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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Екологічне законодавство як навчальна дисципліна посідає чиль-
не місце в системі правових дисциплін, що обумовлено насамперед 
предметом його регулювання. 

Предметом вивчення курсу “Екологічне законодавство” є сукуп-
ність правових норм, які регулюють правовідносини у сфері раціо-
нального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного середовища та забезпечення 
екологічної безпеки, реалізації екологічних прав громадян. 

Успішне оволодіння курсом “Екологічне законодавство” повинно 
розглядатися як умова становлення магістра, його професійної куль-
тури та високої кваліфікації.

Досягнення цієї мети потребує від магістрів досконалого вивчен-
ня визначених у програмі і рекомендованих викладачем нормативних 
актів і галузевої літератури екологічного спрямування. 

Програма містить основні теми курсу, де відображено основні по-
ложення чинного екологічного законодавства, а також практики його 
застосування. 

Мета вивчення дисципліни: 
• поглиблення знань у студентів і слухачів з екологічного законо-

давства шляхом опрацювання основних нормативно-правових 
актів у сфері екології; 

• вивчення основних положень чинного екологічного законо-
давства України, що регулює природноресурсові, природоохо-
ронні та антропоохоронні суспільні відносини;

• формування вміння самостійно орієнтуватися в системі чинно-
го екологічного законодавства;

• формування професійних правничих навичок і підвищення за-
гальної та спеціальної еколого-правової культури;

• набуття навичок працювати з першоджерелами еколого-право-
вих норм.

Завдання дисципліни:
• засвоїти основні положення нормативно-правових актів, що ре-

гулюють природноресурсові, природоохоронні та антропоохо-
ронні правовідносини;

• розробити на підставі визначення юридичних властивостей про-
позиції щодо удосконалення чинної нормативно-правової бази 
на основі виявлених ознак її недосконалості за результатами 
вивчення та аналізу ефективності чинних нормативно-право-
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вих актів, наявної практики регулювання суспільних відносин 
у сферах використання природних ресурсів, охороні навколиш-
нього природного середовища та забезпечення екологічної без-
пеки;

• вміти застосовувати відповідні нормативні акти при складанні 
еколого-правових документів, вирішувати конкретні практичні 
питання із застосування нормативно-правових актів екологіч-
ного спрямування.

Вивчення дисципліни “Екологічне законодавство” здійснюється 
згідно із тематичним планом. Логічну послідовність у засвоєнні по-
ложень забезпечує програма курсу. 
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НАВчАЛЬНО-темАтИчНИй  ПЛАН 
вивчення дисципліни 

“еКОЛОгічНе  ЗАКОНОдАВСтВО”

№
пор.

Назва теми

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

Система еколого-правових норм
Становлення і розвиток екологічного законодавства в Україні
Система нормативно-правових актів, що закріплють права 
та обов’язки людини та громадянина у сфері екології
Характеристика еколого-правових норм, що регулюють право 
власності на природні ресурси
Характеристика еколого-правових норм, що закріплюють право 
природокористування
Система екологічних нормативно-правових актів, що регулюють 
настання юридичної відповідальності в галузі екології
Правове регулювання використання, відтворення та охорони 
земельних ресурсів
Еколого-правові норми, що регулюють використання, відтворення 
та охорону водних ресурсів
Система нормативно-правових актів, що закріплюють 
використання та охорону надр в Україні
Характеристика нормативно-правових актів у сфері використання, 
відтворення та захисту лісових ресурсів
Еколого-правові норми, що закріплюють використання, 
відтворення та охорону рослинного і тваринного світу
Правове регулювання охорони атмосферного повітря в Україні
Правове регулювання використання та охорони 
природно-заповідного фонду
Еколого-правові норми, що регулюють використання 
та охорону курортних, оздоровчих, лікувальних об’єктів 
і територій та рекреаційних ресурсів
Правове регулювання виключної (морської) економічної зони 
та континентального шельфу
Правове забезпечення екологічної безпеки
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ПрОгрАмНИй  мАтеріАЛ 
до вивчення дисципліни 

“еКОЛОгічНе  ЗАКОНОдАВСтВО”

тема 1. Система еколого-правових норм
Нормативно-правові акти як джерела екологічного права. 
Конституція України як основне джерело екологічного права. 
Загальна характеристика Закону України “Про охорону навко-

лишнього природного середовища” як базового нормативно-право-
вого акта у сфері екології.

Закони України як джерела екологічного права.
Підзаконні нормативно-правові акти в системі еколого-правових 

норм. 
Загальна характеристика екологічних стандартів і відомчих еко-

логічних нормативно-правових актів.
Загальна характеристика диференційних джерел екологічного 

права. Інтеграційні джерела екологічного права: поняття і види. За-
гальна характеристика комплексних джерел екологічного права Ук-
раїни.

Література [1–3; 5–7; 9; 16; 76–78; 80; 83; 86–92; 
99; 101; 104; 107; 108]

тема 2. Становлення і розвиток екологічного законодавства  
в Україні

Розвиток екологічного законодавства до 1917 р.
Розвиток екологічного законодавства з 1917 по 1938 р.
Напрями розвитку екологічного законодавства у 1938–1990 рр.
Сучасний етап розвитку екологічного законодавства в Україні.

Література [77–78; 80; 83; 87; 99; 101; 102; 104]

тема 3. Система нормативно-правових актів, що закріплють 
права та обов’язки людини та громадянина у сфері 
екології

Характеристика екологічних прав та обов’язків людини і громадя-
нина, що зафіксовані в Конституції України.

Система нормативно-правових актів, що закріплюють право лю-
дини на безпечне для життя та здоров’я, навколишнє природне сере-
довище. 
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Нормативно-правове закріплення права на участь в обговоренні 
та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, ма-
теріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які 
можуть негативно впливати на стан навколишнього природного сере-
довища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, юридичних осіб, які беруть участь у при-
йнятті рішень з цих питань.

Загальна характеристика еколого-правових норм, що закріплюють 
право громадян на здійснення загального і спеціального використан-
ня природних ресурсів.

Нормативно-правове закріплення права на об’єднання у громадсь-
кі природоохоронні формування.

Система еколого-правових норм, що фіксують право на вільний 
доступ до інформації про стан навколишнього природного середови-
ща (екологічна інформація) та вільне отримання, використання, по-
ширення та зберігання такої інформації.

Загальна характеристика норм права, що гарантують і закріплю-
ють право на проведення громадської екологічної експертизи.

Право на одержання екологічної освіти: нормативно-правове ре-
гулювання. Загальна характеристика норм права, що гарантують 
право на подання до суду позовів до державних органів, підприємств, 
установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподія-
ної їхньому здоров’ю та майну внаслідок негативного впливу на нав-
колишнє природне середовище та права на оскарження у судовому 
порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення 
екологічних прав громадян.

Загальна характеристика норм права, що фіксують обов’язки лю-
дини і громадянина у сфері екології.

Еколого-правові норми, що закріплюють гарантії екологічних 
прав громадян.

Література [1–9; 15; 51; 57; 77–80; 83; 87;  
90–92; 94; 99; 101–104]

тема 4. Характеристика еколого-правових норм,  
що регулюють право власності на природні ресурси

Характеристика окремих статтей Конституції України, що за-
кріплюють право власності на природні ресурси. 

Юридичне закріплення форм права власності на природні ресур-
си в Україні.
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Право власності на природні ресурси в природноресурсових ко-
дексах.

Особливості закріплення права власності на природні ресурси в 
природноресурсових законах.

Система підзаконних нормативно-правових актів, що фіксують 
право власності на природні ресурси: загальна характеристика.

Юридичне закріплення способів захисту права власноті на при-
родні ресурси в Україні.

Література [1–9; 16; 76–80; 83–84; 87–93; 99; 101–104]

тема 5. Характеристика еколого-правових норм,  
що закріплюють право природокористування

Конституційні засади права природокористування в Україні. 
Правове регулювання загального природокористування в Ук-

раїні.
Правове регулювання спеціального природокористування в Ук-

раїні.
Загальна характеристика кодексів і законів України, що регулю-

ють право природокористування в Україні. 
Система підзаконних нормативно-правових актів, що фіксують 

право користування природними ресурсами в Україні: загальна ха-
рактеристика.

Юридичне закріплення змісту права природокористування та під-
став виникнення, зміни і припинення права природокористування в 
Україні.

Література [1–9; 16; 76–80; 83–84; 87;  
90–93; 99; 101–102; 104]

тема 6. Система екологічних нормативно-правових актів,  
що регулюють настання юридичної відповідальності 
в галузі екології

Аналіз екологічних злочинів, закріплені в Кримінальному Кодексі 
України.

Характеристика норм права, що закріплюють адміністративну 
відповідальність в екологічній сфері.

Дисциплінарна відповідальність за порушення екологічного зако-
нодавства. Матеріальна еколого-правова відповідальність: норматив-
но-правове регулювання.
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Міжнародно-правовий механізм еколого-правової відповідаль-
ності.

Література [1–9; 16; 57; 76–78; 80; 83; 85; 87;  
90–92; 96; 98–101; 104; 106]

тема 7. Правове регулювання використання, відтворення  
та охорони земельних ресурсів

Конституція України як джерело земельного права.
Загальна характеристика Закону України “Про охорону навко-

лишнього природного середовища” як джерела земельного права.
Основні положення Земельного кодексу України.
Загальна характеристика Законів України, що закріплюють по-

ложення щодо використання, відтворення та охорони земельних ре-
сурсів в Україні.

Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного пра-
ва: загальна характеристика. 

Відомчі нормативно-правові акти як джерела земельного права.
Юридичне закріплення права власності на земельні ресурси в Ук-

раїні.
Правове регулювання права землекористування. Правове регулю-

вання охорони земельних ресурсів.
Умови та порядок вирішення спорів з приводу використання, від-

творення та охорони земельних ресурсів.
Відповідальність за порушення законодавства у сфері використан-

ня, відтворення та охорони земельних ресурсів.
Основні напрями вдосконалення нормативно-правових актів у 

сфері використання, відтворення та охорони земельних ресурсів.
Література [1–3; 5; 10; 13; 17; 19; 20; 23; 25; 26; 28; 30;  

31; 35; 36; 43; 47; 52; 68; 71–80; 83–84;  
87; 88; 90–93; 99; 101; 102; 104]

тема 8. еколого-правові норми, що регулюють використання, 
відтворення та охорону водних ресурсів

Конституційні засади використання, відтворення та охорони вод-
них ресурсів в Україні.

Загальна характеристика Закону України “Про охорону навко-
лишнього природного середовища” як джерела водного права.

Основні положення Водного кодексу України.
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Загальна характеристика законів України, що закріплюють поло-
ження з приводу використання, відтворення та охорони водних ре-
сурсів в Україні.

Підзаконні нормативно-правові акти як джерела водного права: 
загальна характеристика. 

Відомчі нормативно-правові акти як джерела водного права Ук-
раїни.

Юридичне закріплення права власності на водні ресурси в Ук-
раїні.

Правове регулювання права водокористування. Юридичне за-
кріплення спеціального права користування водними об’єктами для 
потреб окремих галузей національної економіки. Особливості засто-
сування спеціальних законодавчих вимог до використання водних 
ресурсів.

Правове регулювання охорони водних ресурсів.
Умови та порядок вирішення спорів з приводу використання, від-

творення та охорони вод.
Відповідальність за порушення законодавства в сфері використан-

ня, відтворення та охорони вод.
Основні напрями вдосконалення нормативно-правових актів в 

сфері використання, відтворення та охорони водних ресурсів.
Література [1–4; 33; 38; 46; 65; 69; 76; 78; 80; 83;  

87; 90–92; 99; 101; 102; 104]

тема 9. Система нормативно-правових актів,  
що закріплюють використання та охорону  
надр в Україні

Конституція України як джерело надрового та гірничого права.
Загальна характеристика Закону України “Про охорону навко-

лишнього природного середовища” як джерела надрового та гірни-
чого права.

Основні положення Кодексу України про надра та Гірничого За-
кону України.

Загальна характеристика законів України, що закріплюють поло-
ження з приводу використання, відтворення та охорони надр в Ук-
раїні.

Підзаконні нормативно-правові акти як джерела надрового та гір-
ничого права: загальна характеристика. 
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Відомчі нормативно-правові акти як джерела надрового та гірни-
чого права.

Юридичне закріплення права власності на надра в Україні.
Правове регулювання права надрокористування. 
Особливості правовідносин з геологічного вивчення, розвідки та 

використання надр.
Особливості застосування спеціальних законодавчих вимог до ви-

користання надр.
Правове регулювання охорони надр в Україні.
Умови і порядок вирішення спорів з приводу використання, від-

творення та охорони надр.
Відповідальність за порушення законодавства у сфері використан-

ня та охорони надр.
Основні напрями вдосконалення нормативно-правових актів у 

сфері використання та охорони надр. 
Література [1–3; 6; 14; 27; 49; 58; 59; 76; 78; 80;  

83; 87; 90–92; 99; 101; 102; 104]

тема 10. Характеристика нормативно-правових актів  
у сфері використання, відтворення та захисту  
лісових ресурсів

Конституційні засади використання, відтворення та захисту лісо-
вих ресурсів в Україні.

Загальна характеристика Закону України “Про охорону навко-
лишнього природного середовища” як джерела лісового права Украї-
ни.

Основні положення Лісового кодексу України.
Загальна характеристика Законів України, що закріплюють по-

ложення з використання, відтворення та захисту лісових ресурсів в 
Україні.

Підзаконні нормативно-правові акти як джерела лісового права: 
загальна характеристика. 

Відомчі нормативно-правові акти як джерела лісового права Ук-
раїни.

Юридичне закріплення права власності на лісові ресурси в Ук-
раїні.

Правове регулювання права лісокористування. Правове регулю-
вання спеціального права користування лісовими об’єктами для за-
готівлі деревини, живиці, та другорядних лісових матеріалів. Юри-
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дичне закріплення побічних лісових користувань (випасання худоби, 
розміщення пасік, заготівля сіна, збирання та заготівля дикорослих 
плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин і технічної сировини, 
лісової підстилки та очерету). Особливості застосування спеціальних 
законодавчих вимог до використання лісових ресурсів.

Правове регулювання охорони лісових ресурсів.
Умови та порядок вирішення спорів з приводу використання, від-

творення та охорони лісових ресурсів.
Відповідальність за порушення законодавства у сфері використан-

ня, відтворення та охорони лісів.
Основні напрямки вдосконалення нормативно-правових актів 

у сфері використання, відтворення, охорони та захисту лісових ре-
сурсів.

Література [1–3; 7; 48; 60–64; 67; 70; 76; 78; 80;  
83; 90–93; 97; 99; 101; 102; 104]

тема 11. еколого-правові норми, що закріплюють  
використання, відтворення та охорону рослинного  
і тваринного світу

Конституція України як джерело флористичного та фауністично-
го права.

Загальна характеристика Закону України “Про охорону навко-
лишнього природного середовища” як джерела флористичного та фа-
уністичного права.

Основні положення Закону України “Про рослинний світ”. За-
гальна характеристика Закону України “Про тваринний світ”. Основ-
ні положення Червоної та Зеленої книг України.

Підзаконні нормативно-правові акти як джерела флористичного 
та фауністичного права: загальна характеристика. 

Відомчі нормативно-правові акти як джерела флористичного та 
фауністичного права.

Юридичне закріплення права власності на рослинний та тварин-
ний світ в Україні.

Правове регулювання права користування рослинним і тварин-
ним світом в Україні. 

Правове регулювання відтворення та охорони рослинних і тва-
ринних ресурсів в Україні. Умови та порядок вирішення спорів щодо 
використання, відтворення та охорони рослинних і тваринних ре-
сурсів.
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Відповідальність за порушення законодавства у сфері вико-
ристання, відтворення та охорони тваринних і рослинних ресурсів в 
Україні.

Основні напрями вдосконалення нормативно-правових актів у 
сфері використання, відтворення та охорони рослинних і тваринних 
ресурсів.

Література [1–3; 9; 16; 29; 30; 66; 76; 78; 80; 83;  
87; 90–92; 99; 101; 102; 104]

тема 12. Правове регулювання охорони атмосферного повітря 
в Україні

Конституційні засади охорони атмосферного повітря в Україні.
Загальна характеристика Закону України “Про охорону навко-

лишнього природного середовища” як джерела атмосфероохоронно-
го права України.

Загальна характеристика законів України, що закріплюють поло-
ження щодо охорони атмосферного повітря в Україні.

Підзаконні нормативно-правові акти як джерела атмосфероохо-
ронного права: загальна характеристика. 

Відомчі нормативно-правові акти як джерела атмосфероохорон-
ного права України.

Юридичне закріплення використання атмосферного повітря. 
Правове регулювання охорони атмосферного повітря. Відпові-

дальність за порушення законодавства про охорону атмосферного 
повітря.

Основні напрями вдосконалення нормативно-правових актів у 
сфері охорони атмосферного повітря..

Література [1–3; 50; 76–78; 80; 83; 87; 90–92; 99; 101; 102; 104]

тема 13. Правове регулювання використання та охорони  
природно-заповідного фонду

Конституційні засади використання та охорони природно-за-
повідного фонду.

Загальна характеристика законів України, що закріплюють поло-
ження з використання та охорони природно-заповідного фонду.

Підзаконні нормативно-правові акти, що врегульовують вико-
ристання та охорону природно-заповідного фонду: загальна характе-
ристика. 
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Загальна характеристика відомчих нормативно-правових актів, 
які закріплюють використання та охорону природно-заповідного 
фонду.

Нормативно-правові умови створення територій та об’єктів при-
родно-заповідного фонду та визнання їх заповідними. Правове регу-
лювання використання територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду.

Правовий режим природних заповідників, біосферних заповід-
ників, національних природних і регіональних ландшафтних пар-
ків. Особливості правового режиму заказників, заповідних урочищ і 
пам’яток природи. 

Правовий режим ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних 
парків і парків — пам’яток садово-паркового мистецтва. Особливості 
використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду для 
наукових досліджень і в освітніх цілях.

Правові заходи збереження територій та об’єктів природно-за-
повідного фонду. 

Відповідальність за порушення законодавства у сфері використан-
ня та охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Основні напрями вдосконалення нормативно-правових актів у 
сфері використання та охорони територій та об’єктів природно-за-
повідного фонду.

Література [1–3; 22; 45; 54; 55; 76–78; 80; 83; 87;  
90–92; 99; 101; 102; 104]

тема 14. еколого-правові норми, що регулюють використання  
та охорону курортних, оздоровчих, лікувальних 
об’єктів і територій та рекреаційних ресурсів

Конституційні засади використання та охорони курортних, оздо-
ровчих, лікувальних об’єктів і територій і рекреаційних ресурсів.

Загальна характеристика норм Закону України “Про охорону нав-
колишнього природного середовища” щодо використання та охорони 
курортних, оздоровчих, лікувальних об’єктів і територій та рекреа-
ційних ресурсів.

Загальна характеристика законів України, що регулюють порядок 
використання та правову охорону курортних, оздоровчих, лікуваль-
них об’єктів і територій і рекреаційних ресурсів.

Підзаконні нормативно-правові акти, що врегульовують вико-
ристання та охорону курортних, оздоровчих, лікувальних об’єктів і 
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територій та рекреаційних ресурсів. Загальна характеристика відом-
чих нормативно-правових актів, які закріплюють використання та 
охорону курортних, оздоровчих, лікувальних об’єктів і територій та 
рекреаційних ресурсів.

Правове регулювання права власності на курорти, оздоровчі та 
лікувальні об’єкти і території. Правовий режим використання та охо-
рони курорту. Порядок оголошення природного комплексу курор-
том. Правовий режим використання курорту на праві загального та 
спеціального користування. 

Правовий режим використання та охорони природних ресурсів у 
лікувально-оздоровчих місцевостях. Правовий режим використання 
та охорони природних ресурсів рекреаційних зон. Правовий режим 
зелених зон навколо населених пунктів. Правовий режим дачних 
ділянок. Правовий режим рекреаційних зон, на яких здійснюєть-
ся спортивна діяльність. Правовий режим рекреаційних зон музеїв. 
Правовий режим рекреаційних зон населених пунктів. Правова охо-
рона природних рекреаційних ресурсів.

Правове регулювання зеленого туризму. Правовий режим вико-
ристання природних ресурсів вільних економічних зон туристсько-
рекреаційного типу.

Відповідальність за порушення законодавства у сфері вико-
ристання та охорони курортних, оздоровчих, лікувальних об’єктів і 
територій та рекреаційних ресурсів.

Основні напрями вдосконалення нормативно-правових актів у 
сфері використання та охорони курортних, оздоровчих, лікувальних 
об’єктів і територій та рекреаційних ресурсів.

Література [1–3; 32; 34; 76–78; 80; 83; 87;  
90–92; 99; 101; 102; 104]

тема 15. Правове регулювання виключної (морської)  
економічної зони та континентального шельфу

Загальна характеристика Закону України “Про виключну (морсь-
ку) економічну зону України”.

Характеристика нормативно-правових актів про континенталь-
ний шельф.

Особливості правового статусу континентального шельфу Украї-
ни та виключної (морської) економічної зони. 

Правове регулювання використання рибних та інших живих ре-
сурсів виключної (морської) економічної зони. 
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Правове регулювання наукових досліджень у виключній (морсь-
кій) економічній зоні та на континентальному шельфі України. 

Правова охорона виключної (морської) економічної зони та кон-
тинентального шельфу.

Відповідальність за порушення законодавства у сфері використан-
ня та охорони виключної (морської) економічної зони і континенталь-
ного шельфу. 

Література [1–3; 21; 76; 80; 81; 83; 87; 90–92;  
95; 99; 101; 102; 104]

тема 16. Правове забезпечення екологічної безпеки
Конституційно-правові засади екологічної безпеки.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середо-

вища” як джерело права екологічної безпеки. Закони України як дже-
рела права екологічної безпеки.

Підзаконні нормативно-правові акти як джерела права екологіч-
ної безпеки. Загальна характеристика відомчих нормативно-право-
вих актів як джерел права екологічної безпеки. 

Правове регулювання національної та транснаціональної еколо-
гічної безпеки. Проблеми кодифікації законодавства в галузі забезпе-
чення екологічної безпеки.

Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на 
надзвичайні екологічні ситуації.

Література [1–3; 8; 11; 12; 15; 18; 24; 37; 39–42;  
44; 53; 56–57; 76–80; 82; 83;  

87; 90–92; 99; 101; 104]
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ВКАЗіВКИ  дО  ВИКОНАННЯ  КОНтрОЛЬНОЇ  рОБОтИ

Контрольну роботу студент виконує індивідуально в письмовій 
формі відповідно до вказівок і варіантів завдань.

Варіант завдання студент вибирає за першою літерою свого пріз-
вища.

Перша літера прізвища студента Номер варіанта

А, Б, В 1
Г, Д, Е, Є 2

Ж, З 3
І, Й, К 4
Л, М 5
Н, О 6
П, Р 7

С, Т, У 8
Ф, Х, Ц, Ч 9

Ш, Щ, Ю, Я 10
Контрольна робота складається з теоретичного завдання.
Виконанню теоретичної частини, чому передує вивчення студен-

том рекомендованих джерел, спеціальної літератури, законодавчих і 
підзаконних актів, узагальнень судової, господарської, прокурорської 
практики, практики органів державної влади і місцевого самовряду-
вання, використання екологічного законодавства. Відповідь на теоре-
тичне завдання повинна бути повною та базуватися на чинних норма-
тивно-правових актах.
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ЗАВдАННЯ  дЛЯ  КОНтрОЛЬНИХ  рОБіт

Варіант 1
Теоретичні питання

1. Характеристика норм права, що закріплюють адміністративну 
відповідальність в екологічній сфері.

2. Юридичне закріплення права власності на рослинний і тварин-
ний світ в Україні.

3. Загальна характеристика нормативно-правових актів у сфері за-
хисту прав споживачів.

Варіант 2
Теоретичні питання

1. Загальна характеристика еколого-правових норм, що закріплю-
ють право громадян на здійснення загального і спеціального ви-
користання природних ресурсів.

2. Правова охорона виключної (морської) економічної зони та кон-
тинентального шельфу.

3. Нормативне забезпечення захисту людини від впливу іонізуючо-
го випромінювання.

Варіант 3
Теоретичні питання

1. Правовий режим дачних ділянок.
2. Характеристика норм права, що закріплюють адміністративну 

відповідальность в екологічній сфері.
3. Нормативне забезпечення якості та безпеки продуктів харчуван-

ня і продовольчої сировини.

Варіант 4
Теоретичні питання

1. Правове регулювання наукових досліджень у виключній (морсь-
кій) економічній зоні та на континентальному шельфі України. 

2. Система еколого-правових норм, що фіксують право на вільний 
доступ до інформації про стан навколишнього природного се-
редовища (екологічна інформація) та вільне отримання, вико-
ристання, поширення та зберігання такої інформації.

3. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на 
надзвичайні екологічні ситуації.
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Варіант 5
Теоретичні питання

1. Правове регулювання спеціального права користування лісовими 
об’єктами для заготівлі деревини, живиці й другорядних лісових 
матеріалів.

2. Загальна характеристика норм права, що гарантують і закріплю-
ють право на громадську екологічну експертизу.

3. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки.

Варіант 6
Теоретичні питання

1. Правове регулювання національної екологічної безпеки.
2. Правове регулювання використання рибних та інших живих ре-

сурсів виключної (морської) економічної зони. 
3. Нормативно-правові умови створення територій та об’єктів при-

родно-заповідного фонду й оголошення їх заповідними.

Варіант 7
Теоретичні питання

1. Юридичне закріплення використання атмосферного повітря. 
2. Дисциплінарна відповідальність за порушення екологічного за-

конодавства. 
3. Проблеми кодифікації законодавства в галузі забезпечення еко-

логічної безпеки.

Варіант 8
Теоретичні питання

1. Юридичне закріплення побічних лісових використань.
2. Матеріальна еколого-правова відповідальність: нормативно-пра-

вове регулювання.
3. Конституційно-правові засади екологічної безпеки.

Варіант 9
Теоретичні питання

1. Закони України як джерела права екологічної безпеки.
2. Відповідальність за порушення законодавства про охорону ат-

мосферного повітря.
3. Особливості використання територій та об’єктів природно-за-

повідного фонду для наукових досліджень і в освітніх цілях.
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Варіант 10
Теоретичні питання

1. Юридичне закріплення права власності на водні ресурси в Ук-
раїні.

2. Умови та порядок вирішення спорів щодо використання, відтво-
рення та охорони рослинних і тваринних ресурсів.

3. Загальна характеристика комплексних джерел екологічного 
права України.

ПИтАННЯ  дЛЯ  САмОКОНтрОЛЮ

1. Загальна характеристика Закону України “Про охорону навко-
лишнього природного середовища” як базового нормативно-
правового акту у сфері екології.

2. Загальна характеристика екологічних стандартів та відомчих 
екологічних нормативно-правових актів.

3. Загальна характеристика диференційних джерел екологічного 
права.

4. Інтеграційні джерела екологічного права: поняття і види. 
5. Загальна характеристика комплексних джерел екологічного 

права України.
6. Система нормативно-правових актів, що закріплюють право лю-

дини на безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне 
середовище. 

7. Загальна характеристика еколого-правових норм, що закріплю-
ють право громадян на здійснення загального і спеціального ви-
користання природних ресурсів.

8. Нормативно-правове закріплення права на об’єднання у громад-
ські природоохоронні формування.

9. Загальна характеристика норм права, що гарантують і закріплю-
ють право на проведення громадської екологічної експертизи.

10. Право на одержання екологічної освіти: нормативно-правове ре-
гулювання.

11. Загальна характеристика норм права, що фіксують обов’язки 
людини і громадянина у сфері екології.

12. Юридичне закріплення форм права власності на природні ре-
сурси в Україні.

13. Правове регулювання загального природокористування в Ук-
раїні.
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14. Правове регулювання спеціального природокористування в Ук-
раїні.

15. Аналіз екологічних злочинів, закріплених у Кримінальному ко-
дексі України.

16. Характеристика норм права, що закріплюють адміністративну 
відповідальность в екологічній сфері.

17. Дисциплінарна відповідальність за порушення екологічного 
законодавства. Матеріальна еколого-правова відповідальність: 
нормативно-правове регулювання.

18. Міжнародно-правовий механізм еколого-правової відповідаль-
ності.

19. Конституція України як джерело земельного права.
20. Основні положення Земельного кодексу України.
21. Юридичне закріплення права власності на земельні ресурси в 

Україні.
22. Правове регулювання права землекористування. 
23. Правове регулювання охорони земельних ресурсів.
24. Відповідальність за порушення законодавства у сфері вико-

ристання, відтворення та охорони земельних ресурсів.
25. Основні положення Водного кодексу України.
26. Юридичне закріплення права власності на водні ресурси в Ук-

раїні.
27. Правове регулювання права водокористування.
28. Правове регулювання охорони водних ресурсів.
29. Відповідальність за порушення законодавства у сфері викорис-

тання, відтворення та охорони вод.
30. Основні положення Кодексу України про надра та Гірничого За-

кону України.
31. Юридичне закріплення права власності на надра в Україні.
32. Правове регулювання права надрокористування. 
33. Особливості застосування спеціальних законодавчих вимог до 

використання надр.
34. Правове регулювання охорони надр в Україні.
35. Основні положення Лісового кодексу України.
36. Правове регулювання права лісокористування. 
37. Правове регулювання охорони лісових ресурсів.
38. Відповідальність за порушення законодавства у сфері викорис-

тання, відтворення та охорони лісів.
39. Основні положення Закону України “Про рослинний світ”. 
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40. Загальна характеристика Закону України “Про тваринний світ”. 
41. Основні положення Червоної та Зеленої книг України.
42. Правове регулювання права користування рослинним і тварин-

ним світом в Україні. 
43. Правове регулювання відтворення та охорони рослинних і тва-

ринних ресурсів в Україні. 
44. Юридичне закріплення використання атмосферного повітря. 
45. Правове регулювання охорони атмосферного повітря. 
46. Загальна характеристика законів України, що закріплюють по-

ложення щодо використання та охорони природно-заповідного 
фонду.

47. Правове регулювання використання територій та об’єктів при-
родно-заповідного фонду.

48. Правові заходи збереження територій та об’єктів природно-за-
повідного фонду. 

49. Відповідальність за порушення законодавства у сфері викорис-
тання та охорони територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду.

50. Конституційні засади використання та охорони курортних, оз-
доровчих, лікувальних об’єктів і територій та рекреаційних ре-
сурсів.

51. Загальна характеристика законів України, що регулюють поря-
док використання та правову охорону курортних, оздоровчих, 
лікувальних об’єктів і територій та рекреаційних ресурсів.

52. Правове регулювання права власності на курорти, оздоровчі та 
лікувальні об’єкти і території. 

53. Правовий режим використання курорту, заснований на праві за-
гального і спеціального користування. 

54. Правова охорона природних рекреаційних ресурсів.
55. Загальна характеристика Закону України “Про виключну (морсь-

ку) економічну зону України”.
56. Характеристика нормативно-правових актів про континенталь-

ний шельф.
57. Конституційно-правові засади екологічної безпеки.
58. Правове регулювання національної та транснаціональної еколо-

гічної безпеки.
59. Проблеми кодифікації законодавства в галузі забезпечення еко-

логічної безпеки.
60. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на 

надзвичайні екологічні ситуації.
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