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Теоретико�правові аспекти регулювання
системи державного контролю і нагляду 

у галузі охорони довкілля в Україні

Сучасна екологічна ситуація в Ук-
раїні є кризовою. Система державно-
го контролю і нагляду у галузі охоро-
ни довкілля суттєво розбалансована.
Екологічні імперативи та суспільні
інтереси часто віддаються в жертву
суто економічним інтересам – усупе-
реч офіційно задекларованим прин-
ципам узгодження екологічних та
економічних інтересів.

Украй незадовільним є нині рівень
екологічної культури та свідомості
українського суспільства, що створює
додаткові суб’єктивні труднощі для
реалізації зваженої та збалансованої
екологічної політики. Остання неви-
падково виявляється малоефектив-
ною та недостатньо продуманою. При
цьому закономірно констатується про-
гресуюче збільшення кількості пору-
шень природоохоронного законодав-
ства, тоді як відповідні контролюючі
та правоохоронні органи не завжди
належним чином реагують на такі
порушення та домагаються викорінен-
ня їх детермінант.

Водночас самі органи державної
влади, на які покладені відповідні кон-
трольні функції та повноваження 
у галузі охорони довкілля в Україні,
більшою мірою переймаються пере-
розподілом компетенції між собою,
аніж реалізацією відповідних завдань
державного контролю у цій сфері су-
спільних відносин.

При такому стані справ системні
наукові дослідження у галузі держав-
ного контролю і нагляду щодо охоро-
ни довкілля в Україні до останнього
часу практично не проводилися, тоді
як практична потреба в них, а також 
у впровадженні в життя науково об-
ґрунтованих висновків щодо раціо-
налізації такої системи є гостроакту-
альними.

Метою цієї статті є здійснення
комплексного аналізу теоретико-пра-
вових аспектів регулювання системи
державного контролю і нагляду у га-
лузі охорони довкілля в Україні.

Окремі проблеми здійснення кон-
трольної та наглядової діяльності 



у сфері охорони довкілля були пред-
метом наукових досліджень В. І. Анд-
рейцева, B. I. Бабенка, Г. І. Балюк,
А. П. Гетьмана, А. К. Голіченкова,
А. Л. Деркача, В. О. Джуган, Л. М. Здо-
ровко, В. В. Костицького, С. Кравчен-
ка, Н. Р. Малишевої, М. В. Руденка,
С. В. Таранушича, С. І. Хом’яченко,
Ю. С. Шемшученка, М. В. Шульги та ін.
Утім існує реальна потреба саме в уза-
гальнюючому, комплексному дослі-
дженні проблем державного контролю
і нагляду у галузі охорони довкілля в
Україні, яке б ураховувало особливо-
сті міжнародного досвіду в цій сфері та
відповідних адміністративних реформ
і практики правореалізації в сучасній
Українській державі.

Екологічний контроль є особливим
різновидом соціального контролю 
(тобто постає в органічній єдності
державних та недержавних форм кон-
тролю), де державний екологічний
контроль виступає як один із проявів
екологічної функції держави і входить
до системи екологічного управління;
є складовою частиною реалізації еко-
лого-правових приписів не лише на
рівні держави, а й на рівні юридичних
осіб і виражається у перевірці дотриман-
ня екологічних вимог з охорони довкіл-
ля і забезпечення екологічної безпеки.

Контроль у галузі охорони довкіл-
ля та екологічний контроль не повин-
ні розглядатися як тотожні за своєю
суттю правові явища. Їх відмінність
обумовлена тим, що екологічне зако-
нодавство не можна зводити лише до
природоохоронної його частини – воно
включає в себе і природоресурсне
законодавство. Екологічний контроль
охоплює як контроль за охороною
довкілля, так і контроль за раціональ-
ним використанням природних ресур-
сів. Саме тому природоохоронний та
природно-ресурсовий контроль спів-
відносяться з екологічним контролем
як часткове та загальне поняття.

Інша важлива теоретико-правова
проблема функціонування інституту
державного контролю та нагляду у сфе-

рі охорони довкілля пов’язана з пред-
метним розмежуванням контролю та
нагляду в цій сфері як таких.

Тривалі науково-теоретичні супе-
речки щодо співвідношення контро-
лю та нагляду загалом та контролю і
нагляду у сфері охорони довкілля
досить чітко вирішуються на консти-
туційному рівні. Наглядові функції у
цій сфері предметно охоплюються
діяльністю органів прокуратури Украї-
ни, що передбачається ст. 121 Консти-
туції України. Жодних інших наглядо-
вих органів Конституція України не
називає, що, однак, на наш погляд, не
усуває самої можливості їх створення
та існування, якщо це передбачати-
меться на рівні відповідних спеціаль-
них законів.

Зокрема, у Конституції України чіт-
ко та недвозначно вказано на сферу
застосування прокурорського нагляду
у відповідній сфері. Йдеться перед-
усім про прокурорський нагляд за
додержанням прав і свобод людини і
громадянина у сфері екології (еколо-
гічних прав та свобод) та додержання
законів з цих питань органами вико-
навчої влади і місцевого самовряду-
вання, а також їх посадовими і служ-
бовими особами.

Протягом усього періоду незалеж-
ності в Україні сформувалася система
органів державного контролю у сфері
охорони довкілля. Ці органи можемо
класифікувати:

– залежно від місця органів у дер-
жавному механізмі – органи держав-
ної влади та органи місцевого само-
врядування;

– залежно від специфіки компе-
тенції – органи загальної, органи спе-
ціальної та органи функціональної
компетенції;

– залежно від місця в системі поді-
лу державної влади – органи виконав-
чої влади, єдиний орган законодавчої
влади та органи судової влади (осібно
у цій структурі слід виокремити ін-
ститут Президента України, також
наділеного певними контролюючими
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повноваженнями у цій сфері), а також
органи прокуратури, органи влади
Автономної Республіки Крим та уря-
дові органи державного управління;

– залежно від обсягу контролюю-
чих функцій – органи первинної та
органи вторинної компетенції (як пра-
вило, перші установлюють компетен-
цію інших органів та визначають напря-
ми та засади здійснення контрольної
діяльності у сфері охорони довкілля,
тоді як другі переважно є правозасто-
сувачами, вони реалізують ті правові
приписи, які закладаються органами
первинної компетенції;

– залежно від способу закріплення
повноважень – органи, повноваження
яких визначені виключно Конститу-
цією та законами України, та органи,
повноваження яких визначені не
лише законами, але й підзаконними
нормативно-правовими актами. Від-
носне домінування останніх органів у
групі органів державного контролю 
у сфері охорони довкілля применшує
значення такої діяльності, призводить
до певного дублювання окремих влад-
них повноважень, «перетинання» ком-
петенції тощо.

Доленосним у справі реформу-
вання системи органів державного
контролю у галузі охорони довкілля в
Україні став Указ Президента Украї-
ни від 9 грудня 2010 року № 1085 «Про
оптимізацію системи центральних ор-
ганів виконавчої влади», яким з метою
оптимізації системи центральних ор-
ганів виконавчої влади, усунення дуб-
лювання їх повноважень, забезпечен-
ня скорочення чисельності управлін-
ського апарату та витрат на його
утримання, підвищення ефективності
державного управління та відповідно
до пункту 15 частини першої статті 106
Конституції України передбачено ство-
рення: Міністерства екології та при-
родних ресурсів України, Державної
екологічної інспекції України, Держав-
ної служби геології та надр України
(шляхом реорганізації Міністерства
охорони навколишнього природно-

го середовища України); Державного
агентства земельних ресурсів України
(шляхом реорганізації Державного
комітету України із земельних ре-
сурсів), Державного агентства лісо-
вих ресурсів України (шляхом реорга-
нізації Державного комітету лісового
господарства України), Державного
агентства водних ресурсів України
(шляхом реорганізації Державного
комітету України по водному госпо-
дарству), Державного агентства еколо-
гічних інвестицій України (шляхом ре-
організації Національного агентства еко-
логічних інвестицій України) та ін. [1].

Однак адміністративна реформа в
Україні триває і передбачає, на думку
автора, вирішення таких завдань: зміц-
нення правового статусу таких органів,
зокрема через поступове підвищен-
ня питомої ваги законодавчих норм
порівняно з підзаконними, відомчими;
усунення випадків дублювання компе-
тенції між цими органами, зокрема
при реалізації ними своїх контроль-
них функцій; чітке відокремлення
контрольних функцій у компетенції
відповідних державних органів; надан-
ня необхідних повноважень зазначе-
ним органам для ухвалення незалеж-
них та об’єктивних рішень з метою
організації належного контролю у від-
повідній сфері діяльності; фіксацію
спільних принципів, засад та основних
напрямів діяльності зазначених ор-
ганів на законодавчому рівні; забез-
печення співпраці та обміну інфор-
мацією між органами державного
контролю, а також між ними та орга-
нами громадського та виробничого
контролю у сфері охорони довкілля;
уніфікацію правового статусу праців-
ників органів державного контролю 
у сфері охорони довкілля, зокрема в ча-
стині працівників органів виконавчої
влади, надання відповідним службов-
цям необхідних правових і соціальних
гарантій для забезпечення належного
виконання ними своїх обов’язків.

Вирішення зазначених завдань по-
требуватиме істотного втручання в
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законодавче забезпечення організації
та функціонування системи органів
державного контролю у сфері охоро-
ни довкілля, зокрема визначення єди-
них законодавчих підходів до форму-
вання і розвитку згаданої системи.

Безперечно, центральне місце у
системі органів державного екологіч-
ного контролю спеціальної компетен-
ції належить Державній екологічній
інспекції України, що утворюється
для забезпечення реалізації держав-
ної політики зі здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середо-
вища, раціонального використання,
відтворення й охорони природних ре-
сурсів. У ході здійснення адмініст-
ративної реформи суттєво змінився
статус Держекоінспекції: з урядового
органу державного управління, який
діє у складі Мінприроди і йому підпо-
рядковується, вона перетворилася на
центральний орган виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і ко-
ординується Кабінетом Міністрів Ук-
раїни через Міністра екології та при-
родних ресурсів України.

Не зовсім ефективною, на нашу
думку, є схема організації та взаємодії
центральних органів виконавчої вла-
ди: діяльність Державного агентства
земельних ресурсів України та Держав-
ного агентства лісових ресурсів Ук-
раїни спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через
Міністра аграрної політики та продо-
вольства, а діяльність Державного
агентства водних ресурсів – через міні-
стра екології та природних ресурсів
України. З метою оптимізації системи
центральних органів виконавчої вла-
ди вважаємо за доцільне координацію
діяльності трьох вищезазначених «поре-
сурсових» агентств віднести до компе-
тенції міністра екології та природних
ресурсів України.

Прокурорський нагляд у цій сфе-
рі здійснюється відповідно до припи-
сів Конституції України, законів Ук-
раїни «Про прокуратуру», «Про охо-

рону навколишнього природного се-
редовища», інших законодавчих актів
України, а також наказів, розпоря-
джень, інших актів Генеральної про-
куратури України. При цьому всі 
нормативні акти щодо регулювання
нагляду прокуратури у галузі охоро-
ни довкілля можна поділити на:
1) ті, що стосуються загальних засад
організації прокурорської діяльності;
2) ті, що безпосередньо спрямовані на
організацію прокурорського нагляду
за додержанням і застосуванням зако-
нів про охорону навколишнього при-
родного середовища; 3) ті, що визна-
чають правовий статус структурних
підрозділів з питань нагляду за додер-
жанням природоохоронного законо-
давства; 4) ті, що регулюють організа-
ційні та управлінські аспекти діяль-
ності органів прокуратури в цілому та
природоохоронних прокуратур (від-
ділів, окремих прокурорів).

Структурні елементи організації
роботи прокурора у галузі охорони
довкілля складаються з такого: аналіз
отриманої екологічної інформації щодо
стану екологічної законності та іншої
екологічної інформації; планування
перевірок виконання законів про охо-
рону довкілля, інших заходів наглядо-
вого характеру з урахуванням досто-
вірних відомостей про поширеність
екологічних правопорушень; органі-
зація проведення перевірок виконан-
ня законів про охорону довкілля із
залученням фахівців відповідних кон-
тролюючих органів; здійснення пере-
вірок виконання законів про охорону
довкілля; взаємодія органів прокура-
тури з правоохоронними та іншими
управлінськими органами в екологіч-
ній сфері, у тому числі координація
спільних заходів щодо боротьби з еко-
логічними правопорушеннями, у ході
планування та здійснення перевірок;
прийняття за результатами перевірок,
передбачених чинним законодавством
актів прокурорського реагування на
виявлені правопорушення; здійснення
контролю за виконанням прийнятих 
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актів прокурорського реагування (у тому
числі шляхом проведення контрольних
перевірок); проведення обліку та стати-
стичної звітності про виконану роботу
прокурора у галузі охорони довкілля.

Закон України «Про прокуратуру»
від 5 листопада 1991 року № 1789-XII 
і наказ Генерального прокурора Украї-
ни від 15 квітня 2004 р. № 6 «Про органі-
зацію наглядової діяльності прокурату-
ри щодо захисту прав і свобод грома-
дянина та інтересів держави» в умовах
сьогодення відносять нагляд за додер-
жанням і застосуванням законів у сфері
охорони довкілля до числа пріоритет-
них напрямів прокурорської діяльності.

Сутнісними ознаками прокурор-
ського нагляду є такі: 1) це само-
стійний вид державної діяльності, яка
здійснюється від імені держави на всій
території України; 2) метою прокурор-
ського нагляду є забезпечення приро-
дозахисної законності всіма учасни-
ками суспільних відносин та сприяння
зміцненню екологічного правопорядку;
3) нагляд здійснюється на підставі Кон-
ституції і законів України; 4) шляхом
здійснення прокурорського нагляду за-
хищаються як державні інтереси, так 
і екологічні права та свободи людини
і громадянина; 5) змістом прокурор-
ського нагляду є виявлення порушень
закону, причин і умов, що їм сприя-
ють, вжиття заходів щодо усунення
порушень та притягнення порушників
закону до встановленої відповідаль-
ності [2, с. 10].

В юридичній науці було вислов-
лено думку щодо можливості ство-
рення в Україні спеціалізованих при-
родоохоронних прокуратур на пра-
вах обласних з чітко визначеною ком-
петенцією, діяльність яких поширюва-
лась би на кілька регіонів (прокура-
тура Дніпровського басейну,Карпатська
природоохоронна прокуратура то-
що), використавши при цьому досвід
зарубіжних країн, зокрема Російської
Федерації [3,с.71].Так,4 жовтня 2011 ро-
ку наказом Генерального прокурора
України № 173ш було створено Дніп-

ровську екологічну прокуратуру (на
правах обласної) [4]. На наше глибоке
переконання, практику створення по-
дібних прокуратур слід розширювати
(зокрема, існує нагальна необхідність
у створенні інших природоохоронних
прокуратур за регіональним принци-
пом, зокрема Карпатської екологіч-
ної прокуратури).

Системне вдосконалення держав-
ного контролю у галузі охорони дов-
кілля в Україні передбачає системне
вдосконалення відповідного законо-
давства, яке встановлює правові нор-
ми щодо організації та здійснення
такого виду державного контролю.
Оптимальним способом такого вдоско-
налення на сьогодні цілком законо-
мірно вважається систематизація від-
повідного законодавства. При цьому,
на нашу думку, ухвалення Екологіч-
ного кодексу, який би охоплював і
природоресурсну, і природоохоронну
частини, є дещо передчасним. Україна
об’єктивно не готова у нинішніх умо-
вах до фронтальної, суцільної система-
тизації екологічного законодавства,
зокрема, у його найвищій формі – формі
кодифікації. Тому, перспективним, при-
наймні найближчим часом, видається
вирішення проміжного завдання з упо-
рядкування відповідного законодавства
шляхом ухвалення спеціального зако-
ну про екологічний контроль.

На нашу думку, нагальною необхід-
ністю є вдосконалення законодавства,
що регулює діяльність органів проку-
ратури у сфері здійснення нагляду
щодо охорони довкілля шляхом ком-
плексного вирішення цього питання в
оновленому Законі України «Про про-
куратуру» (шляхом внесення до нього
необхідних змін або ж ухвалення но-
вої редакції цього Закону). Інші спосо-
би відповідного вдосконалення зако-
нодавства, зокрема прийняття Закону
«Про державний нагляд» або викла-
дення цих положень в Законі «Про
екологічний контроль», з огляду на
сучасні підходи до систематизації за-
конодавства як найбільш перспектив-
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ну форму його вдосконалення, слід
визнати неоптимальними.

Наступним кроком, у розвиток
положень відповідного Закону, може
стати прийняття спеціального Положен-
ня про природоохоронну прокурату-
ру, затвердженого наказом Генераль-

ного прокурора України. Водночас
відповідне законодавство має бути
оновлене і шляхом конкретизації ря-
ду положень відповідного профіль-
ного Закону положеннями про еколо-
гічний нагляд територіальних органів
прокуратури України.
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