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У статті автором здійснюється досліджен-
ня розуміння об’єкта адміністративного пра-
вопорушення в сфері охорони природи. Метою 
дослідження є визначення сутності поняття 
«природи» як об’єкту адміністративного право-
порушення. Розглядаються категорії «природа», 
«довкілля», «навколишнє природнє середовище», 
«природні ресурси», «екологічна безпека». В ході 
проведеного дослідження обґрунтовано необхід-
ність вживання єдиного підходу для уникнення 
правових колізій. Запропоновано на законодав-
чому рівні визначити поняття «природа», щоб 
спростити його розуміння та застосування, 
оскільки воно є основою для визначення сутнос-
ті об’єкту адміністративних правопорушень в 
сфері охорони природи.
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природи. В Кодексі про адміністративні 
правопорушення України відповідальність 
за правопорушення в сфері охорони при-
роди передбачена у главі 7 «Адміністративні 
правопорушення у сфері охорони природи, 
використання природних ресурсів» і в на-
зві глави використовується термін «охорона 
природи». У Кримінальному кодексі – у роз-
ділі 8 «Кримінальні правопорушення проти 
довкілля», використовується поняття «до-
вкілля». Також кримінальне законодавство 
було доповнено статтею «Екоцид», яка від-
носиться до кримінальних правопорушень 
проти миру, безпеки людства та міжнарод-
ного правопорядку. У зв’язку із вищенаведе-
ним, спробуємо розібратися із визначенням 
об’єкта адміністративних правопорушень. 

Метою статті є дослідження національ-
ного законодавства та аналіз різноманітних 
підходів до визначення об’єкту адміністра-
тивного правопорушення в сфері охорони 
природи.

Виклад основного матеріалу
Поняття природи не існує у чинному 

українському законодавстві. У українсько-
му тлумачному словнику, значення слова 
«природа» полягає у наступному « органіч-
ний і неорганічний світ у всій сукупності і 
зв’язках, що є обов’язком людської діяль-
ності і пізнання, все те, що не створене ді-
яльністю людини, буття, матерія. Інше 
значення, сукупність особливостей рослин-
ного і тваринного світу, кліматичних умов, 

Вступ
У сучасному світі людство занепокоєно 

питанням раціонального використання і 
відтворення природних ресурсів, збережен-
ня біологічного різноманіття, Землі, її надр, 
водних ресурсів, атмосферного повітря та 
інших природних умов існування людсько-
го суспільства. Багато уваги приділяється 
запровадженню та посиленню відповідаль-
ності у цій сфері. Для того, щоб уникнути 
колізій, необхідно мати чітке і однозначне 
національне законодавство. Пропонуємо 
розглянути різні підходи до визначення 
об’єкта правопорушень в сфері охорони 
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рельєфу якої небудь-місцевості, країни [1]. 
У законі України «Про навколишнє при-
роднє середовище» навколишнє природне 
середовище розглядається як сукупність 
природних і природно-соціальних умов та 
процесів, природні ресурси, як залучені в 
господарський обіг, так і невикористовува-
ні в економіці в даний період (земля, над-
ра, води, атмосферне повітря, ліс та інша 
рослинність, тваринний світ), ландшафти 
та інші природні комплекси [2]. Так, згід-
но ст. 39 Закону України «Про навколиш-
нє природнє середовище», до природніх 
ресурсів належать внутрішні морські води 
та територіальне море; природні ресурси 
континентального шельфу та виключної 
(морської) економічної зони; атмосферне 
повітря; підземні води; поверхневі води, що 
знаходяться або використовуються на тери-
торії більш як однієї області; лісові ресурси 
державного значення; природні ресурси в 
межах територій та об’єктів природно-запо-
відного фонду загальнодержавного значен-
ня; дикі тварини, які перебувають у стані 
природної волі в межах території України, 
її континентального шельфу та виключної 
(морської) економічної зони, інші об’єкти 
тваринного світу, на які поширюється дія 
Закону України «Про тваринний світ» і які 
перебувають у державній власності, а також 
об’єкти тваринного світу, що у встановле-
ному законодавством порядку набуті в ко-
мунальну або приватну власність і визнані 
об’єктами загальнодержавного значення; 
корисні копалини, за винятком загально-
поширених. Законодавством України мо-
жуть бути віднесені до природних ресурсів 
загальнодержавного значення й інші при-
родні ресурси. До природних ресурсів міс-
цевого значення належать природні ресур-
си, не віднесені законодавством України до 
природних ресурсів загальнодержавного 
значення[2].
Україна здійснює екологічну політику, 

суть якої полягає у збереженні безпечного 
для існування живої і неживої природи на-
вколишнього середовища, захисту життя і 
здоров’я населення від негативного впливу, 
зумовленого забрудненням навколишнього 
природного середовища, досягнення гар-
монійної взаємодії суспільства і природи, 

охорону, раціональне використання і від-
творення природних ресурсів.
Вважаємо, що для здійснення єдиного 

підходу щодо правопорушень у аналізова-
ній сфері, необхідно внести зміни до чинно-
го законодавства і вживати категорію «охо-
рона природи». Навіть в Основному законі 
нашої держави – Конституції, використову-
ється термін «природа»[9].Пропонуємо ав-
торське визначення цього поняття. 
Також, для повноцінного аналізу вар-

то розглянути значення понять «довкілля» 
та «екологічна безпека». На думку Хижні 
Л.Є., поняття «довкілля» є складовою жит-
тя та здоров’я людини, визначення у якості 
критеріїв сприятливості довкілля не лише 
дотримання встановлених чинним законо-
давством вимог щодо дотримання лімітів 
забруднення навколишнього природного 
середовища, а і визначення взаємозв’язків 
між тривалістю життя людини і відповід-
ним станом довкілля в певній місцевості. 
Крім того, якість захисту довкілля визна-
чається і відповідним рівнем забезпечення 
стандартів благоустрою населених пунктів, 
що визначає в тому числі і умови життєді-
яльності людини. Не можемо погодитись 
із думкою ряду науковців, щодо невдалого 
використання терміну «навколишнє при-
родне середовище». Довкілля як об’єкт 
адміністративно-правового захисту та охо-
рони розуміється як сукупність природних 
та природно-антропогенних об’єктів, що є 
формуючою сукупністю факторів впливу на 
життя та здоров’я людини, при цьому за-
безпечення його сприятливості має функ-
ціональне спрямування діяльності органів 
державної влади та місцевого самовряду-
вання[6]. Поняття «екологічна безпека» роз-
кривається як стан навколишнього природ-
ного середовища, при якому забезпечуєть-
ся попередження погіршення екологічної 
обстановки та виникнення небезпеки для 
здоров’я людей[2].
Крім того, на нашу думку, важливо при-

ділити увагу поняттям «охорони» і «захисту» 
навколишнього природнього середовища. 
Булавіна С. вдало зазначила, що охорона діє 
постійно, як превенція у тому числі, а захист 
– в результаті порушення прав та обов’язків. 
Рішення проблеми ефективної охорони і за-
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хисту прав перебуває у безпосередній за-
лежності від розвитку нормативно-право-
вих актів, що регулюють відносини охорони 
і захисту, здатності науковців шукати межі 
їх нетотожності. [7]. До прикладу, у 2020 
році було створено Міністерство захисту до-
вкілля та природних ресурсів України. У по-
ложенні про Міністерство захисту довкілля 
та природних ресурсів України [8] вказано, 
що Міністерство формує та реалізує держав-
ну політику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища. Дослідження цих 
питань буде предметом наших подальших 
досліджень.
За галузевою ознакою адміністративні 

правопорушення у сфері охорони природи 
можна класифікувати на: земельні право-
порушення; правопорушення в галузі вико-
ристання й охорони надр; водні правопору-
шення; лісові та рослинні правопорушення; 
правопорушення в галузі охорони атмос-
ферного повітря; правопорушення в галузі 
використання й охорони тваринного й рос-
линного світу.
Таким чином, об’єкт адміністративного 

правопорушення в сфері охорони природи 
це суспільні відносини, що забезпечують 
охорону природи за допомогою правил та 
норм, які містяться у масиві українського за-
конодавства. Це, перш за все, Конституція 
України, а також Закон України «Про охо-
рону навколишнього середовища», Закон 
України «Про відходи», Кодекс України 
«Про надра», Земельний кодекс України, 
Лісовий кодекс України, Водний кодекс 
України, Закон України «Про питну воду, 
питне водопостачання та водовідведення», 
«Про захист людини від впливу іонізуючого 
випромінювання», «Про принципи моніто-
рингу, звітності та верифікації викидів пар-
никових газів», «Про Основи (Стратегію) 
державної екологічної політики України 
на період до 2030р.», «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя 
населення», «Про ветеринарну медицину», 
«Про пестициди та агрохімікати», «Про по-
водження з радіоактивними відходами», 
«Про захист атмосферного повітря», «Про 
природно-заповідний фонд України», « 
Про мисливське господарство і полюван-
ня», «Про тваринний світ», «Про рослинний 

світ», «Про дозвільну систему у сфері госпо-
дарської діяльності», «Про внесення змін до 
статті 17 Закону України «П  ро оцінку впли-
ву на навколишнє середовище» щодо запо-
бігання виникненню та поширенню корона-
вірусної хвороби (COVID-19)», «Про оцінку 
впливу на навколишнє середовище», «Про 
стратегічну екологічну оцінку», «Про еколо-
гічну мережу України», «Про поводження 
з промисловими вибуховими речовинами», 
«Про правопорушення у сфері містобуду-
вання», «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», 
«Про виключну (морську) економічну зону 
України» та ряд інших нормативно-право-
вих актів.
Отже, об’єктом є конкретні відносини, 

яким завдано шкоди певним проступком і 
які охороняються відповідною адміністра-
тивно-правовою нормою, відносини, які за-
безпечують охорону природи. Природа - це 
частина світу, яка є природнім середовищем 
людини і включає поверхню землі, надра, 
води, повітря, ландшафт, клімат, флору, фа-
уну та природні ресурси, які залучені або не 
залучені в господарський обіг.

Висновок
Відсутність законодавчо визначеного 

поняття «природа» ускладнює його ро-
зуміння та застосування, однак при цьо-
му саме воно є основою для визначення 
сутності об’єкту адміністративних пра-
вопорушень в сфері охорони природи. 
Пропонується авторське визначення по-
няття «природа». Це частина світу, яка є 
природнім середовищем людини і вклю-
чає поверхню землі, надра, води, повітря, 
ландшафт, клімат, флору, фауну та при-
родні ресурси, які залучені або не залучені 
в господарський обіг.
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gal confl icts is substantiated. It is proposed to defi ne the 
concept of “nature” at the legislative level in order to 
simplify its understanding and application, as it is the 
basis for defi ning the essence of the object of administra-
tive offenses in the fi eld of nature protection.
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