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Детально рассмотрено правовое регулирование оснований применения 
остановки транспортных средств. Определены место остановки транспорт-
ных средств среди мер административного принуждения, позитивные и нега-
тивные положения Закона Украины «О милиции» относительно этого вопроса 
и предложены пути усовершенствования последних. 

The legal adjusting of grounds of transport stopping application is consi-
dered. The place of transport stopping among the measures of administrative compul-
sion, positive and negative provisions of the law of Ukraine «About Militia» concern-
ing this issue are determined and the ways of their improving are suggested. 
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МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ  
І ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ:  
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

Охарактеризовано діючий механізм адміністративно-правового регулюван-
ня охорони навколишнього середовища та природокористування в Україні.  
Надано авторські пропозиції щодо модернізації існуючої правової бази в умовах 
розвитку інтеграційних процесів у країні. 
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Наша держава належить до країн світу з найгіршою екологічною 
ситуацією. Це підтверджує 102 позиція України серед 132 країн сві-
ту у 2012 році в міжнародному рейтингу екологічних досягнень, 
розрахованому фахівцями Єльського університету (США) за 25-ма 
показниками, що характеризують дієвість державної політики дер-
жав щодо збереження екосистем [1]. В основі «екологокризового» 
ланцюжка лежать три проблеми, які тісно взаємопов’язані і нерідко 
обумовлюють одна одну. Це такі: нераціональний розподіл і викори-
стання природних ресурсів, що призвело до їх обмеженості; розви-
ток народного господарства з відповідним навантаженням на на-
вколишнє середовище; забруднення природного середовища, яке 
досягло небачених масштабів. Приблизно 15 % території країни за-
ймають зони екологічного лиха та надзвичайних екологічних ситуа-
цій. Тільки 15–20 % жителів міст і селищ дихають повітрям, що від-
повідає встановленим нормативам якості. Загалом екологічно 
чистою в Україні вважається лише 6 % її території. Щорічно в атмо-
сферу потрапляє більше 6 млн тонн забруднюючих речовин. Близько 
62 % з них припадає на стаціонарні джерела забруднення промис-
лових підприємств. Надзвичайно небезпечними для навколишнього 
середовища є процес накопичення відходів, у тому числі промисло-
вого характеру. Близько 50 % споживаної населенням питної води 
не відповідає гігієнічним вимогам. Усе це вплинуло на погіршення 
здоров’я людей. Викладене свідчить, що всім жителям України треба 
усвідомити, що час нерегульованого і нераціонального користування 
природними ресурсами сплив і врешті решт, якщо взяти до уваги 
підрахунки фахівців, виявляється, що збитки від шкоди екологічно-
го характеру щорічно складають суму, яка дорівнює половині націо-
нального доходу країни. При цьому через брак коштів екологічні 
проблеми в Україні нині практично не вирішуються [1]. Очевидно, 
що такий стан є тупиковим і подальший розвиток країни потребує 
нових підходів до діяльності державних і громадських інституцій з 
урахуванням пріоритетів екологічної складової. У цьому аспекті є 
два шляхи. 

По-перше, курс України на євроінтеграцію, впровадження в на-
ціональну адміністративно-правову систему європейської концепції 
сталого розвитку, а також всебічне розгортання процесу партнерст-
ва країни з Європейським Союзом вимагають наближення україн-
ського адміністративного законодавства до європейського у сфері 
охорони навколишнього середовища.  

По-друге, за умов сучасності, коли в Україні практично не здійс-
нюється єдина послідовна державна політика, що передбачає за-
провадження і реалізацію принципів раціонального природокорис-
тування та мінімізацію негативного впливу на природоохоронні 
об’єкти при здійсненні господарської діяльності, потрібен дієвий ме-
ханізм адміністративно-правового регулювання охорони природного 
середовища й природокористування та управління ними, введення 
жорстких обмежень і відповідальності. Повинна народитися нова 
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ідеологія природокористування, яка потребує здійснення заходів 
щодо розвитку маловідходних ресурсозберігаючих технологій, за-
провадження прямих природоохоронних заходів, якими є будівниц-
тво очисних споруд, розширення охоронних територій, реалізація 
стратегій на відновлення вихідного стану природних екосистем. На 
нашу думку, ідеологія «екологізації» правової системи повинна стати 
основною парадигмою, особливою філософією суспільства. В іншому 
випадку людина може поплатитися не тільки своїм здоров’ям, але й 
благополуччям майбутніх поколінь, адже негативний вплив на приро-
дне середовище є не чим іншим, як знищенням існування людства.  

Україна, враховуючи досвід провідних країн світу, має активізу-
вати свої дії щодо модернізації адміністративно-правового механіз-
му управління сферою природокористування і природоохорони, 
вжиття природоохоронних заходів. Окрім зазначеного, основою 
процесу розвитку екологічної складової є гармонізована з міжнарод-
ним законодавством нормативно-правова база у галузі охорони на-
вколишнього середовища, урегулювання відносин в екологічній 
сфері, відповідальності за нанесення шкоди навколишньому середо-
вищу. Зазначимо, що основи такого законодавства в країні уже 
створені. Проте вони потребують подальшого удосконалення, що, у 
свою чергу, вимагає не тільки великих капіталовкладень, але й пев-
ної уваги і спрямованості дій законодавців, аналітиків і, звісно, 
працівників природоохоронних органів та науковців.  

У науковій літературі існує чимало праць, у яких розглядаються 
проблеми адміністративно-правового регулювання охорони навко-
лишнього природного середовища і управління цією сферою. Знач-
ний внесок у вивчення даних питань внесли вітчизняні та зарубіжні 
вчені, зокрема В. І. Андрейцев, О. М. Бандурка, П. Д. Біленчук, 
І. П. Голосніченко, А. П. Гетьман, Є. В. Додін, І. А. Дмитренко, 
О. М. Заржицький, Р. А. Калюжний, О. С. Колбасов, В. К. Колпаков, 
М. Й. Коржанський, А. П. Клюшніченко, В. О. Ліпкан, М. І. Малишко, 
В. І. Олефір, О. О. Погрібний, В. І. Семчик, О. М. Ткаченко, О. М. Хіміч, 
Ю. С. Шемшученко, В. К. Шкарупа, В. В. Ярчук. Комплексний харак-
тер дослідження обумовив залучення праць фахівців у галузі теорії 
права і економіки. Це праці С. С. Алексєєва, О. О. Веклич, 
О. Л. Кашенко, В. К. Мамутова, В. М. Плішкіна, Ю. А. Тихомирова, 
В. В. Цвєткова, Г. В. Щокіна, Л. С. Явича та інших. Усе це підтвер-
джує актуальність вказаних проблем та передбачає посилення уваги 
до питань пошуку шляхів удосконалення адміністративного законо-
давства в природоохоронній сфері. Тому за мету дослідження об-
рано аналіз існуючого механізму адміністративно-правового регу-
лювання правовідносин у сфері охорони навколишнього природного 
середовища та природокористування, надання науково-
обґрунтованих пропозицій щодо ефективної його модернізації в 
умовах проведення адміністративної реформи та розвитку інтегра-
ційних процесів. 
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Щодо загальної характеристики законодавства про охорону на-
вколишнього природного середовища ми фактично розглядаємо іс-
нуючу систему національного законодавства. При цьому мова ве-
деться про його джерела, під якими слід розуміти систему 
нормативно-правових актів, які вміщують норми і принципи, роз-
раховані на врегулювання й охорону природоохоронних правовід-
носин [2, с. 27, 28]. Вони мають надзвичайну вагу, оскільки охорона 
навколишнього природного середовища – це одна зі складових раці-
онального природокористування.  

Здійснюється охорона різними, в тому числі й правовими, засо-
бами. При цьому в правових формах захищаються переважно всі 
компоненти, що складають природне середовище. Відповідно, Укра-
їнська держава правовими важелями регулює відносини в галузі 
охорони, використання й відтворення природних ресурсів, забезпе-
чення екологічної безпеки, запобігання й ліквідації негативного 
впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне 
середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду 
живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, уніка-
льних територій та природних об’єктів, пов’язаних з історико-
культурною спадщиною. Це головні завдання українського природо-
охоронного законодавства. 

Суть адміністративно-правового механізму регулювання у сфері 
природоохорони та природокористування в методологічному аспекті 
полягає у розробці і виданні правових (адміністративних) актів, що 
регулюють організацію та управління у сфері природокористування, 
права і обов’язки посадових осіб і керівних працівників, населення 
країни щодо використання і відтворення природних ресурсів та за-
безпечення рівноваги в природному середовищі. Адміністративні 
акти мають обов’язкову силу і безпосередньо впливають на дії під-
приємств, організацій, окремих працівників і населення, а також 
послідовно виражають і закріплюють екологічну політику Українсь-
кої держави [3, с. 69]. Перш ніж розглянути систему норм, якими 
регулюється сфера охорони природного середовища в Україні, ви-
значимо основні принципи, які є основою у формуванні усього при-
родоохоронного законодавства, в реалізації правового статусу кож-
ного суб’єкта природоохоронних відносин, їх природоохоронної 
діяльності. Отже, спираючись на правові норми, виділимо принци-
пами охорони навколишнього природного середовища наступні 
[4, с. 101,102]: 

1. Пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість доде-
ржання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання 
природних ресурсів під час здійснення господарської, управлінської 
та іншої діяльності. 

2. Гарантування екологічно безпечного середовища для життя і 
здоров’я людей. 

3. Запобіжний характер заходів щодо охорони природного сере-
довища. 
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4. Екологізація матеріального виробництва на основі комплекс-
ності рішень у питаннях охорони, використання і відтворення при-
родних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій. 

5. Збереження просторової та видової різноманітності і цілісності 
природних об’єктів і комплексів. 

6. Науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних і 
соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплі-
нарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних на-
ук та прогнозування стану навколишнього природного середовища. 

7. Обов’язковість екологічної експертизи. 
8. Гласність і демократизм під час прийняття рішень, реалізація 

яких впливає на стан природного середовища, формування у насе-
лення екологічного світогляду. 

9. Науково обґрунтоване нормування впливу господарської та 
іншої діяльності на навколишнє природне середовище. 

10. Безоплатність загального та платність спеціального викорис-
тання природних ресурсів для господарської діяльності. 

11. Стягнення збору за забруднення навколишнього природного 
середовища та погіршення якості природних ресурсів; компенсація 
шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону природ-
ного середовища. 

12. Вирішення питань охорони природного середовища та вико-
ристання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної 
зміни територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на 
екологічну обстановку. 

13. Поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі 
охорони навколишнього природного середовища. 

14. Вирішення проблем охорони навколишнього природного се-
редовища на основі широкого міждержавного співробітництва.  

Система природоохоронного законодавства в Україні має чотири 
рівні: закони і кодекси, укази і розпорядження Президента з питань 
екології та природокористування, урядові нормативні акти; норма-
тивні акти міністерств і відомств; нормативні рішення органів міс-
цевого самоврядування. Останніми роками в чинному адміністра-
тивному законодавстві України поряд з природноресурсовими і 
природоохоронними актами приймаються правові акти, які містять 
норми щодо забезпечення екологічної безпеки населення та навко-
лишнього середовища [5, с. 11]. Одним із перших актів, у якому 
проголошено необхідність дбати про екологічну безпеку громадян, 
генофонд нації та її молоде покоління, є Декларація про державний 
суверенітет України від 16 липня 1990 р. Визначаючи ці пріоритети, 
Україна взяла на себе обов’язок самостійно встановлювати порядок 
використання природних ресурсів, припиняти функціонування 
будь-яких підприємств, установ, організацій та інших об’єктів,  
які створюють загрозу екологічній безпеці. Вершиною законодавчої 
піраміди є Конституція України, в якій декларується право людини 
на безпечне для життя і здоров’я навколишнє середовище та  
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відшкодування заподіяної порушенням цього права шкоди [6, 
ст. 50]. Також закріплюється положення про охорону природи та 
раціональне використання природних ресурсів, які є основою жит-
тєдіяльності українського народу. Це положення може оцінюватися 
як конституційне закріплення екологічної функції держави і 
суб’єктів-природокористувачів. Так, у статті 16 Конституції України 
передбачається, що забезпечення екологічної безпеки і підтримка 
екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків  
Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду українського 
народу є обов’язком держави [6]. Оголошуючи людину і її права 
найвищою цінністю, одночасно Основний Закон країни покладає на 
кожного обов’язок зберігати природу і навколишнє середовище, 
дбайливо ставитися до природних багатств. Основні вимоги Кон-
ституції є головними складовими для подальшого розвитку і належ-
ного функціонування природоохоронної нормативно-правової бази. 

Найбільш повно питання охорони природного середовища й еко-
логічної безпеки знайшли своє відображення в Законі України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» (1991 р.), а саме в 
спеціальному розділі про заходи забезпечення екологічної безпеки 
(ст. 50–59), а також в інших розділах і статтях, що стосуються [7]: 
основних принципів, об’єктів охорони та екологічних програм (ст. 1, 
3, 5, 6); прав і обов’язків громадян щодо сфери природного середо-
вища (ст. 9–12); повноважень органів законодавчої влади та місце-
вого самоврядування (ст. 13–15), органів управління (ст. 18–20), ор-
ганів екологічного контролю, нагляду (ст. 35–40); надзвичайних 
екологічних ситуацій (ст. 65, 66 розд. XII); відповідальності за пору-
шення норм екологічного законодавства (ст. 68–70) та ряд інших. 
Закон регулює також використання природних ресурсів [7]. Зазна-
чимо, що Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних 
прав і забезпечує їх таким чином [3, с. 92, 93]: а) проведенням ши-
рокомасштабних державних заходів щодо підтримання, відновлен-
ня і поліпшення стану навколишнього природного середовища; 
б) обов’язком міністерств, відомств, підприємств, установ, організа-
цій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому 
впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне 
середовище, виконувати екологічні вимоги при розміщенні продук-
тивних сил, будівництві й експлуатації народногосподарських 
об’єктів; в) участю громадських об’єднань та громадян у діяльності 
щодо охорони навколишнього середовища; г) здійсненням держав-
ного і громадського контролю за додержанням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища; д) компенсацією в 
установленому порядку шкоди, заподіяної здоров’ю і майну грома-
дян внаслідок порушення законодавства про охорону природного 
середовища; е) невідворотністю відповідальності за порушення зако-
нодавства про охорону довкілля; є) створенням і функціонуванням 
мережі загальнодержавної автоматизованої інформаційно-
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аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформа-
ції.  

Діяльність, що перешкоджає здійсненню права громадян на без-
печне навколишнє природне середовище та інших їх екологічних 
прав, підлягає припиненню в порядку, встановленому Законом 
України «Про охорону навколишнього природного середовища» й 
іншими нормативно-правовими актами України. Порушені права 
громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища 
мають бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку 
відповідно до законодавства України.  

Закон наголошує на підвищенні екологічної культури населення, 
а також підготовці кваліфікованих спеціалістів через обов’язкову 
освіту і виховання у сфері охорони навколишнього природного се-
редовища в навчально-виховних закладах. Згідно зі ст. 10 Закону 
України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
отримання екологічної освіти, участь громадських об’єднань і гро-
мадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного сере-
довища виступає гарантією забезпечення права кожного на сприят-
ливе навколишнє природне середовище, достовірну інформацію про 
його стан, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю і майну екоп-
равопорушенням [7]. У Законі визначено природні території та 
об’єкти, що підлягають окремій охороні (природно-заповідний фонд, 
курортні та лікувально-оздоровчі зони), заходи щодо забезпечення 
екологічної безпеки, а також фінансування заходів з охорони навко-
лишнього природного середовища за рахунок: штрафів за забруд-
нення довкілля; штрафів за порушення норм і правил охорони на-
вколишнього природного середовища; добровільних внесків 
підприємств та громадян. Порушення законодавства України про 
охорону довкілля тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, 
кримінальну відповідальність. 

Окрім цього Закону, відносини у галузі охорони природного  
середовища в Україні регулюються законами України «Про плату  
за землю» (1992 р.), «Про охорону атмосферного повітря» (1992 р.), 
«Про природно-заповідний фонд України» (1992 р.), «Про тваринний 
світ» (1993 р.), «Про екологічну експертизу» (1995), «Про відходи» 
(1998 р.), «Про рослинний світ» (1999 р.), «Про Загальнодержавну 
програму поводження з токсичними відходами» (2000 р.), «Про мис-
ливське господарство та полювання» (2000 р.), «Про тваринний світ» 
(2001 р.), «Про державний контроль за використанням та охороною 
земель» (2003 р.), «Про екологічну мережу України» (2004 р.).  

Надзвичайно важливе значення для забезпечення екологічної 
безпеки мають і такі законодавчі акти, як закони України «Про ви-
користання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (1995 р.), «Про 
правовий режим надзвичайного стану» (2000 р.), «Про зону надзви-
чайної екологічної ситуації» (2000 р.), «Про основи національної без-
пеки України« (2003 р.), «Про державну систему біобезпеки при 
створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетич-
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но модифікованих організмів» (2007 р.) і ряд інших, які пов’язані із 
захистом населення від небезпечного впливу шкідливих хімічних, 
фізичних і біологічних чинників і умов праці та проживання.  

До того ж, деякі відносини у сфері використання й охорони на-
вколишнього середовища врегульовано постановами Верховної Ради 
України. Зокрема, вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки 
передбачені у постановах Верховної Ради України «Про затверджен-
ня Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припи-
нення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі 
порушення ними законодавства про охорону навколишнього приро-
дного середовища» (1992 р.), «Про Основні напрями державної полі-
тики України у галузі охорони довкілля, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» (1998 р.) тощо. До си-
стеми законодавства в галузі екологічної безпеки належать також 
законодавчі акти щодо санітарно-епідемічного благополуччя насе-
лення (санітарної безпеки), радіаційної та ядерної безпеки, а також 
законодавство в галузі ліквідації наслідків Чорнобильської катаст-
рофи, інших природних і техногенних надзвичайних екологічних 
ситуацій. Це, зокрема, закони України «Про захист населення і тери-
торій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного харак-
теру» (2000 р.), «Про статус і соціальний захист громадян, що пост-
раждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанова 
Верховної Ради України «Про невідкладні заходи щодо захисту гро-
мадян України від наслідків Чорнобильської катастрофи» (1990 р.). В 
галузі забезпечення санітарної безпеки найголовнішими є закони 
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуч-
чя населення» (1994 р.), «Про пестициди і агрохімікати» (1995 р.), 
«Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» 
(1997 р.), «Про пестициди і агрохімікати». Надзвичайно важливим 
для забезпечення екологічної безпеки є Перелік видів діяльності та 
об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р., та 
ряд інших нормативно-правових актів. 

Законодавство України про охорону природного середовища 
складається також із кодексів, прийнятих Верховною Радою Украї-
ни. Так, правовими актами, що безпосередньо регулюють основи 
організації охорони природного середовища, є Кодекс України про 
адміністративні правопорушення (1984 р.), Повітряний кодекс 
(1993 р.), Земельний кодекс (1990 р.), Лісовий кодекс (1994 р.), Ко-
декс про надра (1994 р.), Водний кодекс України (1995 р.). 

Досить поширеними джерелами природоохоронного законодав-
ства є спеціальні нормативно-правові акти державних органів Укра-
їни, які видаються на основі законодавчих актів. Насамперед, до 
них віднесено укази Президента, постанови і розпорядження Кабі-
нету Міністрів України, які спрямовані на врегулювання суспільних 
відносин у галузі використання, відтворення й охорони природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки населення України. 
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Серед найбільш відомих – постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Положення про державну систему моніторингу 
довкілля» від 30 березня 1998 р., «Про затвердження Положення про 
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища» 
від 7 травня 1998 р., які присвячені врегулюванню й охороні еколо-
гічних правовідносин. Слід згадати також постанову «Про затвер-
дження переліку видів діяльності, що належать до природоохорон-
них заходів» (1996 р.). Урядом прийнято Національний план дій з 
охорони навколишнього середовища на 2011–2015 роки, спрямова-
ний на реалізацію державної екологічної політики, в рамках якої 
затверджені відповідні державні цільові програми. З метою прове-
дення ефективної і цілеспрямованої діяльності України з організації 
і координації заходів щодо охорони навколишнього природного се-
редовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального викори-
стання і відтворення природних ресурсів на перспективу розробля-
ються і приймаються державні цільові, міждержавні, регіональні, 
місцеві та інші територіальні програми.  

До підзаконних актів належать також відомчі нормативні акти: 
накази й інструкції міністерств й інших органів центральної вико-
навчої влади, наприклад «Базові нормативні плати за забруднення 
навколишнього середовища України» (1993 р.). Самостійними пра-
вовими джерелами є акти місцевих органів державної влади й міс-
цевого самоврядування.  

Однак, незважаючи на таке розмаїття нормативних актів, біль-
шість із них не відповідають вимогам часу (прийняті у 90-х роках 
ХХ століття) і, головне, – міжнародним нормам. Загальновідомо, що 
вагомий вплив на формування природоохоронного законодавства 
України мають міжнародні правові акти. Так, Україною ратифіко-
вано міжнародні конвенції «Про охорону біологічного різноманіття» 
(1994 р.), «Про охорону дикої природи, фауни і природних середовищ 
існування в Європі» (1996 р.), «Про речовини, що руйнують озоновий 
шар» (1996 р.) тощо. На сьогодні Україна є стороною понад 30-ти 
міжнародних природоохоронних конвенцій глобального та регіона-
льного значення, зокрема Конвенції про водно-болотні угіддя 
(1971 р.), Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної 
спадщини (1972 р.), Конвенції про охорону дикої флори та фауни і 
природних середовищ їх існування в Європі (1979 р.), Конвенції про 
збереження мігруючих видів диких тварин (1979 р.), Віденської 
конвенції про охорону озонового шару (1985 р.), Конвенції про за-
хист Чорного моря від забруднення (1992 р.), Конвенції про охорону 
та використання транскордонних водотоків і міжнародних озер 
(1992 р.), Конвенції про охорону біологічного різноманіття (1992 р.), 
Конвенції про ядерну безпеку (1994 р.), Конвенції про доступ до ін-
формації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та до-
ступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (1999 р.). 
Міжнародні документи покладають на країну додаткові зо-
бов’язання щодо збереження навколишнього природного середовища 
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і забезпечення прав громадян, а отже, національна правова база у 
сфері охорони природного середовища і природокористування по-
требує гармонізації з європейським законодавством у напрямках, 
передбачених Загальнодержавною програмою адаптації законодав-
ства України до законодавства Європейського Союзу, прийнятою 
Верховною Радою України 18 березня 2004 р. [8]. Також існує необ-
хідність у прийнятті єдиного кодифікованого акта – Природоохо-
ронного кодексу України. 

Виходячи з вищевикладеного, стає зрозумілим, що правова осно-
ва охорони навколишнього середовища – це комплекс норм адмініс-
тративного, земельного, водного, лісового повітряного законодавст-
ва, а також законодавства про надра. Однак процес формування 
сучасної правової основи в галузі природоохорони і природокорис-
тування повинен здійснюватися за такими напрямками: 1) реаліза-
ція адміністративної реформи і державної екологічної політики; 
2) застосування організаційно-правових засобів впливу з метою не-
порушення правил природокористування; 3) гармонізація націона-
льного адміністративного законодавства до європейських норм та 
вимог часу.  
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Охарактеризован механизм административно-правового регулирования 
охраны окружающей среды и природопользования в Украине. Даны авторские 
предложения по модернизации действующей правовой базы в условиях развития 
интеграционных процессов в стране. 

The mechanism of administrative and legal adjusting of guard of Environment 
and Natural Resources of Ukraine is described. The authorial suggestions are given 
on modernisation of existing legal framework in development of integration processes 
in the country. 


