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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Екологічне право є самостійною навчальною дисципліною, яку 
вивчають студенти вищих юридичних нав чальних закладів.

Вивчення курсу “Екологічне право”, яке значною мірою ґрунтуєть-
ся на багатьох законодавчих положеннях цивільного права і певною 
мірою доповнює його, дає можливість студентам засвоїти знання в 
галузі правового регулювання охорони природи, раціонального вико-
ристання природних ресурсів.

Метою вивчення цього курсу є отримання студентами необхідних 
правових знань щодо питання державного управління в галузі приро-
докористування і охорони навколишнього середовища, правового ре-
жиму в Україні: земель, лісів, водних ресурсів, атмосферного повітря, 
тваринного світу, природно-заповідного фонду, рекреаційних та оздо-
ровчих територій.

Розгляд зазначених у програмі тем має на меті також виховання у 
студентів бережливого ставлення до природи і її ресурсів. Програма 
розроблена відповідно до освітньо-професійної програми і навчаль-
ного плану підготовки бакалаврів за напрямом “Право”. Розподіл 
навчальних годин за темами має рекомендаційний характер.

Особливістю вивчення курсу “Екологічне право” є те, що ця галузь 
права не є кодифікованою і становить велику кількість законодавчих 
актів, постанов Кабінету Міністрів та інших державних органів, з пи-
тань правового регулювання охорони природи, природовідтворення 
та раціонального використання природних ресурсів.

Студенти повинні орієнтуватися в системі екологічного законо-
давства, знати основні законоположення стосовно порядку природо-
користування і охорони навколишнього природного середовища, ор-
ганізації управління в галузі природокористування, сплати зборів та 
інших обов’язкових платежів за використання природних ресурсів. 
Вони також повинні орієнтуватися в основних положеннях правово-
го режиму земель сільськогосподарського призначення, земель жит-
лової та громадської забудови, земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та інших ділянок, а також у правовому 
режимі лісів і земель лісового фонду, вод і земель водного фонду та 
правовому регулюванні і охороні атмосферного повітря й тваринного 
світу.
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Завдання курсу “Екологічне право”:
1. Дати студентам загальне уявлення про причини виникнення, 

масштаби, можливі трагічні наслідки та шляхи подолання су-
часної кризи у взаємовідносинах між людським суспільством та 
навколишнім природним середовищем.

2. Ознайомити їх з основами курсу, який гармонізує взаємодії сус-
пільства та природи.

3. Формувати у студентів екологічну свідомість, яка є невід’ємною 
частиною національної свідомості і полягає:

 а) у розумінні пріоритетності незруйнованого природного сере-
довища;

 б) у добровільному обмеженні своїх матеріальних потреб;
 в) в екологічно дбайливому ставленні не лише до природних 

об’єктів, але й до продуктів людської діяльності, в яких так чи 
інакше опосередковані природні ресурси;

 г) у підпорядкуванні особистих інтересів загальнолюдським.
Навчальна програма повинна допомогти студентам-юристам пов-

ніше засвоїти курс “Екологічне право”, який містить завдання, скла-
дені з таким розрахунком, щоб сту денти, розв’язуючи їх, опанували 
основні найважливіші теоре тичні питання курсу, чинні законодавчі 
та інші нормативно-правові акти. Завдання програми складені, го-
ловним чином, на ос нові практичних судових справ, а також рішень 
адміністра тивних органів.

Проведення практичних занять з екологічного права має на меті, 
крім сприяння глибшому засвоєнню основних теоретич них поло-
жень, навчити майбутніх спеціалістів — слідчих, юрисконсультів, 
суддів, прокурорів —кваліфіковано і свідомо застосовувати набуті 
знання та діючі правові норми при вирішенні конкретних справ, що 
виникають у процесі природокористування, природовідтворення та 
здійснення природоохоронних заходів усіма уповноваженими та за-
цікавленими суб’єктами. 

Аналізуючи ситуації, студент повинен навчитися знаходити необ-
хідні правові норми, правильно застосовувати їх при вирішенні кон-
кретних питань, а також вміти викласти результат проведеної роботи 
в належ ній формі — скласти проекти договору, розпорядчі рішен-
ня уповноваженого органу, рішення загальних зборів чи правління 
підприєм ства, протесту чи припису прокурора, відповіді на скаргу від 
імені органу державного управління тощо.
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Практичні заняття — найефективніша форма самостійної роботи 
студентів, при підготовці до яких студент повинен:

• вивчити і засвоїти відповідну тему за підручником, а та кож спе-
ціальну літературу, рекомендовану викла дачем;

• вивчити і засвоїти записи, зроблені під час лекції та при опра-
цюванні літератури;

• знайти і проаналізувати законодавчі та інші нормативно-пра-
вові акти теми, засвоїти основні їх положення.

При підготовці до практичних занять необхідно користува тись, 
крім підручника, збірниками законо давчих актів, періодичними ви-
даннями, в яких друкуються но воприйняті нормативні акти, науко-
вими та науково-практичними періодичними фаховими виданнями, 
де висвітлюються нові теоретичні питання права та практика їх за-
стосування. Важливе значення при підготовці до занять мають також 
практичні навички.

мета вивчення курсу — ознайомити студентів з основоположни-
ми відомостями з екологічного права та екологічного законодавства, 
навчити застосовувати здобуті теоретичні знання в практичній ро-
боті, аналізувати ситуації з екологічно-правових питань, що виника-
ють у реальному житті, і правильно їх вирішувати.

Завдання:
• знати відповідно до програми основні категорії та інститути 

екологічного права, вміти розкрити їх зміст;
• засвоїти основні положення нормативно-правових актів, що ре-

гулюють екологічно-правові відносини;
• показати обізнаність з основними проблемами розвитку еколо-

гічного права та законодавства;
• розробити на підставі визначення юридичних властивостей 

пропозиції щодо удосконалення чинної нормативно-правової 
бази на основі виявлених ознак її недосконалості за результата-
ми вивчення та аналізу ефективності чинних нормативно-пра-
вових документів.
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ТемАТИчНИй ПЛАН 
дисципліни 

“еКОЛОгічНе ПрАВО”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль і. Загальні положення екологічного 
права

1
Екологічне право — комплексна галузь права. Джерела 
екологічного права

2
Державне управління у галузі охорони навколишнього 
природного середовища

3
Право власності на природні ресурси. Право природоко-
ристування
Змістовий модуль іі. правова охорона, використання 
та відтворення природних ресурсів

4
Правовий режим використання, відновлення та охорони 
земель

5 Правовий режим використання та охорони надр

6
Правовий режим використання, відтворення та охорони 
вод

7 Правова охорона атмосферного повітря

8
Правовий режим використання, відтворення, захисту та 
охорони лісів

9
Правовий режим використання, відтворення та охорони 
тваринного світу

10
Правовий режим використання та охорони природно-за-
повідного фонду, рекреаційних зон та курортних, лікуваль-
но-оздоровчих зон і курортів

11
Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій 
та гарантії прав потерпілих громадян

Разом годин: 108
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ЗміСТ 
дисципліни 

“еКОЛОгічНе ПрАВО” 

Змістовий модуль і. Загальні положення екологічного права 

Тема 1. екологічне право — комплексна галузь права. 
Джерела екологічного права

Форми взаємодії суспільства і природи. Екологічна функція дер-
жави. Основні складові реалізації державної екологічної політики. 

Поняття екологічного права. Предмет і об’єкт екологічного права. 
Методи правового регулювання в екологічному праві. Система 

екологічного права.  
Принципи екологічного права. Загальна характеристика джерел 

екологічного права. 
Література [1–36; 48; 49; 52; 53; 54; 67]

Тема 2. Державне управління у галузі охорони навколишнього 
природного середовища 

Поняття державного управління у галузі охорони навколишнього 
природного середовища. 

Функції державного управління. 
Класифікація суб’єктів державного управління. Принципи діяль-

ності органів державного управління. Органи державного управлін-
ня загальної компетенції. Органи державного управління спеціальної 
компетенції. 

Література [1; 13; 16; 42; 58; 61; 66] 

Тема 3. Право власності на природні ресурси. 
Право природокористування

Поняття та форми права власності на природні ресурси. Правовід-
носини власності на природні ресурси. 

Суб’єкти і об’єкти права власності на природні ресурси. Суб’єкти 
права державної власності на землю та інші природні ресурси. 
Суб’єкти права комунальної власності на природні ресурси. Суб’єкти 
права приватної власності на природні ресурси. 

Зміст права власності на природні ресурси. 
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Поняття, принципи і види права природокористування. Постійне 
та тимчасове природокористування. Суб’єкти і об’єкти права приро-
докористування. 

Зміст права природокористування. 
Література [1–13; 18–23; 37; 31; 32; 51; 57; 61; 67; 73] 

Змістовий модуль іі. правова охорона, використання 
та відтворення природних ресурсів

Тема 4. Правовий режим використання, відновлення 
та охорони земель

Земля як об’єкт інтеграційного та диференційованого правового 
регулювання. Категорії земель за земельним законодавством. 

Державне управління і контроль у сфері використання земельних 
ресурсів. Державна реєстрація прав на землю. Функції та повнова-
ження Державної інспекції з контролю за використанням та охоро-
ною земель. 

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. 
Правовий режим земель несільськогосподарського призначення. 

Передача земель у власність, надання їх у користування. 
Правова охорона земель. Норми рекреаційної завантаженості.

Література [1; 3; 4; 6; 13; 29; 30; 44; 47; 59; 54] 

Тема 5. Правовий режим використання та охорони надр
Надра як об’єкт правового регулювання, використання та охоро-

ни. 
Право користування надрами та його види. Управління у галузі 

використання і охорони надр. 
Правова охорона надр. Відповідальність за порушення законо-

давства про надра. 
Література [1–13;18–23; 29; 32; 43; 44; 47; 53; 64] 

Тема 6. Правовий режим використання, відтворення 
та охорони вод

Води як об’єкт правового регулювання, використання, відтворен-
ня та охорони. Класифікація водних ресурсів. 

Право водокористування та його види. 
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Управління і контроль в галузі використання, відтворення та охо-
рони вод. Правова охорона вод. Відповідальність за порушення вод-
ного законодавства. 

Література [1–12; 18–23; 25; 29; 32; 36; 40; 49; 64; 61; 66] 

Тема 7. Правова охорона атмосферного повітря
Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання, вико-

ристання та охорони. 
Управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря та 

його функції. 
Правові заходи охорони атмосферного повітря. Відповідальність 

за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря. 
Особливості майнової відповідальності за порушення атмосферо-

охоронного законодавства. 
Література [1–12; 18–23; 27; 52; 57; 63; 66] 

Тема 8. Правовий режим використання, відтворення, захис-
ту та охорони лісів

Ліс як об’єкт правового регулювання, використання та охорони. 
Право власності на об’єкти лісового фонду. Право лісокористу-

вання. Види лісокористувань. Управління у галузі використання, від-
творення та охорони лісів. 

Правові основи організації відновлення лісів і лісорозведення. 
Правова охорона і захист лісів. 

Відповідальність за порушення лісового законодавства.
Література [1–12; 18–23; 26; 29; 32; 34; 35; 37; 39; 41; 48; 49; 57; 

61; 67] 

Тема 9. Правовий режим використання, відтворення 
та охорони тваринного світу

Тваринний світ як об’єкт правового регулювання, використання 
та охорони. Тваринний світ як об’єкт права власності. 

Право використання тваринного світу. 
Правове регулювання мисливства та рибальства. Реалізація права 

на полювання. 
Управління у галузі використання, відтворення і охорони тварин-

ного світу. Правова охорона тваринного світу. 
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Відповідальність за порушення законодавства у галузі охорони, 
використання та відтворення тваринного світу.

Література [1–12; 15; 17–23; 26; 29; 32; 35; 38; 45; 49; 53; 57; 61] 

Тема 10. Правовий режим використання та охорони 
природно-заповідного фонду, рекреаційних зон 
та курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів 

Поняття природно-заповідного фонду. Правові форми та види 
використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 
Управління у галузі організації, охорони і використання природно-
заповідного фонду. 

Правовий режим окремих територій та об’єктів природно-за-
повідного фонду. Відповідальність за порушення законодавства про 
природно-заповідний фонд.

Поняття, склад та юридична природа рекреаційних зон. Правовий 
режим і порядок створення рекреаційних зон. 

Види рекреаційних зон. Юридичні критерії зонування рекреацій-
них зон. Нормативи рекреаційної навантаженості. 

Особливості управління у галузі використання та охорони рекреа-
ційних зон. Правова охорона рекреаційних зон.

Поняття і юридична природа курортних, лікувально-оздоровчих 
зон та курортів. Порядок утворення курортних та лікувально-оздо-
ровчих зон, курортів. Види зон і курортів. Їх правова охорона. 

Проблеми відповідальності за порушення режиму використання 
та охорони курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. 

Література [1–12; 15; 18–23; 25; 28; 29; 32; 36; 50; 53; 56; 61] 

Тема 11. Правовий режим зон надзвичайних екологічних 
ситуацій та гарантії прав потерпілих громадян

Поняття зон надзвичайних екологічних ситуацій та його юридич-
не значення. 

Підстави та порядок оголошення окремої місцевості зоною над-
звичайної екологічної ситуації та її правовий режим. Особливості 
правового режиму зон, встановлених на радіоактивно забруднених 
територіях. 

Правовий статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
від надзвичайних екологічних ситуацій. 
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Основи державної політики у сфері соціального захисту потерпі-
лих від надзвичайних екологічних ситуацій. 

Література [1–13; 16–19; 21; 22; 33; 42; 49; 60; 64] 

ПИТАННЯ ДЛЯ САмОКОНТрОЛЮ

1. Поняття екологічного права.
2. Предмет і об’єкт екологічного права.
3. Методи правового регулювання в екологічному праві.
4. Система екологічного права.
5. Принципи екологічного права.
6. Загальна характеристика джерел екологічного права.
7. Поняття та функції державного управління у галузі охорони 

природного середовища.
8. Класифікація суб’єктів державного управління.
9. Органи державного управління загальної та спеціальної компе-

тенції.
10. Поняття та форми власності на природні ресурси.
11. Правовідносини власності на природні ресурси.
12. Суб’єкти і об’єкт права власності на природні ресурси.
13. Суб’єкти права державної, комунальної та приватної власності 

на природні ресурси.
14. Поняття, принципи і види природокористування.
15. Постійне та тимчасове природокористування.
16. Суб’єкти і об’єкти права природокористування.
17. Зміст права природокористування.
18. Земля як об’єкт інтеграційного та диференційованого правово-

го регулювання.
19. Категорії земель за земельним законодавством.
20. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.
21. Правовий режим земель несільськогосподарського призначен-

ня.
22. Передача земель у власність, надання їх у користування.
23. Правова охорона земель. Норми рекреаційної завантаженості.
24. Надра як об’єкт правового регулювання, використання та охо-

рони.
25. Право користування надрами та його види.
26. Управління в галузі використання і охорони надр.
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27. Правова охорона надр. Відповідальність за порушення законо-
давства про надра.

28. Води як об’єкт правового регулювання, використання, відтво-
рення та охорони. Класифікація водних ресурсів.

29. Право водокористування та його види.
30. Управління і контроль у галузі використання, відтворення та 

охорони вод. 
31. Правова охорона вод. Порушення водного законодавства.
32. Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання, вико-

ристання та охорони.
33. Управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря 

та його функції.
34. Правові заходи охорони атмосферного повітря.
35. Відповідальність за порушення законодавства про охорону ат-

мосферного повітря.
36. Особливості майнової відповідальності за порушення атмосфе-

ро охоронного законодавства.
37. Ліс як об’єкт правового регулювання, використання та охоро-

ни. 
38. Право власності на об’єкти лісового фонду. 
39. Право лісокористування. Види лісокористувань. 
40. Управління у галузі використання, відтворення та охорони 

лісів. 
41. Права і обов’язки лісокористувачів.
42. Правова охорона і захист лісів. Відповідальність за порушення 

лісового законодавства.
43. Державний лісовий кадастр.
44. Тваринний світ як об’єкт правового регулювання, використан-

ня та охорони. 
45. Тваринний світ як об’єкт права власності. 
46. Правове регулювання мисливства та рибальства. Реалізація 

права на полювання. 
47. Управління у галузі використання, відтворення і охорони тва-

ринного світу. 
48. Державний та громадський контроль у галузі охорони тварин-

ного світу.
49. Правова охорона тваринного світу. Відповідальність за пору-

шення законодавства у галузі охорони, використання та відтво-
рення тваринного світу.
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50. Поняття природно-заповідного фонду та їх види.
51. Управління у галузі організації, охорони і використання при-

родно-заповідного фонду. 
52. Поняття і юридична природа курортних, лікувально-оздоров-

чих зон та курортів.
53. Відповідальність за порушення законодавства про природно-

заповідний фонд.
54. Поняття зон надзвичайних екологічних ситуацій та його юри-

дичне значення. 
55. Підстави та порядок оголошення окремої місцевості зоною над-

звичайної екологічної ситуації та її правовий режим.
56. Особливості правового режиму зон, встановлених на радіоак-

тивно забруднених територіях. 
57. Правовий статус і соціальний захист громадян, які постражда-

ли від надзвичайних екологічних ситуацій. 
58. Основи державної політики у сфері соціального захисту потер-

пілих від надзвичайних екологічних ситуацій. 
59. Основні юридичні ознаки міжнародного екологічного права.
60. Екологічно-правові засади забезпечення глобальної екологіч-

ної безпеки. 

ВАріАНТИ КОНТрОЛЬНИх рОбіТ 

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою 
свого прізвища.

Перша літера прізвища студента Номер варіанта

А — Б
В — Г
Д — Е
Ж — З
И — К
Л — Н
О — Р
С — У
Ф — Ч
Ш — Я

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

варіант 1
1. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи, їх розвиток на 

сучасному етапі.
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2. Еколого-правова відповідальність та її види.
3. Державний лісовий кадастр.

варіант 2
1. Екологічна політика України, проблеми регулювання на сучас-

ному етапі.
2. Земельна реформа в Україні та сучасні тенденції її розвитку.
3. Правове регулювання користування надрами.

варіант 3
1. Юридична природа екологічної безпеки та її види.
2. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, їх класифікація за видами.
3. Поняття міжнародного екологічного права та його принципи.

варіант 4
1. Механізм правового забезпечення екологічної безпеки.
2. Правовий режим користування надрами.
3. Основні юридичні ознаки міжнародного екологічного права.

варіант 5
1. Правова охорона земель сільськогосподарського та несільсько-

господарського призначення, їх види.
2. Державний контроль і нагляд у галузі використання надр.
3. Нормування гранично допустимих викидів в атмосферне 

повітря.

варіант 6
1. Поняття і склад земель житлової і громадської забудови (за-

гальна характеристика).
2. Відповідальність за порушення законодавства про користуван-

ня надрами.
3. Державне управління і контроль у галузі охорони атмосферно-

го повітря.

варіант 7
1.  Права і обов’язки лісокористувачів.
2.  Відповідальність за порушення водного законодавства.
3.  Джерела міжнародного екологічного права.
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варіант 8
1. Поняття і зміст правової охорони атмосферного повітря.
2. Загальне та спеціальне використання тваринного світу.
3. Екологічні — правові засади забезпечення глобальної екологіч-

ної безпеки.

варіант 9
1. Право власності на ліси і лісокористування в Україні (загальна 

характеристика).
2. Виробничий контроль підприємств, установ, організацій у га-

лузі охорони атмосферного повітря.
3. Державний кадастр тваринного світу.

варіант 10
1. Відповідальність за порушення лісового законодавства і зако-

нодавства про рослинність.
2. Екологічний механізм забезпечення охорони атмосферного 

повітря.
3. Міжнародне стимулювання забезпечення внутрішньої еколо-

гічної безпеки.
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