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Становлення України як високорозви-
неної демократичної правової держави зу-
мовлює спрямованість її розвитку, країни з 
колосальним ресурсним потенціалом і роз-
виненим мінерально-сировинним комплек-
сом, на забезпечення соціально-економічної 
стабільності, екологічної безпеки та добробу-
ту громадян. Це надзвичайно амбітна ціль, у 
процесі досягнення якої Україна стикається 
з багаточисленними викликами й загрозами 
як громадянському суспільству, так і самому 
існуванню нашої держави, серед яких одни-
ми з найсуттєвіших є варварське, злочинне 
видобування корисних копалин із метою не-
гайної наживи за повного ігнорування вимог 
охорони навколишнього природного серед-
овища та ризики, що виникають у зв’язку із 
цим, як для життя й здоров’я людей, так і для 
мінерально-сировинної та екологічної безпе-
ки нашої держави. Подолання цих загроз, до-
сягнення сталості й стабільності є можливим 
лише на основі сталого використання надр і 
їх ресурсів.

Проблема ефективного й раціонального 
екологічно безпечного надрокористування 
стає надзвичайно актуальною, а її вирішен-
ня має базуватись на науково обґрунтованих 
підходах і детальній правовій регламентації 
державного управління в цій сфері. В Укра-
їні, яка прагне досягти високого рівня еконо-
мічного розвитку та захисту навколишнього 
природного середовища, має бути запрова-
джене дієве державне управління у сфері ви-
користання й охорони надр.

Відповідні реформи повинні ґрунтува-
тись на якісних теоретико-методологічних 
засадах, проте, на жаль, донині проблеми 
державного управління використанням та 
охороною надр є недостатньо досліджени-
ми, навіть незважаючи на те, що певним ас-
пектам використання й охорони надр при-
свячено значну кількість праць науковців, 
кожен із яких зробив вагомий внесок у роз-
виток окресленої проблематики. Такими є, 
зокрема, розвідки вчених – фахівців у галузі 
адміністративного права й теорії управління  
В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, Н.П. Ба-
рабаш, Д.М. Бахраха, Д.В. Василевської,  

І.П. Голосніченка, В.П. Горшеньова, Є.В. До- 
діна, Ю.С. Шемшученка, О.О. Штофа, пред-
ставників еколого-правової науки В.І. Ан-
дрейцева, Ю.А. Вовка, С.Б. Гавриша, О.А. Гри- 
цан, Р.С. Кіріна, М.В. Краснової, О.М. Олій-
ника, О.Ю. Макаренка, Н.Б. Мухітдінова,  
В.В. Петрова, О.П. Шем’якова, Є.В. Шульги, 
І.В. Хохлової. Монографія О.О. Сурілової 
ґрунтується на здобутках і висновках вказа-
них учених, творчо й самобутньо викорис-
таних автором, однак є цілком самостійним, 
творчим дослідженням, до того ж надзвичай-
но своєчасним.

Зміст і сутність державного управління 
використанням та охороною надр визнача-
ються тим, що надра перебувають у виключ-
ній власності українського народу, від імені 
якого органи державної влади й місцевого 
самоврядування розпоряджаються надрами, 
здійснюючи державне управління викорис-
танням та охороною надр. Визначальним 
складником сучасного розвитку державно-
го управління в Україні є його екологізація 
згідно з провідною тенденцією глобального 
розвитку – створенням «екологічної дер-
жави». Державне управління має вирішити 
завдання щодо забезпечення не лише охо-
рони довкілля та прав громадян, а й надр як 
невід’ємного елемента навколишнього при-
родного середовища та виключного об’єкта 
права власності українського народу.

За цих умов особливого науково-теоре-
тичного й практичного значення набувають 
дослідження теорії та практики державно-
го управління використанням та охороною 
надр. Саме таким дослідженням є моногра-
фія О.О. Сурілової.

Структура монографії, яка є ретельно 
продуманою та логічною, включає чотири 
розділи, у яких послідовно, повно й усебіч-
но розкрито тему дослідження. У першому 
розділі викладено теоретико-методологічні 
та правові засади державного управління 
використанням та охороною надр України. 
Автором на основі аналізу різноманітної 
джерельної бази з проблем охорони й вико-
ристання надр запропоновано поняття «над-
ра» та «державний фонд надр» як природний 
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об’єкт та об’єкт управління, адже в сучасній 
літературі із цього питання немає єдності; 
викладено історію розвитку законодавства 
про надра, проаналізовано сутність держав-
ного управління використанням та охороною 
надр, а також особливості його реалізації. Не 
викликає заперечень авторська позиція щодо 
необхідності перегляду пріоритетів держав-
ного управління в цій сфері в бік забезпечен-
ня екологічної безпеки надрокористування й 
екологізації управлінських заходів.

У другому розділі монографії проаналізо-
вано особливості адміністративно-правових 
режимів окремих видів надрокористування. 
Автором доведено необхідність їх екологіза-
ції та визначено шляхи імплементації приро-
доохоронних вимог у відповідні адміністра-
тивно-правові засоби регулювання.

Третій розділ присвячено з’ясуванню 
значення й ролі таких засобів управління, як 
державний облік надр, родовищ і проявів ко-
рисних копалин, економіко-правовий меха-
нізм використання й охорони надр, держав-
ний контроль за дотриманням законодавства 
про надра в забезпеченні ефективного, раціо-
нального екологічно безпечного надрокорис-
тування.

Заслуговують на увагу й підтримку розу-
міння адміністративної відповідальності як 
провідного виду юридичної відповідальності 
за порушення законодавства про надра та ав-
торські пропозиції щодо кваліфікації правопо-
рушень у галузі використання й охорони надр.

Автором сформульовано цілком доцільні 
пропозиції щодо вдосконалення законодав-
ства, зокрема, це стосується внесення попра-

вок до Кодексу України про надра, Закону 
України «Про виключну морську економіч-
ну зону», а також прийняття комплексного 
Закону України «Про порядок поводження з 
урановими мінеральними ресурсами та ура-
новою сировиною».

О.О. Суріловою сформульовано цілісну 
концепцію реформування й удосконалення 
державного управління використанням та 
охороною надр, основним напрямом якої є 
посилення екологічного імперативу, а ре-
зультатом має стати підвищення управлін-
ського потенціалу в цій сфері шляхом по-
ліпшення якості законодавчого забезпечення 
використання й охорони надр і довкілля.

Рецензована монографія є комплек-
сною, завершеною науковою працею, у якій 
уперше в історії вітчизняної правової науки 
досліджено теорію та практику державно-
го управління використанням та охороною 
надр України, а висновки, сформульовані ав-
тором, мають достовірний характер.

Звичайно, не всі пропозиції й думки вче-
ного є незаперечними, деякі з них є спірни-
ми та дискусійними. Однак наукові підходи, 
рівень аргументації, методологія вирішення 
наукових завдань, форма викладу матеріалу 
відповідають сучасному рівню розвитку укра-
їнської юридичної науки. Тому ми перекона-
ні, що монографія О.О. Сурілової «Державне 
управління використанням і охороною надр 
України» становить науково-теоретичний і 
практичний інтерес для наукової спільноти, 
органів державного управління, користувачів 
надрами й громадськості та робить суттєвий 
внесок у розвиток юридичної науки.


