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1. В С Т У П 
 

Дисципліну “Екологічне право України” згідно з нав-
чальним планом університету студенти заочного та вечірнього 
факультетів вивчають в VIІ семестрі відповідно, в кінці яких 
складають іспит. 

Екологічне право України – фундаментальна навчальна 
дисципліна. Екологічне право є важливою складовою еколого-
правової освіти студентів ВНЗ, яка набуває особливого значен-
ня у період становлення, розвитку та зміцнення державності, 
прискорення реформування екологічних правовідносин в Укра-
їні та суттєвого оновлення правового підґрунтя регламентації 
екологічних відносин. Вона також сприяє становленню сучас-
ного правника як фахівця, якій за умов складних відносин між 
державою, органами місцевого самоврядування, фізичними і 
юридичними особами з приводу приналежності, використання, 
відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної без-
пеки, охорони навколишнього природного середовища, що ви-
никають, може забезпечити режим законності щодо сталого ро-
звитку, прав та інтересів відповідних суб’єктів. 

Завданням навчальної дисципліни передусім є опану-
вання студентами необхідними теоретичними положеннями, 
засвоєння сутності: еколого-правових категорій та понять; еко-
лого-правових інститутів тощо.  

Завдяки даній дисципліні студенти оволодівають навич-
ками самостійної роботи з нормативно-правовими актами, еко-
лого-правовою літературою, матеріалами судової практики, за-
своюють сутність еколого-правових категорій, зміст еколого-
правових інститутів, вчаться розуміти конкретний зміст норм 
екологічного права, роз’яснення вищих судових інстанцій 
України та рішень Конституційного Суду України, тлумачити 
їх та правильно застосовувати при вирішенні конкретних справ. 
Набувають також досвіду науково-дослідної роботи у галузі 
екологічного права. 

“Екологічне право України” передбачає оволодіння ко-
лом основних питань про предмет, метод і систему екологічно-
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го права, його принципи, джерела, об’єкти та суб’єкти, правові 
основи екологічного управління, екологічні права та обов’язки 
громадян, право власності на природні ресурси, загальні поло-
ження права природокористування, правове забезпечення еко-
логічної безпеки, економічного механізму природокористуван-
ня та охорони навколишнього природного середовища, форму-
вання і функціонування екологічної мережі, екологічні спори, 
правове регулювання використання та охорони земель, вод, 
надр, рослинного та тваринного світу, атмосферного повітря, 
курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних територій і 
зон, поводження з відходами, правовий режим надзвичайних 
екологічних ситуацій, міжнародне екологічне право та міжна-
родне співробітництво в галузі охорони довкілля, а також за-
своєння таких підгалузей права, як: водне, гірниче, флористич-
не, зокрема, лісове, фауністичне, атмосферо-повітряне тощо. 

При вивченні екологічного права України на вечірньому 
факультеті використовуються такі форми навчальної роботи: 
лекції, консультації; індивідуальні домашні завдання; самостій-
на робота студентів, а на заочному – передбачено підготовку 
курсової роботи, проводяться й практичні заняття. Під час сесії 
студенти заочного факультету зобов’язані взяти участь у прак-
тичних заняттях (4 год) за тематикою, зазначеною в розділі 5 
“Теми практичних занять”. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Екологіч-
не право України” студенти  п о в и н н і : 

з н а т и  систему екологічного законодавства; особли-
вості права власності на природні ресурси; специфіку правово-
го регулювання використання, відтворення та охорони окремих 
природних ресурсів і об’єктів; правовий режим територій та 
особливо охоронюваних природних об’єктів. 

у м і т и  правильно тлумачити та застосовувати норми 
екологічного права, використовувати дані науки екологічного 
права для вирішення професійних завдань, здійснювати юридич-
ний аналіз обставин для кваліфікації екологічних відносин; при 
виконанні професійних завдань визначати правовий статус  
органів у сфері екологічного управління та правові наслідки 
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рішень, які вони приймають; у межах економіко-правового ме-
ханізму природокористування та охорони навколишнього при-
родного середовища застосовувати економічні заходи раціона-
льного природокористування та передбачені законодавством 
механізми правового регулювання використання, охорони та 
відтворення природних ресурсів. 

Самостійна робота – це вид позааудиторної роботи сту-
дента навчального характеру, яка спрямована на вивчення про-
грамного матеріалу. 

Під час самостійної роботи студент має опрацювати кон-
спекти лекцій, літературу, нормативні акти, судову практику.
 Формами самостійної роботи є: виконання індивідуаль-
них домашніх завдань; робота в інформаційних мережах; зна-
йомства з додатковою літературою; складання конспектів тем, 
що виносяться для самостійного вивчення. 
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2 .  ЗАГАЛЬНИЙ  РОЗ РАХУНОК  ГОДИН  
ЛЕКЦ ІЙ ,  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ   

ТА   САМОСТ ІЙНО Ї  РОБОТИ  
(для студентів заочних факультетів) 

 

У тому числі 

 
  № 
п/п 

Т е м а 

 В
сь
ог
о 
го
ди
н 

 л
ек
ці
ї 

 п
ра
кт
ич
ні

 
 з
ан
ят
тя

 

 с
ам
ос
ті
йн
а 

 р
об
от
а 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА –  84 год 

1 
Предмет, метод, система та принципи 
екологічного права 

10 2  8 

2 Джерела екологічного права 4   4 

3 
Правові основи управління природоко-
ристуванням та охороною довкілля 
(екологічне управління) 

8   8 

4 Екологічні права та обов’язки громадян 6   6 

5 
Правові засади екологічної безпеки на-
селення та територій. Правовий режим 
надзвичайних екологічних ситуацій 

10   10 

6 
Правове регулювання поводження з 
відходами 

6   6 

7 
Правові засади економічного механізму 
природокористування та охорони навко-
лишнього природного середовища 

8   8 

8 
Право власності на  природні ресурси та 
комплекси. Загальні положення права 
природокористування 

26 2 4 20 

9 
Особливості юридичної відповідаль-
ності за екологічні правопорушення. 
Вирішення спорів 

6   6 

 В с ь о г о 84 4 4 76 
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА – 72 год 

10 
Особливості правового регулювання 
використання земель 

4   4 

11 
Особливості правового регулювання 
використання вод 

10   10 
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12 
Особливості правового регулювання 
використання надр 

8   8 

13 
Особливості правового  регулювання 
використання рослинного світу   

12   12 

14 
Особливості правового регулювання 
використання тваринного світу 

10   10 

15 Правова охорона атмосферного повітря 6   6 

16 
Правове забезпечення формування і 
функціонування екологічної мережі 
України 

4   4 

17 
Правовий режим санітарно-захисних 
зон, курортних, лікувально-оздоровчих, 
рекреаційних територій та курортів 

4   4 

18 
Правовий режим об’єктів природно-
заповідного фонду 

8   8 

19 Міжнародно-правова охорона довкілля 6   6 
 В с ь о г о 72   72 
 Р а з о м  156 4 4 148 

 

(для студентів вечірнього факультету) 
 

У тому числі 

 
№ 
п/п 

Т е м а 

В
сь
ог
о 
го
ди
н 

 л
ек
ці
ї 

 п
ра
кт
ич
ні

 
 з
ан
ят
тя

 
 с
ам
ос
ті
йн
а 

 р
об
от
а 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА – 74 год 

1 
Предмет, метод, система та принципи 
екологічного права 

8 2  6 

2 Джерела екологічного права 4 2  2 

3 
Правові основи управління природокори-
стуванням та охороною довкілля (еколо-
гічне управління) 

6 2  4 

4 Екологічні права та обов’язки громадян 6 2  4 

5 
Правові засади екологічної безпеки насе-
лення та територій. Правовий режим 
надзвичайних екологічних ситуацій 

10 2  8 

6 
Правове регулювання поводження з 
відходами 

6 2  4 
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7 
Правові засади економічного механізму 
природокористування та охорони навко-
лишнього природного середовища 

8 2  6 

8 
Право власності на  природні ресурси та 
комплекси  

12 4  8 

9 
Загальні положення права природокорис-
тування 

8 2  6 

10 
Особливості юридичної  відповідально-
сті за екологічні правопорушення. Ви-
рішення спорів 

6 2  4 

 В с ь о г о 74 22  52 
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА – 76 год 

11 
Особливості правового регулювання ви-
користання земель 

4 2  2 

12 
Особливості правового регулювання ви-
користання вод 

10 2  8 

13 
Особливості правового регулювання ви-
користання надр 

8 2  6 

14 
Особливості правового  регулювання 
використання рослинного світу   

12 2  10 

15 
Особливості правового регулювання ви-
користання тваринного світу 

10 2  8 

16 Правова охорона атмосферного повітря 6 2  4 

17 
Правове забезпечення формування і функ-
ціонування екологічної мережі України 

6 2  4 

18 
Правовий режим санітарно-захисних 
зон, курортних, лікувально-оздоровчих, 
рекреаційних територій та курортів 

6 2  4 

19 
Правовий режим об’єктів природно-
заповідного фонду 

8 2  6 

20 Міжнародно-правова охорона довкілля 6   6 
 В с ь о г о 76 18  58 
 Р а з о м 150 40   110 
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           ЗАТВЕРДЖЕНО 
вченою радою Національного  
університету “Юридична Академія                    
України імені Ярослава Мудрого”  
(протокол № 10  від 15.06.2012 р.) 

 

3.  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  
ДИСЦИПЛІНИ“ЕКОЛОГІЧНЕ  ПРАВО  УКРАЇНИ” 

 

(загальна для студентів усіх факультетів) 
                                        

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

Предмет, метод, система та принципи екологічного  
права 

 

Предмет екологічного права. Поняття, сутність та зміст 
еколого-правових відносин, їх класифікації.  Види екологічних 
правовідносин:  земельні, водні, гірничі, фауністичні, флорис-
тичні, атмосферно-повітряні та ін. Науково-правові концепції та 
методологія взаємодії суспільства та природи. Підстави виник-
нення, зміни та припинення екологічних правовідносин.  

Види об’єктів екологічного права, їх особливості. По-
няття природних та природно-антропогенних об’єктів, природ-
них ресурсів та комплексів. Ландшафти та інші природні ком-
плекси як об’єкти еколого-правового регулювання. Співвідно-
шення природних об’єктів та природних ресурсів у системі еко-
логічного права. Поняття та складові елементи навколишнього 
природного середовища як об’єкта екологічного права. Еколо-
гічна мережа як комплексний об’єкт екологічного права, особ-
ливості його правової охорони. Життя і здоров’я громадян в 
системі об’єктів охорони екологічного права.  

Суб’єкти екологічного права: народ України, держава, 
територіальні громади, органи державної влади, фізичні та 
юридичні особи, громадські, міжнародні та релігійні 
об’єднання, іноземні фізичні та юридичні особи, іноземні дер-
жави та ін. Особливості екологічної правосуб’єктності. 
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Особливості методу правового регулювання екологіч-
них відносин. Застосування заходів та способів імперативного 
та диспозитивного методу правового регулювання екологічних 
відносин (змішаний метод).  

Поняття екологічного права як галузі права; етапи його 
становлення та розвитку. Екологічне право – самостійна галузь 
права. Співвідношення екологічного права і законодавства. Су-
часні концепції екологічного права та перспективи його пода-
льшого розвитку.  

Принципи екологічного права та екологічного законо-
давства. Основоположні принципи: правове забезпечення досяг-
нення гармонічної взаємодії суспільства і природи; правове за-
безпечення вимог екологічної безпеки; правове закріплення 
приналежності природних ресурсів конкретним суб’єктам; пра-
вове забезпечення раціонального та ефективного використання 
природних ресурсів; правове забезпечення комплексного підхо-
ду до сталого використання, відтворення природних ресурсів; 
запобігання екологічній шкоді та ін. Функції екологічного пра-
ва та їх види.  

Система екологічного права як галузі: права; науки; нав-
чальної дисципліни. Екологічне право як самостійна галузь 
права, його підгалузі.  

 
Джерела екологічного права 

 
Поняття, загальна характеристика  і система джерел 

екологічного права.   
Конституція України як основний закон у системі еко-

логічного права. Закон України “Про охорону навколишнього 
природного середовища” як базовий закон у системі джерел 
екологічного права.  

Поресурсові кодекси та закони як спеціалізовані джерела 
екологічного права України (Земельний, Лісовий, Водний кодек-
си, Кодекс України про надра, Закони “Про рослинний світ”, 
“Про тваринний світ”, “Про природно заповідний фонд”, “Про 
екологічну мережу”, “Про охорону атмосферного повітря”). 
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Нормативно-правові акти органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування в галузі екологічного права. 

Роль судової та господарської практики в регулюванні 
екологічних відносин. 

Міжнародні договори та інші міжнародно-правові акти 
як джерела екологічного права. 

 
Правові основи управління природокористуванням  

та охороною довкілля (екологічне управління) 
 

Загальна характеристика управління природокористу-
ванням та охороною довкілля як різновид соціального управ-
ління.  

Поняття й види управління в галузі екології. Система та 
повноваження органів управління природокористуванням та 
охороною довкілля загальної та спеціальної компетенції.  

Правове забезпечення участі громадськості в екологіч-
ному управлінні природокористуванням та охороню довкілля.  

Поняття та зміст функцій управління природокористу-
ванням та охороною довкілля. Загальна характеристика органі-
заційних, попереджувально-охоронних та стабілізаційних функ-
цій екологічного управління.  

Процедура реалізації функцій управління природокори-
стуванням та охороною довкілля (еколого-правовий процес). 

 
Екологічні права та обов’язки громадян 

 
Становлення та розвиток інституту екологічних прав та 

обов’язків громадян. Загальна характеристика системи екологіч-
них прав та обов’язків громадян. Поняття та особливості еколо-
гічних прав громадян. Структура екологічних прав як 
суб’єктивних прав особи. Загальна характеристика  природних 
екологічних прав. 

Класифікація екологічних прав громадян. Конституційні 
екологічні права на: безпечне для життя та здоров’я довкілля; 
відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну негатив-
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ним впливом навколишнього природного середовища; одер-
жання екологічної інформації та ін. Екологічні права, встанов-
лені спеціальними законами про екологію, та екологічні права, 
передбачені підзаконними нормативними актами. 

Поняття, зміст, структура екологічних обов’язків грома-
дян. Види обов’язків громадян у сфері екології (загальні та спе-
ціальні). 

Гарантії реалізації екологічних прав громадян. Основні 
правові форми охорони та способи захисту екологічних прав 
громадян. 

 
Право власності на  природні ресурси та комплекси 

 
Поняття, особливості, зміст та форми права власності на 

природні ресурси. Конституційні засади права власності на 
природні ресурси. Право державної, комунальної та приватної 
власності на природні ресурси.  

Підстави, порядок та особливості виникнення права 
державної, комунальної та приватної власності на природні ре-
сурси. Порядок надання природних ресурсів у приватну влас-
ність, приватизація. Загальна характеристика угод як підстав 
виникнення права власності на природні ресурси.  

Основні права та обов’язки власників природних ресур-
сів, захист і гарантії їх прав. Обмеження прав власників природ-
них ресурсів.  

Підстави, порядок та умови припинення права держав-
ної, комунальної та приватної власності на  природні ресурси та 
комплекси, види та класифікація таких підстав.  

Особливості відповідальності за порушення права влас-
ності на природні ресурси.  Відповідальність за угоди, які по-
рушують право власності на природні ресурси.  

 
Право природокористування 

 
Загальна характеристика та зміст права природокорис-

тування. Основні принципи природокористування (похідність 



13 

від права власності на природні об’єкти, платність природоко-
ристування, цільове призначення, стабільність, обов’язковість 
дотримання екологічних стандартів, нормативів, лімітів тощо).  

Об’єкти права природокористування та їх співвідно-
шення з об’єктами права власності на природні ресурси. 

Суб’єкти права природокористування, їх класифікація 
по відповідних ознаках; екологічна правоздатність та дієздат-
ність суб’єктів природокористування. 

Правові види природокористування; їх класифікація по 
об’єктах і суб’єктах, термінах користування та інших ознаках. 
Право загального і спеціального природокористування та їх 
ознаки. Особливості користування природними ресурсами на 
умовах оренди. Особливості користування природними ресур-
сами континентального шельфу і виключної (морської) еконо-
мічної зони. 

Підстави виникнення та зміни  права природокористу-
вання (відповідні юридичні дії, факти, події). Надання (відве-
дення) природного об’єкта в натурі (на місцевості). Права та 
обов’язки природокористувачів. Обмеження прав природокори-
стувачів.   

Захист суб’єктивних прав природокористувачів.  
Підстави зупинення та припинення права природокори-

стування, види і класифікація таких підстав (відповідні юриди-
чні дії, факти, події). 

 
Правові засади економічного механізму  

природокористування та охорони навколишнього  
природного середовища 

 
Поняття та принципи економіко-правового механізму 

природокористування та охорони довкілля. Основні напрями та 
складові економічного механізму природокористування та охо-
рони навколишнього природного середовища.  

Джерела фінансування екологічних заходів. Фонди охо-
рони навколишнього природного середовища. Плата за спеціа-
льне природокористування: її види та форми справляння. Еко-
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логічний податок: суб’єкти та об’єкти оподаткування.  
Система лімітів використання природних ресурсів та 

лімітів скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище та розміщення відходів.  

Види економічного стимулювання природоохоронної 
діяльності.  

Екологічне страхування. Екологічний аудит. 
 

Особливості юридичної  відповідальності за екологічні 
правопорушення. Вирішення спорів 

 
Поняття та загальна характеристика юридичної  відпо-

відальності в екологічному праві. Визначення та головні ознаки 
екологічного правопорушення. Особливості, склад, загальна 
класифікація екологічних правопорушень. Види юридичної від-
повідальності за порушення екологічного законодавства. Особ-
ливості відшкодування майнової шкоди заподіяної довкіллю. 
Особливості розгляду екологічних спорів. 

 
 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 
 

Особливості правового регулювання використання  
земель 

 
Загальна характеристика правового регулювання вико-

ристання та охорони земель. Земля – основне національне ба-
гатство України, її функції як об’єкта природи. Правове забез-
печення раціонального використання земель.  

Правова охорона земель. Імперативний принцип особ-
ливої охорони землі як найважливішого компонента біосфери. 
Охорона ґрунтів. Стандартизація і нормування в галузі охорони 
земель та відтворення родючості ґрунтів. Охорона земель від 
забруднення небезпечними речовинами. Використання техно-
генно забруднених земель. 

Особливості відповідальності за порушення земельного 
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законодавства: поняття, зміст та види. Відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. 
Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок. Захист 
прав на землю.  

  
Особливості правового регулювання використання вод 

 
Загальна характеристика права користування водами: 

поняття, принципи, об’єкти, суб’єкти тощо. Види права водоко-
ристування: постійне і тимчасове, відокремлене і сумісне, зага-
льне і спеціальне, цільові види водокористування. Право кори-
стування водними об’єктами на умовах оренди. Підстави і по-
рядок виникнення права водокористування. Права та обов’язки 
водокористувачів. Підстави і порядок припинення права водоко-
ристування. Правові заходи охорони вод. Відповідальність за 
порушення законодавства про використання і охорону вод та 
відтворення водних ресурсів. 

 
Особливості правового регулювання використання надр 

 
Загальна характеристика права користування надрами: 

поняття, суб’єкти, об’єкти та види права надрокористування.  
Підстави та порядок виникнення, зміни, призупинення 

та припинення права користування надрами. Спеціальні дозво-
ли на користування надрами. Підстави та порядок надання та 
вилучення гірничих відводів. 

Особливості використання надр на підставі угод про роз-
поділ продукції. Особливості користування надрами при оренді 
цілісних майнових комплексів паливно-енергетичного компле-
ксу України. Особливості використання окремих корисних ко-
палин (нафти і газу, уранових руд, дорогоцінних металів та ка-
міння тощо).  

Права та обов’язки користувачів надр, захист та гарантії 
їх прав.  

Відповідальність за порушення законодавства про надра.  
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Особливості правового регулювання використання 
рослинного світу 

 
Рослинний світ як об’єкт правової охорони та викорис-

тання. Загальна характеристика природних рослинних ресурсів 
та їх класифікація.  

Правова природа використання рослинного світу: понят-
тя, види, об’єктно-суб’єктний склад. Загальне та спеціальне ко-
ристування природними рослинними ресурсами. Види спеціаль-
ного користування природними рослинними ресурсами. Правове 
забезпечення спеціального використання природних рослинних 
ресурсів та його особливості. Порядок отримання дозволу на 
спеціальне використання природних рослинних ресурсів. 

Правові засади охорони рідкісних і таких, що перебува-
ють під загрозою зникнення, видів рослин та типових природ-
них рослинних угруповань. Червона книга України. Зелена кни-
га України. Інтродукція. Акліматизація. Селекція рослин. Ство-
рення ботанічних колекцій. 

Ліс як об’єкт права лісокористування: поняття, групи. 
Суб’єкти та види права лісокористування. Особливості спеціа-
льного лісокористування. Порядок отримання дозволу на спеці-
альне лісокористування. Лісовий та лісорубний  квиток, їх зна-
чення для права спеціального лісокористування. Права та 
обов’язки лісокористувачів.  

Загальна характеристика використання лісових ресурсів, 
його види: загальне та спеціальне. Правове регулювання вико-
ристання лісових ресурсів: побічні лісові користування; вико-
ристання корисних властивостей лісів для культурно-
оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних, навчаль-
но-виховної мети, потреб мисливського господарства, прове-
дення науково-дослідних робіт.  

Правові засади щодо відтворення, охорони та захисту 
лісів. Особливості юридичної відповідальності за порушення 
законодавства про рослинний світ та лісового законодавства. 
Особливості майнової відповідальності за шкоду, заподіяну лі-
су і рослинному світу. 
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Особливості правового регулювання використання  
тваринного світу 

 

Загальна характеристика права користування тваринним 
світом: поняття, об’єкти, суб’єкти та види права користування 
тваринним світом.  

Загальні підстави і порядок виникнення права викорис-
тання тваринного світу. Права та обов’язки користувачів тва-
ринного світу. Підстави і порядок припинення права користу-
вання тваринним світом.  

Правові підстави та межі загального використання тва-
ринного світу. Правові засади спеціального використання тва-
ринного світу. Правове регулювання полювання та мисливсько-
го господарства, рибальства: їх поняття та види. Правові основи 
використання диких тварин у наукових, культурно-освітніх, 
виховних, естетичних і комерційних цілях.  

Юридична відповідальність за порушення законодавст-
ва про охорону, використання і відтворення тваринного світу. 
Особливості майнової відповідальності за шкоду, заподіяну не-
законним добуванням об’єктів тваринного світу. 

 

Загальні правові засади екологічної безпеки населення 
та територій. Правовий режим надзвичайних  

екологічних ситуацій 
 

Правові підстави забезпечення вимог екологічної безпе-
ки. Поняття екологічної безпеки, її об’єкти та суб’єкти. Класи-
фікації екологічної безпеки за: об’єктами, джерелами небезпе-
ки, територіальними ознаками, масштабами шкідливого впливу. 
Складові частини екобезпеки: радіаційна, ядерна, техногенна, 
хімічна та ін. 

 Поняття та характеристика правових заходів щодо за-
безпечення вимог екологічної безпеки. Класифікація державно-
правових заходів за спрямованістю їх дій. Загальна характерис-
тика організаційно-превентивних, регулятивно-стимулюючих, 
розпорядчо-виконавчих, охоронно-відновлювальних і забезпе-
чувальних заходів.  
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Правове забезпечення ризику в галузі екологічних пра-
вовідносин. Поняття екологічного ризику. Джерела екологічно-
го ризику. 

Юридична відповідальність за правопорушення в галузі 
забезпечення екологічної безпеки: умови та підстави. Види від-
повідальності, особливості цивільно-правової відповідальності. 

Загальна характеристика законодавства України про 
надзвичайні екологічні ситуації (НЕС). Поняття НЕС, їх ознаки 
та класифікація. Причини їх походження. Поняття та правовий 
режим зон НЕС. Підстави, порядок оголошення окремої місце-
вості зоною НЕС. Правові заходи щодо забезпечення захисту 
населення та територій, запобігання і ліквідація наслідків НЕС. 

 
Правове регулювання поводження з відходами 

 
Відходи як об’єкт правового регулювання. Правова кла-

сифікація відходів. Правовий режим поводження з відходами. 
Особливості правового регулювання поводження з: радіоактив-
ними відходами; твердими побутовими (комунальними) відхо-
дами; небезпечними відходами. Правове регулювання діяльнос-
ті, пов’язаної зі збиранням і заготівлею окремих видів відходів 
як вторинної сировини та забезпечення ними переробних під-
приємств. Транскордонне переміщення відходів та їх правове 
регулювання. Юридична відповідальність за порушення зако-
нодавства у сфері поводження з відходами. 

 
Правова охорона атмосферного повітря 

 
Поняття та особливості атмосферного повітря як об’єкта 

правової охорони. Співвідношення понять “атмосферне повіт-
ря” та “повітряний простір”. 

Способи охорони атмосферного повітря. Поняття та 
особливості правової охорони атмосферного повітря. Система 
правових заходів щодо охорони атмосферного повітря: дозвіль-
ного, попереджувального, контрольного, стимулюючого, понов-
лювального, заборонного характеру. 
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Юридична природа дозволів у галузі охорони атмосфер-
ного повітря. Правове регулювання стандартизації і нормуван-
ня в галузі охорони атмосферного повітря. Нормативи в галузі 
охорони атмосферного повітря: екологічної безпеки атмосфер-
ного повітря; гранично допустимих викидів забруднюючих  ре-
човин стаціонарних джерел; гранично допустимого впливу фі-
зичних та біологічних факторів стаціонарних джерел; вмісту 
забруднюючих речовин у відпрацьованих  газах та впливу фізи-
чних факторів пересувних джерел; технологічні нормативи до-
пустимого викиду забруднюючих речовин та ін. Порядок  
затвердження та перегляду встановлених нормативів. 

Правові заходи попередження забруднення атмосферно-
го повітря при проектуванні, будівництві  і реконструкції під-
приємств та інших об’єктів, які пливають або можуть вплинути 
на стан атмосферного повітря, при удосконаленні існуючих та 
впровадженні нових технологічних процесів та устаткування.  

Відповідальність за порушення законодавства в галузі 
охорони атмосферного повітря. Особливості відшкодування 
шкоди, завданої порушенням атмосферо-охоронного законо-
давства. 

 
Правове забезпечення формування і функціонування 

екологічної мережі України 
 

Загальна характеристика екологічної мережі України: 
об’єкти, правове забезпечення їх формування. Правова характе-
ристика земельних ділянок, на яких зростають природні рос-
линні угруповання, занесені до Зеленої книги України; терито-
рій, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і 
рослинного світу, занесених до Червоної книги України; водо-
охоронних зон; земель лісогосподарського призначення.  

Відповідальність за порушення законодавства про еко-
логічну мережу. 
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Правовий режим санітарно-захисних зон, курортних, 
лікувально-оздоровчих, рекреаційних територій  

та курортів 
 

Поняття та загальна характеристика курортних і лікува-
льно-оздоровчих територій (зон) як складових елементів націо-
нальної екологічної мережі України. Види природних лікуваль-
них факторів та ресурсів. Поняття та юридичні ознаки курорту. 
Юридичний порядок визнання та оголошення лікувально-
оздоровчої місцевості курортом. 

Поняття прибережних захисних смуг, водоохоронних 
зон, полезахисних лісових смуг. Порядок використання та охо-
рони буферних зон національної екомережі.   

Види використання лікувальних природних ресурсів ку-
рортних та лікувально-оздоровчих територій. Форми власності 
щодо курортів та лікувально-оздоровчих територій. Коло 
суб’єктів права використання  курортних та лікувально-оздо-
ровчих територій, їх права та обов’язки.  

Поняття та види правової охорони курортів та лікуваль-
но-оздоровчих зон. Екологічні вимоги щодо їх охорони. Право-
вий режим округу санітарної (гірничо-санітарної) охорони. 
Правове закріплення зонування курортних та лікувально-
оздоровчих територій.  

Поняття рекреаційних територій та їх види. Визначення 
кола земель рекреаційного призначення як буферних зон націона-
льної екологічної мережі України. Види використання рекреацій-
них територій. Особливості їх відновлення та правової охорони. 

Юридична відповідальність за порушення законодавст-
ва щодо курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних 
територій. Особливості майнової відповідальності за шкоду, 
заподіяну природним лікувальним ресурсам.  

 
Правовий режим об’єктів природно-заповідного фонду 

 

Поняття та загальна характеристика природно-заповід-
ного фонду України як ключового об’єкта національної еколо-
гічної мережі України. Правова класифікація територій та 
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об’єктів природно-заповідного фонду України. Економіко-пра-
вові основи функціонування територій природно-заповідного 
фонду. Види використання об’єктів природно-заповідного фон-
ду. Суб’єкти права користування територіями природно-
заповідного фонду, їх права та обов’язки. 

Організаційно-правові форми відновлення, охорони та 
збереження об’єктів природно-заповідного фонду. Характерис-
тика правового режиму охоронних та захисних зон природно-
заповідного фонду.  

Особливості використання та охорони окремих видів 
територій природно-заповідного фонду: природних заповідни-
ків, біосферних заповідників, національних природних парків, 
заказників, регіональних ландшафтних парків, пам’яток приро-
ди, заповідних урочищ, ботанічних садів, дендрологічних і зоо-
логічних парків, парків-пам’ятків садово-паркового мистецтва.  

Особливості юридичної відповідальності за порушення 
екологічного законодавства щодо використання та охорони 
об’єктів природно-заповідного фонду України. Майнова відпо-
відальність за спричинення шкоди особливо охороняємим при-
родним територіями та об’єктам природно-заповідного фонду 
України.  

 
Міжнародно-правова охорона довкілля 

 
Міжнародно-правова охорона навколишнього середо-

вища: поняття та ознаки. Принципи міжнародно-правової охо-
рони навколишнього середовища. Об’єкти та суб’єкти міжна-
родно-правової охорони навколишнього середовища. Міжнаро-
дно-правова охорона природних об’єктів як складових навко-
лишнього середовища.  

Система заходів міжнародно-правового характеру щодо 
охорони навколишнього середовища. Міжнародна співпраця 
держав у сфері охорони навколишнього середовища. 

Відповідальність за правопорушення у сфері охорони 
навколишнього середовища: міжнародно-правовий аспект. 
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4 .  ПИТАННЯ  ДО  САМОСТ ІЙНОГО  
ВИВЧЕННЯ  НАВЧАЛЬНО Ї  ДИСЦИПЛ ІНИ   

“ЕКОЛОГ ІЧНЕ  ПРАВО  УКРА ЇНИ ”  
 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

Т е м а  1. Предмет, метод, система та принципи  
екологічного права 

 
1. Поняття екологічних відносин і їх різновидів (земе-

льні, водні, лісові, атмосферно-повітряні тощо). 
2. Об’єкти та суб’єкти екологічного права, їх класифі-

кації. 
3. Поняття екологічного права як галузі права його під-

галузей, правових інститутів та субінститутів, загальної і особ-
ливої його частин. 

4. Особливості методу правового регулювання екологіч-
них відносин. 

5. Система екологічного права, співвідношення його з 
іншими галузями права. 

6. Принципи  екологічного права та законодавства.  
 
 

Т е м а  2. Джерела екологічного права 
 

1. Поняття джерел екологічного права, їх загальна ха-
рактеристика та  класифікація. 

2. Конституція України як джерело екологічного права. 
3. Закони України у системі джерел екологічного права. 
4. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела еко-

логічного права. 
5. Міжнародні договори як джерела екологічного права. 
6. Правила додаткового (субсидіарного) застосування 

інших галузей права в регулюванні екологічних відносин. 
7. Роль судової практики в регулюванні екологічних 

правовідносин. 
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Т е м а  3. Правові основи управління природокористу-
ванням та охороною довкілля (екологічне управління) 

 

1. Загальна характеристика управління в галузі приро-
докористування та охорони довкілля. Поняття та види управ-
ління в галузі екології. 

2. Органи державного управління природокористуван-
ням та охороною довкілля спеціальної компетенції. Правовий 
статус Міністерства екології та природних ресурсів України. 

3. Участь громадськості в управлінні природокористу-
ванням і охороною довкілля. 

4. Поняття та загальна характеристика функцій управ-
ління в галузі природокористування та охорони довкілля. Орга-
нізаційні функції управління. Правове забезпечення обліку 
природних ресурсів і ведення природоресурсових кадастрів. 
Правове забезпечення функції екологічного прогнозування.  

5. Попереджувально-охоронні функції управління в га-
лузі природокористування та охорони довкілля: екологічний 
моніторинг; екологічний контроль; екологічна експертиза. Їх 
правове забезпечення.  

6. Стабілізаційні функції управління у сфері природо-
користування та охорони довкілля. Інформування про стан на-
вколишнього природного середовища (екологічне інформуван-
ня). Стандартизація та нормування у сфері природокористуван-
ня й охорони навколишнього природного середовища. 

7. Процесуальний порядок здійснення функцій управ-
ління природокористуванням та охороною довкілля. 

 
 

Т е м а  4. Екологічні права та обов’язки громадян 
 

1. Загальна характеристика системи екологічних прав  
громадян. 

2. Конституційні екологічні права громадян. 
3. Поняття та види екологічних обов’язків громадян. 
4. Гарантії, охорона, форми та способи захисту екологіч-

них прав громадян.   
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Т е м а  5. Правові засади екологічної безпеки населення 
та територій. Правовий режим надзвичайних  

екологічних ситуацій 
 

1. Правові підстави забезпечення екологічної безпеки.  
2. Поняття екологічної безпеки. Об’єкти та суб’єкти 

екологічної безпеки. Нормативи екологічної безпеки. 
3. Види екологічної безпеки. 
4. Складові частини екобезпеки: радіаційна, ядерна, тех-

ногенна, хімічна пожежна безпека. 
5. Поняття та характеристика правових заходів щодо 

забезпечення екологічної безпеки. 
6. Поняття екологічних надзвичайних ситуацій, їх кла-

сифікації. Причини їх походження. 
7. Поняття зон НЕС, його юридичне значення. Підста-

ви, порядок оголошення окремої місцевості зоною НЕС та її 
правовий режим. 

8. Правове забезпечення запобігання і ліквідації НЕС. 
9. Захист населення та територій у разі загрози та вини-

кнення НЕС. 
 

 
Т е м а  6. Правове регулювання поводження з відходами 

 
1.  Відходи як об’єкт правового регулювання,  
2.  Правова класифікація відходів.  
3.  Правовий режим поводження з відходами. 
4.  Особливості правового регулювання поводження з 

радіоактивними відходами. 
5.  Юридична відповідальність за порушення законодав-

ства у сфері поводження з відходами. 
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Т е м а  7. Правові засади економічного механізму  
природокористування та охорони навколишнього  

природного середовища 
 

1. Поняття та основні елементи  економіко-правового 
механізму. 

2. Платність як основна складова економіко-правового 
механізму.  

3. Збори за спеціальне використання природних ресур-
сів і їх класифікація за об’єктами та іншими підставами. 

4. Екологічний податок: порядок начислення та меха-
нізм розподілу отриманих коштів.  

5. Стимулювання як одна з функцій економіко-
правового механізму.  

6. Екологічний аудит та страхування  як складові еко-
номіко-правового механізму. 

         
 

Т е м а  8. Право власності на  природні ресурси  
та комплекси 

 
1. Поняття, особливості  та  зміст права власності на 

природні ресурси та комплекси.  
2. Особливості права власності Українського народу на 

природні ресурси. 
3. Право державної власності на природні ресурси та 

комплекси.  
4. Право комунальної власності на природні ресурси та 

комплекси.  
5. Право приватної  власності на природні ресурси та 

комплекси.  
6. Права та обов’язки власників природних ресурсів, за-

хист і гарантії їх прав. 
 7. Юридична відповідальність за порушення права вла-

сності на природні ресурси та комплекси. 
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Т е м а  9. Загальні положення права  
природокористування 

 
1.  Поняття права природокористування. 
2.  Об’єкти та суб’єкти права природокористування.  
3.  Правова класифікація видів природокористування.  
4.  Підстави та порядок виникнення, зміни та подовжен-

ня права природокористування.  
5.  Підстави та порядок припинення, зупинення права 

природокористування.  
6.  Права і обов’язки природокористувачів.  
7.  Особливості використання природних ресурсів на 

умовах оренди. 
8.  Захист прав природокористувачів. 
 
 

Т е м а  10. Особливості юридичної відповідальності  
за екологічні правопорушення. Вирішення спорів 

 
1. Поняття та загальна характеристика юридичної від-

повідальності в екологічному законодавстві.  
2. Функції юридичної відповідальності: компенсацій-

на, стимулююча, каральна.  
3. Підстави виникнення та притягнення до юридичної 

відповідальності в екологічному законодавстві.  
4. Визначення та головні ознаки екологічного право-

порушення: злочини та проступки.  
5. Особливості, склад екологічного правопорушення. 
6. Види юридичної відповідальності за порушення 

екологічного законодавства: кримінальна, адміністративна, ци-
вільна – правова, дисциплінарна.  

7. Класифікація юридичної відповідальності за колом 
суб’єктів та об’єктами заподіяння шкоди, специфікою застосу-
вання санкцій – основних та додаткових. 

8. Екологічні спори та їх сутність. 
9. Особливості та порядок вирішення еколого-право-
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вих спорів. Об’єктно-суб’єктний склад екологічних спорів. 
10. Класифікаційні ознаки спорів майнового та еколо-

гічного характеру. 
11. Види (юрисдикційний, договірний, судовий) та ме-

ханізми вирішення екологічних спорів. 
  
 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 
 

Т е м а  11. Особливості правового регулювання  
використання земель 

 
1. Земля як об’єкт еколого-правових відносин. 
2. Правові засади охорони земель в Україні. 
3. Стандартизація і нормування в галузі охорони зе-

мель.  
4. Правова охорона земель від забруднення небезпеч-

ними речовинами. 
5. Правова охорона ґрунтів. 
6. Правове регулювання використання земель. 
7. Правове регулювання використання техногенно за-

бруднених земель. 
8. Юридична відповідальність за порушення законодав-

ства про охорону та використання земель. 
 
 

Т е м а  12. Особливості правового регулювання  
використання вод 

 
1. Води як об’єкт правової охорони, використання й від-

творення. 
2. Правове регулювання у сфері охорони вод. 
3. Правове регулювання використання вод. 
4. Особливості використання водних об’єктів на умовах 

оренди. 
5. Права та обов’язки водокористувачів. 
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6. Юридична відповідальність за порушення водного за-
конодавства.   

 
 

Т е м а  13. Особливості правового регулювання  
використання надр 

 
1. Надра як об’єкт  правової охорони та використання.   
2. Право надрокористування та його види.  
3. Правове регулювання основних видів  використання 

надр. 
4. Особливості правового регулювання використання 

надр на підставі угод про розподіл продукції. 
5. Правова охорона надр. 
6. Юридична відповідальність за порушення законодав-

ства про надра.  
 

 
Т е м а  14. Особливості правового регулювання  

використання рослинного світу 
 

1. Рослинний світ як об’єкт правової охорони та викори-
стання.  

2. Правове забезпечення використання рослинного світу. 
3. Правова охорона рослинного світу. 
4. Право користування лісами та його види. 
5. Підстави виникнення та припинення права користу-

вання лісами. 
6. Правові заходи щодо вітворення, охорони та захисту 

лісів.       
7. Юридична  відповідальність за порушення законодав-

ства про рослинний світ та лісового законодавства.   
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Т е м а  15. Особливості правового регулювання  
використання тваринного світу 

 
1. Тваринний світ як об’єкт правової охорони, відтво-

рення і використання. 
2. Суб’єкти, види і підстави використання та охорони 

тваринного світу. 
3. Правове регулювання полювання і мисливського гос-

подарства. 
4. Правове регулювання рибальства і рибного господар-

ства. 
5. Правове регулювання інших видів спеціального вико-

ристання тваринного світу. 
6. Правова охорона тваринного світу. Червона книга 

України. 
7. Юридична відповідальність за порушення законодав-

ства про охорону, використання та відтворення тваринного світу. 
 

 
Т е м а  16. Правова охорона атмосферного повітря 

 
1. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони.   
2. Поняття правової охорони атмосферного повітря. 
3. Система правових заходів щодо охорони атмосферного 

повітря.  
4. Юридична відповідальність за порушення законодавст-

ва в галузі охорони атмосферного повітря 
 

 
Т е м а  17. Правове забезпечення формування  
і функціонування екологічної мережі України 

 
1. Загальна характеристика екологічної мережі України: 

поняття, об’єкти, принципи її формування. 
2. Правова характеристика структурних елементів еко-

мережі. 
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3. Поняття ключових територій екомережі.  
4. Території, які є місцями перебування або зростання 

видів тваринного чи рослинного світу, занесених до Червоної 
книги України. 

5. Земельні ділянки, на яких зростають природні рос-
линні угруповання, занесені до Зеленої книги України.  

6. Водоохоронні зони. 
7. Землі лісогосподарського призначення. 
 
 

Т е м а  18. Правовий режим санітарно-захисних зон, 
 курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних  

територій та курортів 
 

1. Визначте та порівняйте поняття “курорт”, “лікуваль-
но-оздоровча місцевість” та “курортна зона”. 

2. Види лікувальних природних ресурсів та факторів. 
3. Ознаки, що характерні для курортної зони. 
4. Особливість правового режиму курорту та лікуваль-

но-оздоровчої місцевості. 
5. Охарактеризуйте види зонування території курорту. 
6. Дайте визначення рекреаційним зонам. Особливості 

правового режиму рекреаційних територій. 
 

 
Т е м а  19. Правовий режим об’єктів природно-

заповідного фонду 
 

1. Поняття природно-заповідного фонду України. 
2. Види територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду України. 
3. Особливість правового режиму територій природно-

заповідного фонду України. 
4. Зонування територій природно-заповідного фонду 

України.  Території, щодо яких воно застосовується. 
5. Порядок утворення територій та об’єктів природно-

заповідного фонду України. 
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6. Особливості юридичної відповідальності за пору-
шення законодавства щодо використання та охорони територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду України. 

 
 

Т е м а  20. Міжнародно-правова охорона довкілля 
 

1. Поняття та зміст міжнародно-правової охорони на-
вколишнього природного середовища. 

2. Принципи міжнародно-правової охорони навколи-
шнього природного середовища. 

3. Об’єкти та суб’єкти міжнародно-правової охорони 
навколишнього природного середовища. 

4. Міжнародно-правова охорона Світового океану та 
внутрішніх вод. 

5. Міжнародно-правова охорона флори і фауни. 
6. Міжнародно-правова охорона атмосферного повіт-

ря, озонового шару та космічного простору. 
7. Міжнародно-правова охорона навколишнього при-

родного середовища Арктики й Антарктики. 
8. Міжнародно-правова охорона навколишнього при-

родного середовища від забруднення радіоактивними й іншими 
небезпечними речовинами та матеріалами. 
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5 .  ТЕМИ  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ  ДЛЯ  
СТУДЕНТ І В  ЗАОЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТУ  

 
Загальна характеристика права власності на природні 

ресурси та комплекси 
 

З а в д а н н я 
 

1. Петренко В. отримав в порядку безоплатної привати-
зації земельну ділянку, на якій виявилися численні запаси гли-
ни. Згодом у межах цієї ділянки  він вирив котлован глибиною 
3 м і  почав видобувати глину для її подальшої відправки на 
будівельну фірму. 

Державним інспектором з охорони навколишнього при-
родного середовища було винесено припис Петренку В. про 
заборону видобування ним корисних копалин, а після невико-
нання зазначених вимог він був притягнутий до адміністратив-
ної відповідальності.  

Петренко В. оскаржив дії інспектора, посилаючись на 
те, що земельна ділянка з розміщеними на ній та під її поверх-
нею корисними копалинами є його власністю, і він як власник 
може розпоряджатися своїм майном вільно та на свій розсуд. 

Визначте коло правовідносин та дайте правову оцінку 
діям осіб. Які особливості права власності на надра та права 
власності на корисні копалини, що знаходяться в межах земе-
льних ділянок окремих осіб, передбачені чинним законодавст-
вом України? Вирішить справу. 

 
2. Катренко Ю. був притягнений  до адміністративної 

відповідальності за порушення права державної власності на 
води за використання електропомпи, яку розміщував у криниці, 
розташованій на земельній ділянці, що належала йому на праві 
приватної власності. Державний екологічний інспектор склав 
протокол про порушення ст. 48 Кодексу України про адмініст-
ративні правопорушення і виніс постанову про притягнення 
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Катренка Ю. до адміністративної відповідальності за порушен-
ня права державної власності на води. Катренко Ю. оскаржив 
постанову державного екологічного інспектора до суду, поси-
лаючись на те, що оскільки земельна ділянка належить йому на 
праві приватної власності, то, відповідно до ст. 79 Земельного 
кодексу України, води на ній також належать йому на праві 
приватної власності. А відтак, він не зобов’язаний дотримува-
тися правил загального використання водних ресурсів, визна-
чених Водним кодексом України. 

Яке рішення має прийняти суд? Дайте характеристику 
права власності на води. 

 
3. На території заповідного урочища “Блаженне”, про 

статус та межі якого зазначено на відповідних табличках, вста-
новлених на кордонах урочища, мешканці населеного пункту 
“Свято” виявили факт будівництва котеджів. У зв’язку з цим 
громада звернулася до місцевої ради з питанням про визначен-
ня форми власності на зазначеній заповідній території.  

До якої категорії земель відносять заповідні урочища? 
Як вирішуються питання власності на об’єкти природно-
заповідного фонду у екологічному законодавстві? Назвіть види 
юридичної відповідальності за порушення права власності на 
об’єкти природно-заповідного фонду? 

 
 

Загальні положення права природокористування 
 

З а в д а н н я 
 

4. У червні 2014 р. міська рада звернулася до господар-
ського суду з позовом до ТОВ “Будінвест” про розірвання ук-
ладеного між ними договору оренди земельної ділянки від 
20.10.2011 р. Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що позивач 
надав відповідачу земельну ділянку для будівництва адмініст-
ративної будівлі, проте у визначений договором строк відпові-
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дач не увів в експлуатацію об’єкт будівництва. Крім того, земе-
льна ділянка взагалі не використовується – вирито котлован, у 
якому утворився смітник з будівельних відходів. 

Відповідач проти позову заперечує, посилаючись на те, 
що до відносин, які виникли між ним і позивачем, перш за все 
повинні застосовуватися норми, що регулюють право користу-
вання чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). 
Оскільки суперфіцій припиняється в разі невикористання ділян-
ки протягом трьох років, підстав для розірвання укладеного до-
говору немає. 

Дайте загальну характеристику права землекористу-
вання, визначте підстави його набуття та припинення, права 
та обов’язки землекористувачів. Проаналізуйте право оренди 
земельної ділянки та право користування чужою земельною 
ділянкою для забудови (суперфіцій). Які між ними відмінності? 
Чи підлягає позов міської ради задоволенню? Вирішіть справу. 

 

5. На території мисливських угідь був затриманий гро-
мадянин В., який у темний період часу поставив два капкани, 
до яких потрапили лось та косуля. До ранку м’ясо диких тварин 
стало не придатним до споживання. Особи, уповноважені здій-
снювати контроль у галузі мисливського господарства та полю-
вання, склали адміністративний протокол за порушення чинно-
го законодавства у цій галузі (по факту браконьєрства) та на-
клали штраф на затриманого у розмірі 700 грн (без вартості 
м’яса, оскільки воно не було використане). 

Чи можливе здійснення полювання поза межами мис-
ливських угідь? Чи можна вважати дії громадянина В. брако-
ньєрством? Яка продукція вважатиметься незаконно добу-
тою? Яку відповідальність повинен понести громадянин В. за 
порушення законодавства в галузі мисливського господарства 
та полювання? 

 

6. У межах ДП “Гутянське лісове господарство Украї-
ни” було затримано С., який здійснював заготівлю дикорослих 
плодів та грибів з метою їх подальшої реалізації. За самовільне 
збирання дикорослих плодів та грибів на С. було накладено 
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штраф у розмірі чотирьох неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян. Сплачувати штраф він відмовляється, бо вважає, 
що здійснював загальне використання лісових ресурсів, що не 
потребує отримання спеціального дозволу і є безкоштовним. 

Вирішіть справу. Які види лісокористування існують? 
Охарактеризуйте побічне лісокористування, його особливості 
та порядок отримання спеціального дозволу. 
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6 .  ПРОГРАМН І  ПИТАННЯ   
 
1. Поняття екологічного права. Його предмет та сис-

тема. 
2. Метод екологічного права. Його основні ознаки. 
3. Суспільні відносини, що формують предмет еколо-

гічного права. Їх класифікація. 
4. Принципи екологічного права. 
5. Правова охорона зелених насаджень у населених 

пунктах. 
6. Загальна характеристика джерел екологічного права. 
7. Конституційні засади регулювання екологічних су-

спільних відносин. 
8. Закони як джерела екологічного права. 
9. Рішення Конституційного суду України в системі 

джерел екологічного права України. 
10. Поняття, зміст та особливості права власності на 

природні ресурси. 
11. Право власності Українського народу на природні 

ресурси. 
12. Право приватної власності на природні ресурси. 

Його об’єкти та суб’єкти.  
13. Право комунальної власності на природні ресурси. 

Його об’єкти та суб’єкти. 
14. Право державної власності на природні ресурси. 

Його об’єкти та суб’єкти. 
15. Міжнародні договори як джерела екологічного права. 
16. Екологічний податок: сутність та об’єкти. 
17. Особливості юридичної відповідальності в екологіч-

ному законодавстві. 
18. Юридична відповідальність за порушення права 

власності на природні ресурси. 
19. Поняття управління в сфері природокористування 

та охорони довкілля. 
20. Функції управління в сфері природокористування 

та охорони довкілля. 
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21. Органи управління загальної компетенції  в сфері 
природокористування та охорони довкілля. 

22. Органи управління спеціальної компетенції в сфері 
природокористування та охорони довкілля. 

23. Кадастри природних ресурсів: поняття та види. 
24. Екологічний контроль: поняття та види. 
25. Екологічний моніторинг: поняття та види. 
26. Екологічна експертиза: поняття та види. 
27. Екологічна стандартизація та нормування: поняття 

та види. 
28. Правова охорона рослинного світу. 
29. Право природокористування. Його поняття та види. 
30. Особливості загального природокористування. Йо-

го правове забезпечення. 
31. Особливості спеціального природокористування. 

Його правове забезпечення. 
32. Правові засади використання природних ресурсів 

на умовах оренди. 
33. Підстави виникнення та припинення права приро-

докористування. 
34. Гарантії захисту екологічних прав громадян. 
35. Право людини на безпечне для життя і здоров’я дов-

кілля. 
36. Право людини на вільний доступ до інформації про 

стан довкілля. 
37. Екологічні обов’язки людини. 
38. Форми та способи захисту екологічних прав громадян. 
39. Загальна характеристика екологічної безпеки. 
40. Правове забезпечення екологічної безпеки. 
41. Правовий режим зон надзвичайної екологічної си-

туації. 
42. Природоресурсові податки і збори. 
43. Цивільно-правова відповідальність за порушення 

законодавства про рослинний світ. 
44. Земля як об’єкт еколого-правових відносин. 
45. Особливості правової охорони земель. 
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46. Право водокористування: поняття та правове забез-
печення. 

47. Водний фонд України: загальна характеристика. 
48. Правові заходи щодо охорони вод. 
49. Спеціальне водокористування. Поняття, види та 

правове забезпечення. 
50. Правовий режим водоохоронних зон та прибереж-

них захисних смуг. 
51. Юридична відповідальність за порушення водного 

законодавства. 
52. Право надрокористування: поняття та правове за-

безпечення. 
53. Види користування надрами: загальна характерис-

тика. 
54. Правове регулювання геологічного вивчення надр. 
55. Правове регулювання видобування корисних копалин. 
56. Юридична відповідальність за порушення законо-

давства про надра. 
57. Рослинний світ як об’єкт правової охорони: поняття 

та класифікація. 
58. Види користування природними рослинними ресур-

сами. 
59. Правова охорона рослинного світу: поняття та ос-

новні форми. 
60. Зелена книга України: поняття та правове значення. 
61. Право лісокористування: поняття та види. 
62. Види використання лісових ресурсів та дозволи, що 

засвідчують це право. 
63. Правове  регулювання заготівлі деревини. 
64. Правове регулювання заготівлі другорядних лісо-

вих матеріалів. 
65. Правове регулювання побічних лісових користу-

вань. 
66. Лісові сервітути: поняття та правове забезпечення. 
67. Правові заходи по відтворенню, охороні та захисту 

лісів. 
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68. Цивільно-правова відповідальність за порушення 
лісового законодавства. 

69. Право користування тваринним світом: поняття та 
види. 

70. Види використання тваринного світу та їх правове 
забезпечення. 

71. Мисливство та полювання: поняття та правове за-
безпечення. 

72. Документи на право полювання. 
73. Види територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду. 
74. Поняття та види рибальства. 
75. Правове регулювання любительського та спортив-

ного рибальства. 
76. Правове регулювання добування (придбання) диких 

тварин з метою їх утримання і розведення у напів-
вільних умовах чи в неволі. 

77. Особливості цивільно-правової відповідальності за 
порушення законодавства у галузі полювання та ве-
дення мисливського господарства. 

78. Особливості цивільно-правової відповідальності за 
порушення правил рибальства. 

79. Цивільно-правова відповідальність за порушення 
законодавства про тваринний світ. 

80. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони.  
81. Правовий режим дендрологічних парків та їх зону-

вання. 
82. Юридична відповідальність за порушення законо-

давства про охорону атмосферного повітря. 
83. Поняття та правове забезпечення формування еко-

логічної мережі. 
84. Поняття та складові екологічної мережі. 
85. Юридична відповідальність за порушення законо-

давства про екологічну мережу. 
86. Природно-заповідний фонд: класифікація та право-

ве забезпечення. 
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87. Природні та біосферні заповідники: правовий ре-
жим та функціональне зонування. 

88. Національні природні парки: правовий режим та 
функціональне зонування. 

89. Правовий режим ботанічних садів та їх зонування. 
90. Правовий режим зоологічних парків та їх зонування. 
91. Правові заходи охорони атмосферного повітря. 
92. Особливості правової охорони курортних та лікува-

льно-оздоровчих територій. 
93. Правовий режим рекреаційних територій. 
94. Червона книга України: поняття та правове значення. 
95. Категорії видів тваринного та рослинного світу, що 

заносяться до Червоної книги України. 
96. Юридична відповідальність за порушення законо-

давства про Червону книгу України. 
97. Відходи як об’єкти еколого-правового регулювання. 
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