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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Досягнення мети, принципів і пріоритетів екологічного пра-
ва можливе не тільки на рівні впровадження у життя позитивного 
правового регулювання в галузі використання природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного середовища, забезпечення еко-
логічної безпеки, а й за допомогою застосування системи забезпечу-
вальних механізмів у регулятивних та охоронюваних екологічних 
правовідносинах.

Йдеться про доцільність підвищення ефективності юридич-
ної відповідальності в галузі екології, під якою в курсі розуміється 
такий стан розвитку суспільних екологічних правовідносин, при 
якому державно-правовими методами забезпечується виконання 
відповідальними особами спеціальних обов’язкових вимог зако-
нодавства в галузі використання природних ресурсів, охорони 
навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної 
безпеки чи застосування до винних осіб заходів державно-правового 
примусу. З цих позицій у курсі розглядаються особливості позитив-
ної і ретроспективної відповідальності в галузі екології (в широкому 
розумінні еколого-правової відповідальності).

Відповідальність у галузі екології характеризується з позицій діа-
лектично пов’язаних правовідносин — регулятивних і охоронюваних, 
у яких відповідно реалізуються її правові форми — позитивна і рет-
роспективна. При цьому в курсі докладно розкриваються основні 
риси еколого-правової відповідальності, її форми, підстави виник-
нення, застосування, показуються суб’єктивні та об’єктивні ознаки, 
зміст та підстави припинення.

Значне місце у ньому зосереджено на характеристиці особли-
востей юридичної відповідальності за екологічні правопорушен-
ня, зокрема їх небезпеки, екологічної спрямованості та підвищення 
екологічного ризику.

Метою дисципліни є: розкриття змісту основних категорій та ін-
ститутів дисципліни еколого-правова відповідальність і її значення, 
вивчення основних положень чинного законодавства в сфері еколо-
го-правової відповідальності; ознайомлення слухачів з проблемами 
реформування екологічного права в контексті правової реформи, 
формування в слухачів вміння самостійно орієнтуватися у системі 
чинного законодавства, що містить норми еколого-правової відпові-
дальності.
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Завданням дисципліни є: знати відповідно до програми основні 
категорії та інститути дисципліни “Еколого-правова відповідаль-
ність”, вміти розкрити їх зміст; засвоїти основні положення норма-
тивно-правових актів, що визначають відповідальність у сфері еко-
логії; розробити на підставі визначення юридичних властивостей 
пропозиції щодо удосконалення чинної нормативно-правової бази на 
основі виявлених ознак її недосконалості за результатами вивчення 
та аналізу ефективності чинних нормативно-правових документів, 
наявної практики регулювання суспільних відносин у сфері еколого-
правової відповідальності; вміти застосовувати відповідні норматив-
ні акти при складанні документів, вирішувати конкретні практичні 
питання, пов’язані із застосуванням норм екологічного права; погли-
бити рівень еколого-правових знань у студентів юридичних вузів і 
факультетів на підставі новітніх досягнень еколого-правової та інших 
галузей юридичної науки і реальної практики застосування зако-
нодавства за екологічні правопорушення; здійснити порівняльно-
правовий аналіз реалізації юридичної відповідальності різних право-
вих систем, висвітлити існуючі теоретичні, прикладні проблеми в 
цій сфері та окреслити моделі вдосконалення системи соціально-
правових гарантій реалізації еколого-правової відповідальності.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати відповідно до програми основні категорії та інститути дис-

ципліни “Еколого-правова відповідальність”, вміти розкрити їх зміст; 
основні положення нормативно-правових актів, що визначають від-
повідальність в сфері екології 

уміти застосовувати відповідні нормативні акти при складанні 
документів, вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані із за-
стосуванням норм екологічного права.

Вивчення дисципліни повинне ґрунтуватись на знаннях, здобутих 
студентами під час опанування ними визначених у програмі і реко-
мендованих викладачем нормативних актів та галузевої літератури 
екологічного спрямування. 

Основну необхідну інформацію стосовно актуальних проблем 
предмета та методу еколого-правової відповідальності дають студен-
там на лекціях, поглиблюють і закріплюють на семінарських занят-
тях та консультаціях. Разом з тим у нових умовах зростає значення 
самостійної позааудиторної роботи студентів, для полегшення якої 
навчальна програма містить відповідні вказівки до самостійного вив-
чення програмного матеріалу. Контроль знань із дисципліни здійс-
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нюється на практичних заняттях, заліках та іспитах, а також під час 
перевірки результатів самостійної роботи студентів. 

Предметним орієнтиром при вивченні дисципліни “Еколого-пра-
вова відповідальність” є тематичний план, який складений у від-
повідності із змістовними модулями. Об’єм необхідного програмного 
матеріалу визначений у розділі “Зміст дисципліни”. Для полегшен-
ня контролю і самоконтролю отриманих студентами знань програма 
містить перелік питань для самоконтролю. Список рекомендованої 
літератури має перелік основних нормативно-правових, науково-те-
оретичних і практичних джерел, що стане важливою підмогою при 
вивченні дисципліни. Для полегшення навчання та підвищення його 
ефективності необхідно додатково використовувати методичні реко-
мендації щодо підготовки до практичних занять з дисципліни “Еко-
лого-правова відповідальність”.

ТеМАТИчНИй ПЛАН 
дисципліни 

“еКОЛОгО-ПрАВОВА ВідПОВідАЛЬНіСТЬ”

№
пор.

Назва змістового модуля та теми 

1 2
Змістовий модуль і. Загальні положення відповідальності 
в галузі екології

1 Юридична відповідальність у галузі екології
2 Позитивна відповідальність у галузі екології

Змістовий модуль іі. Еколого-правова відповідальність 
в галузі використання, відтворення та охорони природних 
ресурсів

3
Юридична відповідальність за порушення земельного зако-
нодавства

4
Юридична відповідальність за порушення водного законо-
давства

5
Юридична відповідальність за порушення лісового законо-
давства

6
Юридична відповідальність за порушення законодавства 
про надра
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1 2

7
Юридична відповідальність за порушення законодавства про 
охорону атмосферного повітря

8
Юридична відповідальність за порушення законодавства 
про тваринний світ

9
Юридична відповідальність за порушення законодавства 
про рослинний світ
Змістовий модуль ііі. Юридична відповідальність 
за правопорушення в сфері охорони навколишнього 
природного середовища

10
Юридична відповідальність за порушення вимог, норм та 
нормативів екологічної безпеки

11
Відповідальність за порушення законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища

12
Еколого-правова відповідальність за порушення законодавс-
тва про природно-заповідний фонд
Змістовий модуль IV. відповідальність за порушення 
вимог, норм та нормативів екологічної безпеки

13
Юридична відповідальність за порушення правового режи-
му виключної (морської) економічної зони та континенталь-
ного шельфу
Змістовий модуль V. Юридична відповідальність 
за порушення міжнародних еколого-правових норм та 
екологічні делікти в зарубіжних країнах

14
Еколого-правова відповідальність за порушення законодавс-
тва про лікувально-оздоровчі, рекреаційні зони та курорти

15
Відповідальність за порушення міжнародних еколого-право-
вих норм та екологічні делікти в зарубіжних країнах

16
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення 
в зарубіжних країнах

Разом годин: 54
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ЗМіСТ 
дисципліни  

“еКОЛОгО-ПрАВОВА ВідПОВідАЛЬНіСТЬ”

Змістовий модуль і.  Загальні положення відповідальності у 
галузі екології

Тема 1. Юридична відповідальність у галузі екології
Поняття юридичної відповідальності в галузі екології. Форми 

юридичної відповідальності в галузі екології. Види юридичної від-
повідальності в галузі екології. Еколого-правова відповідальність.

Юридична відповідальність у галузі екології як різновид сус-
пільних екологічних правовідносин. Співвідношення юридичної 
відповідальності в галузі екології та еколого-правової відповідаль-
ності. Підстави виникнення юридичної відповідальності в галузі еко-
логії. Суб’єкти юридичної відповідаль ності в галузі екології. Об’єкти 
юридичної відповідальності в галузі екології. Предмет юридичної від-
повідальності в галузі екології. Зміст юридичної відповідальності в 
галузі екології. Підстави виникнення або зміни правовідносин 
юридичної відповідальності в галузі екології.

Реалізація юридичної відповідальності в галузі екології. Ме-
ханізм забезпечення юридичної відповідальності в галузі екології. 
Система гарантій реалізації юридичної відповідальності в галузі 
екології. Проблеми вдосконалення законодавчих засад реалізації 
юридичної відповідальності в галузі екології.

Література [1–10; 15–34; 35–50]

Тема 2. Позитивна юридична відповідальність у галузі 
екології

Еколого-соціальні і правові передумови формування позитивної 
юридичної відповідальності в галузі екології. Імплементація між-
народно-правових принципів позитивної юридичної відповідаль-
ності в галузі екології в механізм національної позитивної еко-
лого-правової відповідальності. Поняття позитивної юридичної 
відповідальності в галузі екології. Склад правовідносин реалізації 
позитивної юридичної відповідальності в галузі екології Підстави 
та умови виникнення правовідносин позитивної юридичної відпові-
дальності в га лузі екології. Суб’єктивний склад правовідносин по-



8

зитивної юридичної відповідальності в галузі екології. Пред-
метний і об’єктний склади правовідносин позитивної юридичної 
відповідальності в галузі екології.

Суб’єктивні ознаки правовідносин позитивної юридичної відпові-
дальності в галузі екології. Об’єктивні ознаки правовідносин позитив-
ної юридичної відповідальності в галузі екології. Зміст правовідносин 
позитивної юридичної відповідальності в галузі екології.

Підстави припинення правовідносин позитивної юридичної від-
повідальності в галузі екології.

Види і правові форми позитивної юридичної відповідальності в 
галузі екології. Проблеми юридичних гарантій реалізації позитивної 
юридичної відповідальності в галузі екології.

Література [1–10; 16–27; 35–66]

Змістовий модуль II. Юридична відповідальність 
за правопорушення в галузі використання, 
відтворення та охорони природних 
ресурсів

Тема 3. Юридична відповідальність за порушення земельного 
законодавства

Земельні правопорушення як підстави юридичної відповідальності: 
поняття, склад, особливості. Види земельних правопорушень. Класифі-
кація земельних правопорушень. Соціально-правова характеристика 
земельних правопорушень. Форми юридичної відповідальності за 
порушення земельного законодавства. Види юридичної відповідаль-
ності за порушення земельного законодавства.

Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушеннями 
земельного законодавства. Відшкодування шкоди, заподіяної 
порушеннями права власності на землю. Компенсація шкоди, 
заподіяної обмеженнями прав власників і землекористувачів чи 
погіршенням якості земель. Особливості від шкодування шкоди, за-
подіяної псуванням, забрудненням земель хімічними, радіоактивни-
ми речовинами, виробничими відходами, стічними водами. Особ-
ливості відшкодування шкоди, заподіяної порушенням строків 
повернення тимчасово зайнятих земель чи внаслідок невиконання 
обов’язків щодо їх рекультивації.
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Спеціальні заходи земельно-правового примусу в системі юри-
дичної відповідальності за порушення земельного законодавства.

Порушення земельного законодавства як підстави адміністратив-
ної відповідальності: стан та проблеми вдосконалення.

Земельні правопорушення як підстави кримінальної відпові-
дальності. Проблеми криміналізації порушень земельного законо-
давства.

Література [1–11; 25; 26; 28; 35–38; 40; 53; 61]

Тема 4. Юридична відповідальність за порушення водного 
законодавства

Водні правопорушення як підстави юридичної відповідальності. 
Класифікація водних правопорушень. Поняття і зміст юридичної від-
повідальності за порушення водного законодавства. Форми юридич-
ної відповідальності за порушення водного законодавства.

Майнова відповідальність за порушення водного законодав-
ства. Особливості відшкодування збитків, заподіяних порушення-
ми водного законодавства. Відшкодування збитків, заподіяних при-
пиненням права, зміною умов використання вод.

Водно-правова відповідальність. Механізм реалізації водно-пра-
вової відповідальності.

Водні адміністративні правопорушення як підстави юридич-
ної відповідальності. Правопорушення водного законодавства як 
підстави кримінальної відповідальності. Проблеми криміналі-
зації водних правопорушень.

Література [1–10; 14; 53–60; 65]

Тема 5. Юридична відповідальність за порушення лісового 
законодавства

Лісові правопорушення як підстави юридичної відповідальності: 
поняття, склад, система. Види лісових правопорушень та їх характе-
ристика. Форми юридичної відповідальності за лісопорушення.

Майнова відповідальність за порушення правил відпуску дереви-
ни на пні.

Майнова (таксова) відповідальність за шкоду, заподіяну лі-
совому господарству: поняття і види. Особливості майнової від-
повідальності за шкоду, заподіяну пошкодженням або знищенням 
лісу, забрудненням, засміченням або порушенням правил пожежної 
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безпеки в лісах. Особливості майнової (таксової) відповідальності 
за шкоду, заподіяну видам рослин, занесеним до Червоної книги 
України.

Лісові правопорушення як підстави адміністративної відповідаль-
ності. Проблеми вдосконалення механізму застосування адміністра-
тивно-правових санкцій за лісові правопорушення.

Лісові правопорушення як підстави кримінальної відповідаль-
ності. Проблеми криміналізації порушень лісового законодавства.

Література [1–10; 14; 16; 22; 25; 28; 32; 35–44; 65]

Тема 6. Юридична відповідальність за порушення 
законодавства про надра

Порушення законодавства про надра як підстави юридичної від-
повідальності: поняття, склад і види. Класифікація порушень зако-
нодавства про надра. Характеристика порушень законодавства про 
надра. Форми юридичної відповідальності за порушення законодавс-
тва про надра. Види юридичної відповідальності за порушення зако-
нодавства про надра.

Майнова відповідальність за порушення законодавства про надра. 
Проблеми відшкодування шкоди, заподіяної порушеннями законо-
давства про надра.

Порушення законодавства про надра як підстави адміністра-
тивної відповідальності. Ефективність юридичної відповідальності 
при застосуванні адміністративно-правових санкцій за порушення 
законодавства про надра. Порушення законодавства про надра як 
підстави кримінальної відповідальності. Проблеми криміналізації 
порушень законодавства про надра.

Література [1–10; 12; 13; 25; 27; 35–43; 53–60]

Тема 7. Юридична відповідальність за порушення 
законодавства про охорону атмосферного повітря

Порушення законодавства про охорону атмосферного повітря 
та їх характеристика. Порушення законодавства про охорону атмос-
ферного повітря як підстави юридичної відповідальності. Система 
і класифікація порушень законодавства про охорону атмосферного 
повітря. Зміст і сутність юридичної відповідальності за порушення 
законодавства про охорону атмосферного повітря. Форми юридич-
ної відповідальності за порушення законодавства про охорону атмос-
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ферного повітря. Види юридичної відповідальності за порушення за-
конодавства про охорону атмосферного повітря.

Майнова відповідальність за порушення законодавства про охо-
рону атмосферного повітря. Проблеми вдосконалення механізму 
обчислення шкоди, заподіяної порушеннями законодавства про 
охорону атмосферного повітря.

Порушення законодавства про охорону атмосферного повітря 
як підстави адміністративної відповідальності. Ефективність ад-
міністративно-правових санкцій, що застосовуються за порушен-
ня законодавства про охорону атмосферного повітря. Вдоскона-
лення механізму застосування адміністративно-правових стягнень 
за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

Порушення законодавства про охорону атмосферного повітря як 
підстави кримінальної відповідальності. Проблеми криміналіза-
ції порушень законодавства про охорону атмосферного повітря.

Література [1–10; 35–40; 53; 61]

Тема 8. Юридична відповідальність за порушення 
законодавства про тваринний світ

Порушення законодавства про тваринний світ (фауністичні пра-
вопорушення) як підстави юридичної відповідальності: поняття, 
склад, система. Види порушень законодавства про тваринний світ та 
їх класифікація. Поняття юридичної відповідальності за порушення 
законодавства про тваринний світ. Зміст юридичної відповідальності 
за порушення законодавства про тваринний світ. Форми юридичної 
відповідальності за порушення законодавства про тваринний світ.

Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушеннями за-
конодавства про тваринний світ. Майнова (таксова) відповідальність 
за шкоду, заподіяну незаконним добуванням диких тварин і птахів, їх 
жител та біотехнічних споруд.

Майнова (таксова) відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок 
незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб, 
водних безхребетних у рибогосподарських водоймах України. Май-
нова (таксова) відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок неза-
конного добування (збиран ня) або знищення живих організмів “си-
дячих” видів, що є природним багатством континентального шельфу. 
Майнова (таксова) відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок 
незаконного добування (збирання) або знищення живих організмів 
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у виключній (морській) економічній зоні та анадромних видів риб, 
що утворюються у річках України, за межами цієї зони.

Особливості майнової (таксової) відповідальності за шко-
ду, заподіяну видам тварин, занесеним до Червоної книги України. 
Особливості обчислення збитків, заподіяних рибному господар-
ству внаслідок порушення правил рибальства та охорони рибних 
запасів.

Особливості обчислення збитків, заподіяних рибному госпо-
дарству внаслідок скидання у рибогосподарські водойми стічних вод 
та інших відходів.

Порушення законодавства про тваринний світ як підстави ад-
міністративної відповідальності. Проблеми застосування адміністра-
тивно-правових санкцій за пошкодження чи знищення об’єктів тва-
ринного світу, що розводяться у неволі та напівневолі.

Порушення законодавства про тваринний світ як підстави кримі-
нальної відповідальності. Проблеми криміналізації порушень зако-
нодавства про тваринний світ.

Література [1–10; 30; 31–32; 35–44; 60; 66]

Змістовий модуль III. Юридична відповідальність 
за правопорушення в галузі охорони  
навколишнього природного середовища

Тема 9. Юридична відповідальність за порушення 
законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища

Поняття і склад порушень законодавства про охорону навколиш-
нього природного середовища як підстави юридичної відповідаль-
ності. Соціально-правова характеристика порушень законодавства 
про охорону навколишнього природного середовища. Класифікація 
порушень законодавства про охорону навколишнього природного се-
редовища.

Характерні ознаки юридичної відповідальності за порушення за-
конодавства про охорону навколишнього природного середовища. 
Визначення поняття юридичної відповідальності за порушення за-
конодавства про охорону навколишнього природного середовища. 
Межі застосування юридичної відпові дальності за порушення зако-
нодавства про охорону навколишнього природного середовища. Види 
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юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища.

Проблеми застосування майнової відповідальності за шкоду, за-
подіяну порушеннями законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища. Ефективність адміністративної відпові-
дальності за порушення законодавства про охорону навколишньо-
го природного середовища. Пору шення законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища як підстави кримінальної 
відповідальності та проблеми її вдосконалення.

Література [1–15; 17; 20; 21; 25; 27; 28; 32; 35–40; 53–60; 66]

Тема 10. Юридична відповідальність за порушення 
законодавства про природно-заповідний фонд

Поняття та особливості порушень законодавства про природно-
заповідний фонд як підстава юридичної відповідальності. Зміст по-
рушень законодавства про природно-заповідний фонд. Класифікація 
правопорушень про природно-заповідний фонд.

Визначення та ознаки юридичної відповідальності про при-
родно-заповідний фонд. Види юридичної відповідальності за 
порушення законодавства про природно-заповідний фонд. Особ-
ливості механізму реалізації юридичної відповідальності за пору-
шення законодавства про природно-заповідний фонд.

Форми майнової відповідальності за шкоду, заподіяну 
об’єктам та територіям природно-заповідного фонду. Таксова від-
повідальність за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
природно-заповідний фонд. Види таксової відповідальності за шко-
ду, заподіяну територіям та об’єктам природно-заповідного фонду 
внаслідок незаконного знищення чи пошкодження рослинного 
світу. Види таксової відповідальності за шкоду, заподіяну тери-
торіям та об’єктам природно-заповідного фонду внаслідок незакон-
ного добування, пошкодження або знищення тваринного світу.

Література [1–12; 16; 25; 27; 28; 35–40; 53–56; 66]

Тема 11. Юридична відповідальність за порушення правового 
режиму виключної (морської) економічної зони

Поняття та зміст порушень законодавства про виключну 
(морську) економічну зону. Класифікація порушень правового 
режиму виключної (морської) економічної зони Механізм за-
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стосування юридичної відповідальності за порушення правового 
режиму виключної (морської) економічної зони.

Майнова (таксова) відповідальність за шкоду, заподіяну порушен-
нями законодавства про виключну (морську) економічну зону. 
Особливості застосування адміністративної відповідальності за 
порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону. 
Кримінальна відповідальність за порушення правового режиму 
виключної (морської) економічної зони. Проблеми вдосконален-
ня юридичної відповідальності за порушення законодавства про 
виключну (морську) економічну зону.

Література [1–12; 16; 25; 27; 28; 35–40; 53–56; 66]

Тема 12. Юридична відповідальність за порушення 
законодавства про курортні, лікувально-оздоровчі 
та рекреаційні зони

Порушення законодавства про курортні, лікувально-оздоров-
чі та рекреаційні зони як підстави юридичної відповідальності. 
Проблеми юридичного закріплення системи правопорушень законо-
давства про курортні, лікувально-оздоровчі та рекреаційні зони.

Перспективи розвитку майнової відповідальності за пору-
шення законодавства про курортні, лікувально-оздоровчі та рекреа-
ційні зони. Критерії розмежування адміністративних і криміналь-
них правопорушень режиму курортних, лікувально-оздоровчих 
та рекреаційних зон. Проблеми криміналізації порушень законо-
давства про курортні, лікувально-оздоровчі та рекреаційні зони.

Література [1–12; 16; 25; 27; 32; 35–42; 53–60; 66]

Змістовий модуль IV.  Юридична відповідальність 
за правопорушення в галузі екологічної 
безпеки

Тема 13. Юридична відповідальність за порушення вимог, 
норм і нормативів екологічної безпеки

Поняття та ознаки порушення вимог, норм і нормативів еко-
логічної безпеки. Система порушень вимог, норм і нормативів еколо-
гічної безпеки як підстава юридичної відповідальності. Класифікація 
правопорушень у галузі екологічної безпеки. Особливості реалізації 
механізму юридичної відпо відальності за порушення вимог, норм 
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і нормативів екологічної безпеки Екологічна безпека та еколо-
гічний ризик як підстави абсолютної відповідальності. Проблеми 
застосування майнової відповідальності за шкоду, заподіяну пору-
шенням вимог, норм і нормативів екологічної безпеки. Проблеми 
формування об’єктивної юридичної відповідальності за шкоду, за-
подіяну джерелами підвищеної екологічної небезпеки.

Адміністративна відповідальність за порушення вимог, норм і 
нормативів екологічної безпеки. Кримінальна відповідальність за по-
рушення вимог, норм і нормативів екологічної безпеки.

Проблеми формування інституту превентивної відповідаль-
ності за порушення вимог, норм і нормативів екологічної безпеки.

Література [1–10; 16; 25; 28; 32; 35–47; 53–60; 66]

Тема 14. Юридична відповідальність за порушення вимог 
екологічної безпеки внаслідок надзвичайних 
екологічних ситуацій

Поняття порушень вимог екологічної безпеки внаслідок надзви-
чайних екологічних ситуацій. Система та види порушень вимог еко-
логічної безпеки внаслідок стихійних сил природи та техногенних 
аварій і катастроф. Проблеми кодифікації порушень вимог екологіч-
ної безпеки внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій.

Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням 
вимог екологічної безпеки внаслідок надзвичайних екологічних си-
туацій.

Адміністративна відповідальність за порушення вимог екологіч-
ної безпеки внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій. Пробле-
ми кримінальної відповідальності за порушення вимог екологіч-
ної безпеки внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій.

Література [1–10; 16; 25; 28; 34; 37; 53–60]

Змістовий модуль V.  Юридична відповідальність за порушення 
міжнародних еколого-правових норм та 
екологічні делікти в зарубіжних країнах

Тема 15. Проблеми міжнародної відповідальності за екологічні 
правопорушення

Міжнародна відповідальність за екологічні правопорушення як 
інструмент реалізації міжнародного екологічного права. Підстави 
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застосування міжнародної відповідальності за екологічні правопору-
шення. Механізм реалізації міжнародної відповідальності за еколо-
гічні правопорушення.

Проблеми майнової відповідальності за шкоду, заподіяну пору-
шеннями міжнародних еколого-правових норм. Проблеми застосу-
вання імперативних санкцій за міжнародні екологічні правопору-
шення.

Проблеми формування інституту транснаціональної відповідаль-
ності за екологічні правопорушення.

Література [1–10; 17; 25; 35–45; 60; 61; 66]

Тема 16. Особливості юридичної відповідальності за екологічні 
правопорушення в зарубіжних країнах

Порівняльно-правовий аналіз юридичної відповідальності за еко-
логічні правопорушення зарубіжних країн. Загальні та основні озна-
ки юридичної відповідальності за екологічні правопорушення за-
рубіжних країн. Механізм реалізації юридичної відповідальності 
за екологічні правопорушення різних правових систем.

Проблеми інтеграції правового забезпечення інституту юридич-
ної відповідальності за екологічні правопорушення в країнах різних 
правових систем.

Література [1–10; 25; 35–45; 64–66]
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ПИТАННЯ дЛЯ САМОКОНТрОЛЮ

1. Поняття юридичної відповідальності в галузі екології.
2. Форми юридичної відповідальності в галузі екології.
3. Види юридичної відповідальності в галузі екології. Еколого-

правова відповідальність.
4. Підстави виникнення юридичної відповідальності в галузі еко-

логії.
5. Суб’єкти юридичної відповідаль ності в галузі екології.
6. Об’єкти юридичної відповідальності в галузі екології.
7. Зміст юридичної відповідальності в галузі екології.
8. Реалізація юридичної відповідальності в галузі екології.
9. Механізм забезпечення юридичної відповідальності в галузі 

екології.
10. Система гарантій реалізації юридичної відповідальності в 

галузі екології.
11. Поняття позитивної юридичної відповідальності в галузі еко-

логії.
12. Суб’єктивний склад правовідносин позитивної юридичної від-

повідальності в галузі екології.
13. Предметний і об’єктний склади правовідносин позитивної юри-

дичної відповідальності в галузі екології.
14. Суб’єктивні ознаки правовідносин позитивної юридичної від-

повідальності в галузі екології.
15. Підстави припинення правовідносин позитивної юридичної 

відповідальності в галузі екології.
16. Земельні правопорушення як підстави юридичної відповідаль-

ності: поняття, склад, особливості.
17. Види земельних правопорушень. Класифікація земельних право-

порушень.
18. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушеннями 

земельного законодавства.
19. Відшкодування шкоди, заподіяної порушеннями права 

власності на землю.
20. Порушення земельного законодавства як підстави адміністра-

тивної відповідальності: стан та проблеми вдосконалення.
21. Земельні правопорушення як підстави кримінальної відпові-

дальності.
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22. Водні правопорушення як підстави юридичної відпові-
дальності. Класифікація водних правопорушень. Поняття 
і зміст юридичної відповідальності за порушення водного за-
конодавства.

23. Майнова відповідальність за порушення водного законо-
давства. Особливості відшкодування збитків, заподіяних по-
рушеннями водного законодавства.

24. Водно-правова відповідальність. Механізм реалізації водно-
правової відповідальності.

25. Водні адміністративні  правопорушення як підстави юри-
дичної відповідальності. Правопорушення водного законо-
давства як підстави кримінальної відповідальності.

26. Лісові правопорушення як підстави юридичної відповідаль-
ності: поняття, склад, система.

27. Види лісових правопорушень та їх характеристика. Форми 
юридичної відповідальності за лісопорушення.

28. Майнова відповідальність за порушення правил відпуску дере-
вини на пні.

29. Особливості майнової відповідальності за шкоду, заподіяну 
пошкодженням або знищенням лісу, забрудненням, засмі-
ченням або порушенням правил пожежної безпеки в лісах.

30. Лісові правопорушення як підстави адміністративної відпові-
дальності.

31. Лісові правопорушення як підстави кримінальної відпові-
дальності.

32. Порушення законодавства про надра як підстави юри-
дичної відповідальності: поняття, склад і види.

33. Класифікація порушень законодавства про надра. Характе-
ристика порушень законодавства про надра.

34. Форми юридичної відповідальності за порушення законодав-
ства про надра.

35. Майнова відповідальність за порушення законодавства про 
надра.

36. Проблеми відшкодування шкоди, заподіяної порушеннями за-
конодавства про надра.

37. Порушення законодавства про надра як підстави адміністра-
тивної відповідальності.

38. Порушення законодавства про надра як підстави криміналь-
ної відповідальності.
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39. Порушення законодавства про охорону атмосферного повітря 
та їх характеристика.

40. Порушення законодавства про охорону атмосферного повітря 
як підстави юридичної відповідальності.

41. Форми юридичної відповідальності за порушення законодав-
ства про охорону атмосферного повітря.

42. Види юридичної відповідальності за порушення законодавства 
про охорону атмосферного повітря.

43. Майнова відповідальність за порушення законодавства про 
охорону атмосферного повітря.

44. Порушення законодавства про охорону атмосферного повітря 
як підстави адміністративної відповідальності.

45. Порушення законодавства про охорону атмосферного повітря 
як підстави кримінальної відповідальності.

46. Порушення законодавства про тваринний світ (фауністичні 
правопорушення) як підстави юридичної відповідальності: по-
няття, склад, система.

47. Види порушень законодавства про тваринний світ та їх класи-
фікація.

48. Поняття юридичної відповідальності за порушення законодавс-
тва про тваринний світ.

49. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушен-
нями законодавства про тваринний світ.

50. Майнова (таксова) відповідальність за шкоду, заподіяну 
внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення 
цінних видів риб, водних безхребетних у рибогосподарських 
водоймах України.

51. Порушення законодавства про тваринний світ як підстави ад-
міністративної відповідальності.

52. Порушення законодавства про тваринний світ як підстави 
кримінальної відповідальності.

53. Поняття і склад порушень законодавства про охорону навко-
лишнього природного середовища як підстави юридичної від-
повідальності.

54. Класифікація порушень законодавства про охорону навколиш-
нього природного середовища.

55. Характерні ознаки юридичної відповідальності за порушення 
законодавства про охорону навколишнього природного середо-
вища.
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56. Проблеми застосування майнової відповідальності за шкоду, 
заподіяну порушеннями законодавства про охорону навко-
лишнього природного середовища.

57. Ефективність адміністративної відповідальності за порушення 
законодавства про охорону навколишнього природного сере-
довища.

58. Поняття та особливості порушень законодавства про природ-
но-заповідний фонд як підстава юридичної відповідальності.

59. Поняття та зміст порушень законодавства про виключну 
(морську) економічну зону.

60. Система та види порушень вимог екологічної безпеки внаслі-
док стихійних сил природи та техногенних аварій і катастроф.

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. Проблеми вдосконалення законодавчих засад реалізації юри-

дичної відповідальності в галузі екології.
2. Проблеми криміналізації порушень законодавства про охорону 

атмосферного повітря.

варіант 2
1. Імплементація міжнародно-правових принципів позитивної 

юридичної відповідальності в галузі екології в механізм націо-
нальної позитивної еколого-правової відповідальності.

2. Форми юридичної відповідальності за порушення законодав-
ства про тваринний світ.
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варіант 3
1. Об’єктивні ознаки правовідносин позитивної юридичної від-

повідальності в галузі екології.
2. Зміст юридичної відповідальності за порушення законодавства 

про тваринний світ.

варіант 4
1. Проблеми юридичних гарантій реалізації позитивної юридич-

ної відповідальності в галузі екології.
2. Особливості майнової (таксової) відповідальності за шкоду, за-

подіяну видам тварин, занесеним до Червоної книги України.

варіант 5
1. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної порушенням 

строків повернення тимчасово зайнятих земель чи внаслідок 
невиконання обов’язків щодо їх рекультивації.

2. Особливості обчислення збитків, заподіяних рибному госпо-
дарству внаслідок скидання у рибогосподарські водойми стіч-
них вод та інших відходів.

варіант 6
1. Водні адміністративні правопорушення як підстави юридичної 

відповідальності.
2. Види юридичної відповідальності за порушення законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища.

варіант 7
1. Проблеми криміналізації водних правопорушень.
2. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення вимог 

екологічної безпеки внаслідок надзвичайних ситуацій.

варіант 8
1. Ефективність юридичної відповідальності при застосуванні ад-

міністративно-правових санкцій за порушення законодавства 
про надра.

2. Таксова відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням зако-
нодавства про природно-заповідний фонд.
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варіант 9
1. Проблеми криміналізації порушень законодавства про надра.
2. Види таксової відповідальності за шкоду, заподіяну територіям 

та об’єктам природно-заповідного фонду внаслідок незаконно-
го добування, пошкодження або знищення тваринного світу.

варіант 10
1. Вдосконалення механізму застосування адміністративно-пра-

вових стягнень за порушення законодавства про охорону атмос-
ферного повітря.

2. Проблеми вдосконалення юридичної відповідальності за по-
рушення законодавства про виключну (морську) економічну 
зону.
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