цільове використання надр, 
передумовою якого є проведення обліку та консервації підземних виробок, 
перспективних для розташування підземних споруд. Обґрунтовано, що надра 
мають надаватися у користування органами публічного адміністрування для 
будівництва наземних будівель та споруд лише у тому разі, якщо можливий 
негативний вплив на надра, відповідно висновку державної екологічної 
експертизи, відсутній. 

9. Доведено, що адміністративно-правове регулювання у сфері 
використання і охорони надр забезпечується комплексом адміністративно-
правових засобів, серед яких основоположне місце займає дозвільний порядок 
надання надр у користування, який розглянуто як адміністративну процедуру, з 
виділенням її стадій, окресленням перманентних рис та детальним аналізом 
особливостей їх провадження.  

10. З’ясовано, що економіко-правовий механізм адміністрування 
використанням і охороною надр є неефективним, виокремлення гірничої ренти 
та рентних платежів на видобуток корисних копалин необґрунтованим, а 
екологічний податок на використання надр не сприяє мінімізації забруднення 
навколишнього природного середовища. У зв’язку із цим автором 
запропоновано запровадити податок на використання мінерально-сировинних 
ресурсів надр та відновити практику стягнення платежів за забруднення надр.  

11. З’ясовано, що засобом адміністративно-правового регулювання у сфері 
використання і охорони надр є підрахунок i облік надр, покладений на 
Державну службу геології та надр України, повноваження якої обмежуються 
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здійсненням обліку запасів і проявів корисних копалин. У зв’язку із тим, що 
питання здійснення підрахунку просторових ресурсів надр є неврегульованим, 
автором зроблений висновок про необхідність запровадження такого обліку. На 
виконання цього завдання автором запропоновано доповнення Положення про 
Державну службу геології та надр України відповідними нормами та розробка 
Порядку здійснення підрахунку просторових ресурсів надр. 

12. Обґрунтовано визначення державного контролю за додержанням вимог 
законодавства у сфері використання і охорони надр як системи заходів, 
спрямованих на організацію моніторингу геологічного середовища, перевірку 
додержання фізичними і юридичними особами вимог і правил щодо 
раціонального надрокористування, охорони надр і забезпечення екологічної 
безпеки, який об’єднує такі види контролю, як державний геологічний 
контроль та державний гірничий нагляд, повноваження на здійснення яких має 
покладатись виключно на Державну екологічну інспекцію України.  

13. На підставі аналізу діючого законодавства, практики його тлумачення та 
застосування автором запропоновано у ст. 22 Закону України від 16 травня 
1995 р. «Про виключну (морську) економічну зону України» передбачити 
відповідальність юридичних осіб за незаконний видобуток мінеральних 
ресурсів надр морського дна, а у ст. 24 – за незаконну експлуатацію водних 
живих ресурсів.  

14. Доведено, що відсутність методик об’єктивної економічної оцінки 
негативних наслідків порушення законодавства про надра обумовлює 
необхідність застосування до порушників заходів таксової відповідальності. На 
підставі аналізу правозастосовної практики та доктринальних джерел, автором 
аргументовано, що таксова відповідальність має комплексну природу та 
поєднує риси адміністративно-правової та цивільно-правової відповідальності. 

15. У результаті акумулювання сформульованих у цьому дослідженні 
векторів реформування засад адміністративно-правового регулювання у сфері 
використання і охорони надр із конкретними пропозиціями до діючого 
законодавства автором запропоновано приблизний варіант структури та 
найбільш загальних і важливих положень Концепції реформування 
адміністративно-правового регулювання у сфері використанням і охорони надр. 
Загальною метою Концепції є уніфікація як доктринальних, так і законодавчих 
положень відповідного регулювання. Підкреслено, що передбачені Концепцією 
реформи у досліджуваній сфері мають здійснюватися послідовно та з 
дотриманням встановлених строків реалізації конкретного заходу. 

 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ  

ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Монографії, підручники та навчальні посібники: 
 

1. Сурілова О. О. Державне управління використанням і охороною надр 
України / О. О. Сурілова. – Одеса : ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2014. – 
342 с. 



24 

Наукові статті та тези доповідей і наукових повідомлень: 
 

2. Сурілова О. О. Правові аспекти державного управління використанням та 
охороною надр в Україні / О. О. Сурілова // Visegrad journal on human rights. – 
2016. – № 3. – С. 208–213. 

3. Сурілова О. О. Державне управління видобутком нетрадиційного газу / 
О. О. Сурілова // Jurnalul juridic national : teorie şi practică. – 2016. – № 4 (20). –
С. 94–99. 

4. Плотнікова О. О. Моніторинг надр в системі державного моніторингу 
навколишнього природного середовища / О. О. Плотнікова // Актуальні 
проблеми політики. – 1999. – № 5. – С. 221–224. 

5. Плотнікова О. О. Про зміст деяких визначень, які використовуються в 
надровому законодавстві / О. О. Плотнікова // Право України. – 1999. – № 6. – 
С. 64–67. 

6. Плотнікова О. О. Оцінка впливу використання надр на стан довкілля / 
О. О. Плотнікова // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 6. – 
С. 30–32. 

7. Плотнікова О. О. Правове забезпечення ліцензування використання надр / 
О. О. Плотнікова // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 10. – 
С. 24–27. 

8. Плотнікова О. О. Нормативно-правові вимоги щодо охорони надр / 
О. О. Плотнікова // Юридический вестник. – 1999. – № 4. – С. 77–80. 

9. Плотнікова О. О. Правове забезпечення геологічного вивчення надр в 
системі видів надрокористування / О. О. Плотнікова // Вісник Одеського 
інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 4. – С. 142–145. 

10. Плотнікова О. О. Оцінка екологічних наслідків видобутку корисних 
копалин в системі оцінки антропогенного впливу на навколишнє природне 
середовище / О. О. Плотнікова // Ринкова економіка : сучасна теорія і практика 
управління. – Одеса : Астропринт, 1999. – Т. 2. – С. 280–288.  

11. Плотнікова О. О. Правова охорона оточуючого природного середовища 
від шкідливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням надрами / 
О. О. Плотнікова // Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління. – 
Одеса : Астропринт, 1999. – Т. 4. – С. 178–185.  

12. Плотнікова О. О. Геологическое изучение шельфа и обеспечение 
экологической безопасности / О. О. Плотнікова // Торговое мореплавание. – 
2000. – № 1. – С. 22–27.  

13. Плотнікова О. О. Порядок надання земельних ділянок для потреб, 
пов’язаних з використанням надр / О. О. Плотнікова // Ринкова економіка : 
сучасна теорія і практика управління. – Одеса : Астропринт, 2000. – Т. 3. –
С. 275–281. 

14. Плотнікова О. О. Економічний механізм надрокористування / 
О. О. Плотнікова // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 1. – 
С. 40–42. 



25 

15. Плотнікова О. О. Комплексність використання надр як основний 
принцип надрового законодавства / О. О. Плотнікова // Право України. – 2000. 
– № 4. – С. 84–86. 

16. Плотнікова О. О. Поняття геолого-економічної оцінки запасів корисних 
копалин / О. О. Плотнікова // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. 
– № 4. – С. 62–64.  

17. Плотнікова О. О. Користування надрами для будівництва і експлуатації 
підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин / 
О. О. Плотнікова // Предпринимательство, хозяйство право. – 2000. – № 7. – 
С. 45–48.  

18. Плотнікова О. О. Правовий режим використання і охорони підземних 
вод / О. О. Плотнікова // Юридический вестник. – 2000. – № 2. – С. 97–100. 

19. Сурілова О. О. Законодавство про використання надр в історичному 
аспекті / О. О. Сурілова // Актуальні проблеми політики. – 2000. – Вип. 9. – 
С. 394–398. 

20. Сурілова О. О. Про зміст та сутність поняття загального 
надрокористування / О. О. Сурілова // Актуальні проблеми держави і права. – 
2000. – Вип. 7. – С. 151–158.  

21. Сурілова О. О. Правове регулювання екологічної безпеки в процесі 
видобутку і збагачення уранових руд / О. О. Сурілова // Предпринимательство, 
хозяйство и право. – 2000. – № 12. – С. 51–54. 

22. Плотнікова О. О. Правове забезпечення розвитку мінерально-сировинної 
бази України / О. О. Плотнікова // Вісник Одеського інституту внутрішніх 
справ. – 2000. – № 2. – С. 163–167. 

23. Сурілова О. О. Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням 
законодавства про охорону і використання надр, як гарантія екологічних прав 
громадян / О. О. Сурілова // Актуальні проблеми політики. – 2000. – Вип. 12. – 
С. 381–387.  

24. Сурілова О. О. Актуальні проблеми екологічної відповідальності за 
порушення законодавства про використання і охорону надр / О. О. Сурілова // 
Право України. – 2001. – № 5. – С. 81–84.  

25. Сурілова О. О. Державний контроль за додержанням законодавства про 
надра / О. О. Сурілова // Юридичний вісник. – 2001. – № 2. – С. 138–143. 

26. Сурілова О. О. Теоретичні проблеми вдосконалення адміністративної 
відповідальності за порушення законодавства в сфері надрокористування / 
О. О. Сурілова // Актуальні проблеми держави і права. – 2001. – Вип. 11. – 
С. 98–101. 

27. Сурілова О. О. Про зміст та сутність прав та обов’язків 
надрокористувачів / О. О. Сурілова // Наукові праці Одеської національної 
юридичної академії. – 2002 . – Т. 1. – С. 303–313. 

28. Сурілова О. О. Право на чисте і здорове навколишнє середовище в 
системі основних прав людини / О. О. Сурілова // Актуальні проблеми держави 
і права. – 2007. – № 36. – С. 461–464. 



26 

29. Сурілова О. О. Забезпечення екологічної безпеки освоєння мінерально-
сировинних ресурсів континентального шельфу України як функція державного 
управління / О. О. Сурілова // Митна справа. – 2014. – № 2. – С. 81–87. 

30. Сурілова О. О. Управління використанням надр для будівництва 
наземних споруд і будівель та підземних споруд, не пов’язаним із видобутком 
корисних копалин / О. О. Сурілова // Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія : Юридичні науки. – 2016. – Вип. 3. – Т. 2. – 
С. 23–27. 

31. Сурілова О. О. Державний контроль за додержанням законодавства про 
надра / О. О. Сурілова // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – 
№ 4. – С. 150–154. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://lsej.org.ua/4_2016/42.pdf. 

32. Сурілова О. О. Управління геологічним вивченням надр / О. О. Сурілова 
// Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 8. – С. 88–92. 

33. Сурілова О. О. Теоретичні основи адміністративно-правового 
регулювання суспільних відносин в галузі використання і охорони надр / 
О. О. Сурілова // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 3. – 
С. 106–109. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://lsej.org.ua/4_2016/42.pdf. 

34. Сурілова О. О. Адміністративна відповідальність за порушення 
законодавства про використання ресурсів континентального шельфу / 
О. О. Сурілова // Правові проблеми становлення та розвитку сучасної 
Української держави : матеріали 4-ї (56-ї) звітної наукової конференції 
професорсько-викладацького складу ОНЮА (м. Одеса,  27-28 березня 
2001 року). – Одеса : Юридична література, 2001. – Вип. 11. – С. 436–440.  

35. Сурілова О. О. Актуальні проблеми законотворчості в галузі управління 
надрокористуванням у практиці українського парламенту / О. О. Сурілова // 
Парламентаризм в Україні: теорія та практика : матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Київ, 20 червня 2001 року). – Київ : 
Інститут законодавства Верховної Ради України, 2001. – С. 602–607. 

36. Сурілова О. О. Використання і охорона ресурсів надр в ЄС / 
О. О. Сурілова // Правове життя сучасної України : матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Одеса, 16–17 травня 2013 року). – Одеса : 
Фенікс, 2013. – С. 404–406. 

37. Сурілова О. О. Практика Європейського суду з прав людини в сфері 
захисту права на сприятливе навколишнє середовище при використанні надр в 
Україні / О. О. Сурілова // Правове забезпечення ефективного виконання 
рішень і застосування практики Європейського Суду з прав людини : матеріали 
другої науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю набуття чинності 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (м. Одеса, 
20–21 вересня 2013 року). – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 365–379. 

38. Сурілова О. О. Контроль в сфері використання і охорони надр / 
О. О. Сурілова // Правове життя сучасної України : матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова 



27 

(м. Одеса, 16–17 травня 2014 року). – Одеса : Юридична література, 2014. – 
Т. ІІ. – С. 306–308. 

39. Сурілова О. О. Право на загальне користування надрами : зміст та 
сутність / О. О. Сурілова // Ľudské a občianské práva a slobody : mechanizmus ich 
implementácie a ochrany v rôznych odvetviach práva : матеріали міжнародної 
наукової конференції (м. Братислава, 19–20 вересня 2014 року). – Братислава : 
Paneurópska vysoká škola, 2014. – С. 158–161. 

40. Сурілова О. О. Правові форми відшкодування шкоди, заподіяної надрам 
і довкіллю адміністративно-правовими правопорушеннями / О. О. Сурілова // 
Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : 
матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса,  
15–16 травня 2015 року). – Одеса : Юридична література, 2015. – Т. 2. –  
С. 42–44. 

41. Сурілова О. О. Стратегія розвитку мінерально-сировинної бази України 
в контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС / О. О. Сурілова // Правові 
проблеми цивілізаційного вибору України : матеріали Всеукраїнської наукової 
конференції, присвяченої пам’яті професора О. К. Вишнякова (м. Одеса, 
06 листопада 2015 року). – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 158–162. 

42. Сурілова О. О. Екологічна функція державного управління видобутком 
нетрадиційного газу / О. О. Сурілова // Právna veda a prax: výzvy moderných 
európskych integračných procesov : матеріали міжнародної наукової конференції 
(м. Братислава, 27–28 листопада 2015 року). – Братислава : Paneurópska vysoká 
škola, 2015. – С. 189–192. 

43. Сурілова О. О. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони 
довкілля при експлуатації надр в контексті Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС / О. О. Сурілова // Право Європейського Союзу: сучасний стан, виклики 
та перспективи : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Одеса, 
25 листопада 2016 року). – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 19–23. 

44. Сурілова О. О. Права громадян України в сфері використання надр / 
О. О. Сурілова // Традиції та новації юридичної науки : минуле, сучасність, 
майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 
19 травня 2017 року). – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. –  
С. 417–419. 

 
АНОТАЦІЇ 

 
Сурілова О. О. Адміністративно-правове регулювання у сфері 

використання і охорони надр. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено дослідженню проблем адміністративно-правового 
регулювання використання і охорони надр України. Сформульовано 
визначення категорії «надра», здійснено аналіз її співвідношення з іншими 
суміжними правовими поняттями та категоріями, охарактеризовано ґенезу 
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адміністративно-правового регулювання використання і охорони надр, 
з’ясовано теоретичні основи такого регулювання у цій сфері, охарактеризовано 
систему суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері 
використання і охорони надр та їх компетенцію. 

З’ясовано особливості адміністративно-правового регулювання у сфері 
забезпечення права загального користування надрами, визначено особливості 
адміністративно-правового регулювання геологічного вивчення надр, розкрито 
характеристику адміністративно-правового регулювання використання надр 
для видобутку корисних копалин та окреслено особливості адміністративно-
правового регулювання використання надр для будівництва підземних споруд, 
не пов’язаних з видобутком корисних копалин, та наземних споруд. 

Охарактеризовано дозвільний порядок надання надр у користування, 
визначено економіко-правовий механізм як засіб адміністративно-правового 
регулювання використання і охорони надр, здійснено характеристику 
державного обліку надр, родовищ, запасів і проявів корисних копалин. 

Розкрито сутність державного контролю у сфері використання і охорони 
надр, охарактеризовано відповідальність за адміністративні правопорушення у 
сфері використання і охорони надр. 

Окреслено правові форми відшкодування шкоди, заподіяної надрам і 
довкіллю адміністративними правопорушеннями, та розроблено пропозиції і 
рекомендації щодо вдосконалення порядку відшкодування шкоди у цій сфері. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративно-
правове регулювання, видобуток корисних копалин, геологічне вивчення, 
державний гірничий нагляд, державний контроль, економіко-правовий 
механізм, мінеральні ресурси, надра, надрокористування, охорона надр, 
суб’єкти, облік надр. 

 
Сурилова Е. А. Административно-правовое регулирование в сфере 

использования и охраны недр. – 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, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию проблем административно-правового 
регулирования использования и охраны недр Украины. Сформулировано 
определение категории «недра», осуществлен анализ ее соотношения с другими 
смежными правовыми понятиями и категориями, охарактеризован генезис 
административно-правового регулирования использования и охраны недр, 
выяснены теоретические основы регулирования в этой сфере, охарактеризована 
система субъектов административно-правового регулирования в сфере 
использования и охраны недр и их компетенция. 

Выяснены особенности административно-правового регулирования в сфере 
обеспечения права общего пользования недрами, определены особенности 
административно-правового регулирования геологического изучения недр, 
раскрыта характеристика административно-правового регулирования 
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использования недр для добычи полезных ископаемых и обозначены 
особенности административно-правового регулирования использования недр 
для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, и наземных сооружений. 

Охарактеризован разрешительный порядок предоставления недр в 
пользование, определен экономико-правовой механизм как средство 
административно-правового регулирования использования и охраны недр, 
осуществлена характеристика государственного учета недр, месторождений, 
запасов и проявлений полезных ископаемых. 

Раскрыта сущность государственного контроля в сфере использования и 
охраны недр, охарактеризована ответственность за административные 
правонарушения в сфере использования и охраны недр. 

Определены правовые формы возмещения вреда, причиненного недрам и 
окружающей среде административными правонарушениями, и разработаны 
предложения и рекомендации по совершенствованию порядка возмещения 
вреда в этой сфере. 

Ключевые слова: административная ответственность, 
административно-правовое регулирование, добыча полезных ископаемых, 
геологическое изучение, государственный горный надзор, государственный 
контроль, экономико-правовой механизм, минеральные ресурсы, недра, 
недропользование, охрана недр, субъекты, учет недр. 

 
Surilova O. O. Administrative legal regulation in the sphere of utilization 

and protection of subsoil. – Manuscript. 
Thesis for earning a doctor degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 

The dissertation contains a research of the problems of administrative legal 
regulation of the utilization and protection of subsoil in Ukraine. The dissertation 
provides a theoretical justification and a new solution of a scientific problem of 
improvement of administrative legal regulation of utilization and protection of 
subsoil in Ukraine, formulates a series of scientific propositions aimed at resolution 
of the problem, as well as propositions and recommendations concerning 
amendments to legislation in the mentioned field. The analysis of the state of 
scientific research of the problem in the contemporary legal science demonstrated the 
absence of a comprehensive monographic research of the problem. Until today there 
is even no generally recognized approach towards the definition of the object of legal 
regulation. 

The paper offers an original definition of public administration in the field of 
utilization and protection of subsoil, which is a type of activity of the bodies and 
institutions representing public authority on enforcement of state policy in the field of 
geological research of subsoil, extraction of raw resources, construction of subsoil 
installations not connected with extraction of raw materials, protection of subsoil and 
environment, which includes a system of measures on securing the rights of the 
people of Ukraine as the owner of subsoil and material safety of state, enforcement 
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and execution of norms and requirements concerning rational utilization of subsoil, 
prevention of negative anthropogenic influence on the environment. 

The subject of administrative legal regulation in the field of utilization of subsoil 
is a body of public administration, which, in accordance with its functions provided 
by law, applies the administrative legal means in order to ensure a rational 
comprehensive utilization of subsoil to satisfy the needs in mineral resources and 
other needs of the social production, protection of subsoil, guaranteeing of the human 
safety in the process of utilization of subsoil and safety of property and environment, 
as well as protection of rights and lawful interests of enterprises, institutions and 
organizations and citizens. The author formulates propositions concerning 
improvement of their system and competences.  

The paper determines and outlines the specifics of the public administration of 
protection and rational utilization of subsoil with the purpose to conduct the general 
use of subsoil, geologic research of subsoil, mining activities, construction of surface 
and underground buildings and installation. It is suggested that the general use of 
subsoil should be included to the system of types of subsoil utilization. The paper 
further determines the avenues for improvement of public administration of the 
extraction of unconventional gas and uranium raw material. A necessary precondition 
for the resolution of this task is the creation of effective modern system of public 
administration in the field of exploration and extraction of unconventional gas based 
on modern technologies capable of not only securing the energetic independence and 
environmental safety of Ukraine. It is necessary to grant the bodies of local self-
government the powers to exercise control over the geological exploration of gas-
bearing capacity of subsoil and exploitation of gas fields in order to ensure the social, 
ecological and other rights of the community, protection and recreation of 
environment. This will enable reduction of social tensions resulting from exploration 
and extraction of unconventional gas. Simultaneously, they must inform the public 
opinion of the risks and advantages of such activities and public discussion of the 
question.  

The paper determines a list of administrative legal methods to ensure the rational 
use and protection of subsoil and guaranteeing to the citizens of Ukraine of their right 
to ecologically safe environment; it further substantiates the need of public 
administration of the utilization of subsoil for construction of above-ground 
buildings. Such methods include the authorization-based procedure of provision of 
subsoil for the use, mining claims concerning the land lots intended for the use of 
subsoil and, in certain cases, conclusion of administrative contract; economic and 
legal mechanism of public administration of the use and protection of subsoil; 
calculation and account of subsoil; state geological control and state mining 
monitoring.  

The paper discusses the problematic aspects of legal responsibility for violations 
of the legislation on subsoil and concludes that the determination of such types of 
responsibility as ecological, economic and legal as well as commercial and legal is 
unjustified and contravenes the Constitution of Ukraine. It is proven that cessation of 
utilization of subsoil provided under Art. 27 of the Natural Resources Code of 
Ukraine should be viewed as a measure of administrative punishment in the form of 
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disqualification for a specific right. The paper further makes propositions on 
qualification of the elements of administrative offences in the field of subsoil 
utilization. It reviews the forms of compensation of damages caused by violations of 
the legislation on subsoil. It is proven that the rated responsibility has a mixed nature. 
Focusing on civil nature of rated responsibility and ignoring its administrative legal 
aspect is a mistake. There must be a unified procedure of acceptance and approval of 
rates to calculate the amount of damages compensated to the environment. The 
bodies of public administration responsible for establishment of rate responsibility 
must be determined and systemized in the form of a unified legal act, the 
amendments to which must foresee the rates for compensation of damages done as a 
result of violations of legislation.  

The paper formulates propositions on amendments to the Code of Ukraine on 
Administrative Offences, Natural Resources Code of Ukraine, Land Code of Ukraine, 
the Law of Ukraine on Extraction and Processing of Uranium Ore, Law of Ukraine 
on Oil and Gas, Law on Exclusive Economic Zone, Regulation on the Ministry of 
Ecology and Natural Resources of Ukraine, Regulation on the State Service of 
Ukraine on Geology and Natural Resources, Regulation on State Employment 
Service of Ukraine. 

Key words: administrative responsibility, administrative and legal regulation, 
extraction of minerals, geological study, state mining supervision, state control, 
economic and legal mechanism, mineral resources, subsoil, subsoil use, protection of 
subsoil, subjects, subsoil accounting. 
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	Встановлено, що комплексний характер використання надр передбачає облік, консервацію і використання підземних гірничих виробок, які утворилися під час видобування корисних копалин і є перспективними (за гірничо-геологічними та сейсмічними умовами, хар...
	Виявлено, що у законодавстві немає єдиного підходу щодо класифікації підземних споруд. При цьому, є розбіжності у цьому питанні у положеннях Кодексу України про надра та Податковим кодексом України. У зв’язку із цим, автором розроблена власна класифік...
	Доведена необхідність закріплення нового виду надрокористування – користування надрами для будівництва наземних споруд. Вивчення антропогенних фізичних полів у надрах в рамках проведення екологічної експертизи важливе для планування населених пунктів,...
	У підрозділі 4.2 «Економіко-правовий механізм використання і охорони надр» зазначено, що серед задач адміністративної реформи в Україні визначне місце належить зміцненню та формуванню нових фінансово-економічних основ функціонування публічного адмініс...
	Аргументовано, що за допомогою економіко-правового механізму здійснюється узгодження екологічних, економічних і соціальних інтересів у процесі використання надр. Обґрунтовано положення про те, що платежі за користування надрами для видобутку корисних ...
	Автором поставлено під сумнів ефективність стягнення платежів за забруднення надр і довкілля на основі легалізації екологічної шкоди. З 01 січня 2011 р. замість збору за забруднення навколишнього природного середовища Податковим кодексом України введе...
	У підрозділі 4.3 «Державний облік надр, родовищ, запасів і проявів корисних копалин» зазначено, що передумовою користування надрами та розробки природоохоронних заходів є підрахунок і облік надр, їх мінеральних та просторових ресурсів. Наявність об’єк...
	Визначено, що здійснення підрахунку і обліку є однією з найважливіших функцій адміністративно-правового регулювання надрокористування. Передумовою здійснення адміністративно-правового регулювання підрахунку i обліку надр є визначення складу Державного...
	Наголошено на необхідності конкретизувати склад Державного фонду надр та з урахуванням цілей здійснення надрокористування, господарського призначення надр виділити категорії надр у його складі. Відповідно до Кодексу України про надра, частиною Державн...
	Розглядається як неправомірна така розробка, яка порушує вимоги повноти і комплексності, в результаті чого утворюються місця накопичення відходів розробки і збагачення мінеральної сировини, які мають промислове значення. Промисловий характер накопичен...
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