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Методичні рекомендації щодо організації самостійної та 

індивідуальної роботи з навчальної дисципліни 

 

  

Самостійна робота здобувачів вищої освіти повина проводитися у 

двох напрямках: 

 з окремих питань тем дисципліни, основні положення яких 

розглядалися під час аудиторних занять. Увагу слід зосередити на 

більш детальному вивчення положень законодавчого та лекційного 

матеріалу; 

 з питань тем дисципліни, які повністю передбачені для 

самостійного вивчення. Необхідно опрацювати та засвоїти матеріал 

у відповідності з програмою. 

При вивченні програмного матеріалу навчальної дисципліни слід 

керуватися рекомендованим списком літератури.  

Завдання для самостійного вивчення програмного матеріалу 

передбачають теоретичну та практичну підготовку здобувачів вищої освіти. 

Зміст програмного матеріалу, який виноситься на перевірку рівня 

теоретичної та практичної підготовки останніх наведено у методичних 

вказівках за кожною темою окремо.  

З метою закріплення програмного матеріалу здобувачам вищої освіти 

необхідно провести перевірку знань за допомогою питань, виконання 

запропонованих завдань та рефератів. 

Завдання для самостійної роботи повинні бути оформлені з 

урахуванням вимог та методичних рекомендацій.  

Самостійна робота здобувачів вищої освіти є складовою навчального 

процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє 

активізації засвоєння ними знань та їх реалізації. 

Мета самостійної роботи — сприяти вивченню в повному обсязі 

навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та 

важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 

планувати та контролювати власну діяльність. 

Завдання самостійної роботи—продовження освоєння навчальної 

дисципліни позанавчальною аудиторією, в домашніх умовах, без 

безпосередньої участі викладача, але відповідно до запропонованої 

програми; засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та 

систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних 

завдань та творчих робіт; вміння давати критичну самооцінку своїй 

діяльності, використовуючи при цьому потенційні інтелектуальні 

пізнавальні можливості; корегування самоорганізації процесу набуття знань 

для досягнення максимального результату самостійної пізнавальної 

діяльності. 



 

ТЕМА 1.Предмет, система, джерела та пріоритети екологічного права 

України 

 

Питання для самостійного вивчення 

 

1. Які основні форми взаємодії суспільства і природи та форми охорони 

природи? 

2. Яке на вашу думку соціальне призначення екологічного права та мета 

його вивчення? 

3. Які суспільні відносини регулює екологічне право і яка їх структура? 

4. У чому суть комплексного підходу до регулювання відносин по охороні і 

раціональному використанню природних ресурсів? 

5. У системі яких екологічних відносин більш прийнятним є застосування 

адміністративно-правового методу регулювання, а в яких цивільно-правового? 

6. Що виступає об'єктами екологічного права? 

7. Дайте перелік основних диференційованих об'єктів екологічного права та 

ознайомтесь з їх визначеннями, що даються у відповідних поресурсових 

кодексах та законах. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 
 

В ході самостійної підготовки насамперед важливим є з’ясування місця 

та ролі екологічного права як галузі права, для чого необхідно розглянути 

різноманітні підходи науковців до цієї проблематики (які вважають 

екологічне право комплексною галуззю права, а які – самостійною), на 

підставі чого обґрунтувати власну позицію, охарактеризувати предмет та 

методи в екологічному праві. Крім того, слід зупинитися на джерелах 

екологічного права, в системі яких особливе місце посідають міжнародно-

правові договори. 

При розгляді питання про систему слід виходити з того, що екологічне 

право складається з двох частин: загальної та особливої.  

Вивчаючи питання про предмет екологічного права, яким виступають 

відносини в галузі взаємодії суспільства з навколишнім природним 

середовищем, необхідно пам’ятати, що екологічні відносини за своїм 

змістом є різноманітними, але взаємопов'язаними та єдиними, їх єдність 

обумовлена зв'язком усіх природних об'єктів між собою, внаслідок чого існує 

єдина екологічна система. 

Вивчення принципів екологічного права має ґрунтуватися, з одного 

боку, на аналізі норм екологічного законодавства, насамперед ст. 3 Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», з іншого 

боку – на наукових підходах. 

Також необхідно звернути увагу на значення вивчення екологічного права 

співробітниками овс та їх роль при охороні навколишнього середовища. 
 



ТЕМА 2. Управління природокористуванням та охороною довкілля в 

Україні 

 

Питання для самостійного вивчення 

 

1. Поняття і зміст державного управління природокористування. 

2. Державний екологічний моніторинг. Ведення поресурсових кадастрів. 

3. Органи управління природокористування ти їх компетенція (Верховна 

Рада України, Кабінет Міністрів України, місцеві державні 

адміністрації). 

4. Зміст права природокористування 

5. Підстави виникнення і припинення права природокористування. 

6. Основні екологічні права та обов’язки людини і громадянина 

передбачені Конституцією України. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 

 

При підготовці до семінару доцільно повторити теми з курсів 

конституційного та адміністративного права, а також загальні цивільно-

правові положення щодо права власності права України. 

Слід звернути увагу на аналіз термінології, щовикористовується в 

нормативно-правових актах, які регулюють відносини природокористування. 

Так, в екологічному законодавстві застосовуються терміни «використання» 

природних ресурсів і «користування» природними ресурсами. Термін 

«використання» природних ресурсівза змістом ширший, ніж «користування», 

він охоплює випадки експлуатації природних ресурсів як на праві 

дозвільного природокористування,оренди, обмежених речових прав 

(емфітевзис, суперфіцій, сервітут), такі на праві власності. Термін 

«користування» позначає використанняприродних об’єктів особами, що не є 

їхніми власниками. 

Право природокористування виникає з приводу використання різних 

екологічних об’єктів. Ними можуть бути конкретні природніоб’єкти, їх 

складові частини, які піддаються або не піддаються індивідуалізації, окремі 

властивості і якості цих об’єктів природи. 

Важливим блоком питань теми, що розглядається, є коло 

підставвиникнення і припинення права природокористування, підстав 

зміниумов природокористування та обмеження прав 

природокористувачів.Особливу увагу слід звернути на процесуальний аспект 

виникненняправа природокористування та компетенцію суб’єктів, наділених 

повноваженнями передавати природні об’єкти в користування. 

Загальна характеристика управління у в галузі охорони навколишнього 

природного середовища передбачає розгляд поняття управління, об’єктів і 

суб’єктів управлінської діяльності, методів, принципів її здійснення та видів 

управління в сфері екології. 



Необхідно пам’ятати, що система органів державного управління в 

сфері екології базується на загальновизнаному в теорії управління поділі на 

органи державного управління загальної компетенції та органи державного 

управління спеціальної компетенції в сфері охорони навколишнього 

природного середовища й використання природних об’єктів. У рамках 

першої групи слід проаналізувати повноваження ВРУ, Президента України, 

КМУ, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування в галузі охорони навколишнього природного середовища. 

Розгляд органів спеціальної компетенції потрібно розпочинати зі 

структури, завдань і повноваження Міністерства екології і природних 

ресурсів України та його органів на місцях. Крім того, до органів спеціальної 

компетенції включаються органи державного управління в сфері 

використання та охорони земель, вод, надр, лісів, тваринного світу, 

атмосферного повітря, територій і об’єктів природного заповідного фонду. 

Необхідно також з’ясувати міжгалузеву компетенцію інших центральних 

органів виконавчої влади, що мають повноваження в сфері охорони довкілля. 

Вивчення правового регулювання громадської управлінської діяльності 

в сфері охорони навколишнього природного середовища доцільно 

розпочинати з відповідних статей Конституції України, законів «Про 

громадські об’єднання» та «Про охорону навколишнього природного 

середовища». Крім того, слід ознайомитися з міжнародно-правовим 

регулюванням участі громадськості в процесі прийняття рішень, що 

стосуються довкілля, а також із діяльністю громадських інспекторів з 

охорони навколишнього природного середовища. 

Щодо розгляду питання функцій управління в галузі охорони 

навколишнього природного середовища, потрібно визначитися з поняттям 

функцій управління та їх класифікацією, а також окремо провести аналіз 

кожної групи функцій, в ході якого зупинитися на понятті, меті, завданнях, 

суб’єктах та об’єктах, а також процесуальному порядку здійснення кожної 

функції.  

 

ТЕМА 3. Правове забезпечення раціонального використання і охорони 

земель в Україні 
 

Питання для самостійного вивчення 

 

1. Визначте поняття: «земля», «землі», «ґрунти», «земельна ділянка». 

2. Які категорії земель передбачені Земельним кодексом України? Чим 

регулюється їх правовий режим? 

3. Які види прав на землю передбачені Земельним кодексом України? 

Дайте їм характеристику. 

4. Які органи центральної виконавчої влади здійснюють функції 

управління в галузі охорони і раціонального використання земель? Чим 

визначений їх правовий статус? Якими повноваженнями вони наділені? 



5. Дайте перелік функцій державного управління в галузі використання і 

охорони земель. 

6. Які заходи включені в зміст землеустрою? 

7. Що таке державний земельний кадастр та моніторинг земель? 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 
 

Готуючись до вивчення теми, необхідно звернути увагу на ключові 

поняття вказаної теми та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті 

слід будувати свій виступ так, щоб в ньому містились: чітке формулювання 

теоретичних положень, обґрунтування цих положень і розкриття їх найбільш 

характерних ознак і властивостей; аргументація та ілюстрація теоретичних 

положень конкретними  прикладами з юридичної практики; обґрунтовані 

висновки. 
 

 

ТЕМА 4. Правове забезпечення використання і охорони вод в Україні 

 

Питання для самостійного вивчення 

 

1. Води як об’єкт правової охорони та використання. Юридичне поняття 

«вод». Склад водного фонду. 

2. Водне законодавство.  

3. Правове регулювання використання й охорони вод. Право 

водокористування. Види спеціального водокористування. 

4. Державне регулювання і контроль у сфері використання й охорони 

водних ресурсів. 

5. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства.   
 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 

 

Вивчаючи дану тему, необхідно звернути увагу на те, що в 

екологічному праві під поняттям «води» охоплюються води, що входять до 

складу лише природних ланок кругообігу води. Використання води, яка вже 

добута з природних водних об'єктів, не є предметом даної галузі права. Слід 

розрізняти загальне і спеціальне водокористування. Необхідно ознайомитися 

із порядком надання дозволу на спеціальне водокористування. Основні 

права, обов’язки та обмеження прав водокористувачів викладені у главі 9 

Водного кодексу України. Необхідно звернути увагу на заходи щодо охорони 

вод від забруднення, засмічення та виснаження та юридичну відповідальність 

за порушення водного законодавства 

 

ТЕМА 5. Правове користування рослинним світом 

 



Питання для самостійного вивчення 

 

1. Розкрийте зміст понять «ліс», «рослинний світ», «лісові ресурси», 

«природні рослинні ресурси». 

2. Охарактеризуйте режим власності на ліси. 

3. Який правовий режим окремих дерев, які не входять до лісового фонду 

України? Хто здійснює управління ними? 

4. На основі аналізу норм Лісового кодексу України визначте, у чому 

полягають відмінності в правовому режимі окремих категорій лісів. 

5. Дайте характеристику різновидів використання лісових ресурсів. 

6. Які відмінності в режимі здійснення постійного та тимчасового 

(довгострокового і короткострокового) користування лісами? 

7. Чим посвідчується право спеціального використання лісових ресурсів? 

8. Проаналізуйте порядок і методику справляння плати за спеціальне 

лісокористування. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 

 

Підготовку необхідно розпочати з вивчення юридичних термінів, які 

стосуються теми: ліс, лісова рослинність.Необхідно звернути увагу, що 

норми ЛК України мають спеціальний характер і стосуються лісової 

рослинності та лісу як комплексного природного утворення. Ліси України 

можуть перебувати в державній, приватній і комунальній власності. 

Необхідно пригадати загальні положення про власність на природні ресурси 

і, спираючись на норми ЗК і ЛК України, з’ясувати, як розмежовуються 

державні і комунальні ліси, які ділянки лісу можуть перебувати в приватній 

власності, а також врахувати встановлені для власників лісів обмеження в 

користуванні та розпорядженні лісами. 

Слід пам’ятати, що чинна редакція ЛК допускає право постійного 

користування лісами лише для державних і комунальних спеціалізованих 

лісогосподарських підприємств або державних чи комунальних підприємств, 

в яких створені спеціалізовані лісогосподарські підрозділи. Саме постійні 

лісокористувачі мають виключне право на заготівлю деревини. Вони ж 

наділені найбільш широким колом обов’язків стосовно охорони, захисту та 

відновлення лісів. Тимчасове лісокористування буває довгостроковим (до 50 

років) і короткостроковим (до 1 року). Таке користування здійснюється для 

визначених ЛК потреб без вилучення земельних ділянок лісогосподарського 

призначення у постійних лісокористувачів.  

Підстави та порядок виникнення права лісокористування залежать від 

виду лісокористування. Особливу увагу слід звернути на порядок видачі та 

призначення лісорубного квитка і лісового квитка, також детально вивчити 

положення, які стосуються підстав припинення права лісокористування, 

плати за спеціальне лісокористування організації та порядку ведення 

лісового господарства. 

 



ТЕМА 6. Правове регулювання використання і охорони тваринного 

світу 

 

Питання для самостійного вивчення 

 

1. Що відноситься до об'єктів тваринного світу, які підлягають 

охороні і використанню? 

2. Які особливості тваринного світу як об'єкта регулювання 

екологічного права? 

3. Проаналізуйте режим власності на об'єкти тваринного світу. 

4. Які з видів використання об'єктів тваринного світу, визначених 

Законом України «Про тваринний світ», належать до загального, а які 

до спеціального використання? 

5. Який порядок здійснення полювання? 

6. На основі Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання» перерахуйте дії, які можуть кваліфікуватись як «незаконне 

полювання». 

7. Які види використання риби та водних живих ресурсів передбачені 

законодавством України і чим вони регулюються? 

8. Проаналізуйте підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють 

порядок стягнення плати за спеціальне використання диких тварин та 

охарактеризуйте цей порядок. 

9. Які органи державної виконавчої влади здійснюють управління в 

галузі охорони і використання об'єктів тваринного світу? Які їх 

повноваження в цій галузі? 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 

 

При аналізі поняття «тваринний світ» необхідно взяти до уваги, що 

воно не охоплює сільськогосподарських та інших свійських тварин, проте 

включає об’єкти дикої фауни, що утримуються в неволі або напіввільних 

умовах. Використання об’єктів тваринного світу в Україні можливо як на 

праві власності, так і на праві користування. Власниками об’єктів тваринного 

світу є держава, територіальні громади, фізичні та юридичні особи, зокрема й 

іноземні, які набули права власності на законних підставах. Коло 

користувачів об’єктів тваринного світу законодавством не обмежується 

також, хоча в деяких випадках вимагається наявність спеціальної 

правосуб’єктності громадян та юридичних осіб. Наприклад, здійснення 

полювання зі зброєю можливе лише з 21 року. 

Особливу увагу слід звернути на правове регулювання видів права 

використання тваринним світом. Загальне використання здійснюється без 

вилучення об’єктів тваринного світу з навколишнього середовища (крім 

любительського і спортивного рибальства, у водоймах загального 

користування в межах встановлених обсягів допустимого вилову) з метою 

задоволення естетичних, рекреаційних, оздоровчих та інших потреб. 



Спеціальне використання тваринного світу здійснюється з вилученням 

об’єктів тваринного світу з навколишнього середовища. Далі слід окремо 

розглянути правове регулювання мисливства та рибальства, звернувшись при 

цьому до спеціальних актів законодавства, що регулюють ці питання. 

Зокрема, необхідно встановити відмінності між поняттями «мисливство» і 

«полювання», «рибальство» і «ведення рибного господарства», з’ясувати, які 

органи видають дозволи на здійснення вказаних видів використання 

тваринного світу, підстави їх припинення тощо. 

 

ТЕМА 7. Правова охорона атмосферного повітря 

 

Питання для самостійного вивчення 

 

1. Визначте зміст поняття «атмосферне повітря» та його співвідношення з 

іншими суміжними поняттями: «атмосфера», «повітряний простір». 

2. У чому полягають особливості атмосферного повітря як природного 

об’єкта? Як вони впливають на правовий режим атмосферного повітря в 

порівнянні з іншими природними об’єктами? 

3. Яка система екологічних нормативів у галузі охорони атмосферного 

повітря? Які органи розробляють і встановлють в галузі охорони 

атмосферного повітря? 

4. Покажіть механізм взаємодії між різними видами нормативів у галузі 

охорони атмосферного повітря. 

5. Які органи центральної виконавчої влади здійснюють функції 

управління (і які саме) в галузі охорони атмосферного повітря? Чим 

визначені їх повноваження? 

6. Які заходи включені в зміст охорони атмосферного повітря? 

7. Які вимоги та заходи охорони атмосферного повітря в межах населених 

пунктів встановлені законодавством України? 

8. За які види правопорушень в галузі охорони атмосферного повітря 

встановлена кримінальна та адміністративна відповідальність? 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 

 

Вивчаючи цю тему, слід звернути увагу на те, що Закон України «Про 

охорону атмосферного повітря» встановлює в якості об’єкта правової 

охорони тільки зовнішнє повітряне середовище, а не повітря виробничих, 

житлових приміщень, або таке, що знаходиться в балонах та ін., яке 

виключено з колообігу природи. Основним змістом названого закону є 

правові заходи охорони атмосферного повітря, спрямовані на забезпечення 

якості повітря, встановлення нормативів гранично допустимих концентрацій 

(ГДК) шкідливих речовин у повітрі і гранично допустимих викидів (ГДВ) 

стаціонарних і пересувних джерел забруднення, планування охорони повітря 

від забруднення, державний облік об’єктів і шкідливих впливів на повітря. 

Обов’язковим є знання студентом системи органів державного контролю за 



охороною атмосферного повітря та їх компетенції. Слід мати на увазі, що 

функції спеціального контролю за охороною атмосферного повітря покладені 

на органи Міністерства екології та природних ресурсів України та органи 

Міністерства охорони здоров’я України. 

 

ТЕМА 8. Правова охорона надр в Україні 

 

Питання для самостійного вивчення 

 

1. Що таке надра як природний об'єкт та об'єкт еколого-правових 

відносин? Яке співвідношення понять «надра» і «корисні копалини»? 

2. На основі аналізу норм Кодексу України про надра покажіть 

відмінність в правовому режимі корисних копалин загальнодержавного 

і місцевого значення. 

3. Які юридичні факти є підставою для виникнення відносин 

користування надрами? 

4. Якими державними органами і в якому порядку здійснюється 

надання дозволів та гірничих відводів на користування надрами? 

5. Проаналізуйте ст. 23 Кодексу України про надра і обґрунтуйте, чи 

передбачено законодавством право загального користування надрами. 

6. Які основні функції державного управління в галузі використання і 

охорони надр? 

7. Які органи державної виконавчої влади здійснюють функції 

управління в галузі охорони і використання надр? Розмежуйте їх 

повноваження. 

8. Розмежуйте функції гірничого нагляду і геологічного контролю. 

9. Які основні вимоги охорони надр передбачені Кодексом України 

про надра? 

10. Які органи розглядають адміністративні справи про порушення в 

галузі охорони і використання надр? 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 

 

Розпочинати вивчення теми необхідно з розгляду основних понять, 

таких як «надра», «родовища корисних копалин», «техногенні родовища 

корисних копалин», «державний фонд надр», «державний фонд родовищ 

корисних копалин». Потрібно пам’ятати, що надра є винятково державною 

власністю і не можуть передаватися у приватну чи комунальну власність. 

Деякі норми Кодексу України про надра застосовуються з урахуванням змін, 

що відбулися всистемі органів управління в галузі використання та охорони 

надр. Об’єктами права користування надрами виступають індивідуалізовані 

ділянки надр (гірничі відводи). Класифікація права користування надрами 

здійснюється за строками користування і за цільовою ознакою, яка має 

вирішальне значення. Від мети користування залежить зміст прав та 



обов’язків надрокористувачів, їх суб’єктний склад, умови користування 

тощо. 

Окрему увагу необхідно приділити питанням надрокористування, 

врегульованим спеціальним законодавством, зокрема особливостям 

користування нафтогазоносними нарами; використання надр на умовах угод 

про розподіл продукції як специфічного виду концесійних договорів; 

використання надр континентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони. Необхідно вивчити правовий режим такої діяльності, 

визначений законами України «Про нафту і газ», «Про газ (метан) вугільних 

родовищ», «Про угоди про розподіл продукції», «Про виключну (морську) 

економічну зону України», а також Конвенцією ООН з морського права. 
 

ТЕМА 9. Правовий стан фермерського господарства 

Питання для самостійного вивчення 

 

1. Дайте перелік основних диференційованих об'єктів екологічного права та 

ознайомтесь з їх визначеннями, що даються у відповідних поресурсових 

кодексах та законах. 

2. У чому суть та відмінність понять «природний об'єкт» і «природний 

ресурс»? 

3. Яке співвідношення екологічного і конституційного права, екологічного і 

адміністративного права, екологічного і цивільного права? 

4. Яка система галузевих принципів екологічного права? 

5. Як ви розумієте принцип оптимального поєднання екологічних і 

економічних інтересів суспільства? 

6. Яка система джерел екологічного права? 

7. Дайте визначення права природокористування в об'єктивному і 

суб'єктивному розумінні. 

8. На основі аналізу відповідних розділів поресурсових кодексів і законів 

визначте, в яких з них застосовується термін «використання», а в яких — 

«користування» . 

9. Визначте поняття і елементи відносин природокористування. 

10. Які принципи лежать в основі здійснення природокористування? 

11. За якими критеріями можна класифікувати право природокористування? 

12. У чому полягає суть і відмінність загального і спеціального 

природокористування? 

13. Систематизуйте положення поресурсових кодексів і законів і встановіть, 

щодо яких видів природних ресурсів законодавство передбачає загальне 

природокористування. В чому воно полягає? 

14. На основі окремих нормативно-правових актів природноресурсового 

характеру дайте перелік різновидів користування надрами, водами, об'єктами 

тваринного світу. 

15. Дайте перелік прав і обов'язків природокористувачів. 

16. Які підстави виникнення і припинення відносин природокористування? 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 

 

Поняття екологічної мережі впроваджене з урахуванням європейського 

досвіду в сферіохорони довкілля. Екологічною мережею України є єдина 

територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для 

формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного 

потенціалу території України, збереження ландшафтного та 

біорозмаїття,місць оселення та зростання цінних видів тваринного і 

рослинногосвіту, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, 

які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного 

середовища і, відповідно до законів та міжнародних зобов’язаньУкраїни, 

підлягають особливій охороні. Необхідно знати, з яких елементів складається 

екологічна мережа, як вони між собою пов’язані таякий правовий режим для 

них встановлено. 

Території та об’єкти природно-заповідного фонду є найважливішою 

складовою екологічної мережі, тому саме правовому регулюваннюз приводу 

їх використання і охорони слід приділити основну увагу.Потрібно 

проаналізувати правові засади функціонування окремих видів територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду, зокрема природних заповідників, 

біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних 

ландшафтних парків (при цьому також потрібно враховувати зонування 

вказаних природно-заповідних територій), заказників, заповідних урочищ, 

пам’яток природи, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних 

парків і парків-пам’ятників садово-паркового мистецтва. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

Самостійна робота здобувача вищої освіти - основний засіб оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.  

Самостійне опрацювання програмного матеріалу (як обов’язкова форма 

навчання у вищому навчальному закладі 3-4 рівня акредитації) завершує 

повне вивчення теоретичного змісту програми навчальної дисципліни.  

Окремі питання курсанти опрацьовують без викладача із обов’язковим 

контролем.  

Матеріал, винесений на самостійне опрацювання, включається в 

залікові (модульні) завдання. 

Увесь комплекс самостійної роботи курсантів за один модуль може 

бути оцінений максимально до 15 балів: 

Підготовка конспекту лекцій з дисципліни від 2 до 5 балів. 

Підготовка словника основних термінів з дисципліни – до від 2 до 5 

балів. 

Словник основних термінів має бути підготовлений з кожної теми 

семінарського заняття і містити перелік основних понять (не менше 10), які 



входять до ключових слів, але не мають повторюватися із основними 

поняттями з текста лекцій. 

Конспектування проблемних питань, які винесені на самостійне 

опрацювання – від 2 до 5 балів. 

Несвоєчасне надання необхідної звітності за роботу курсанта 

(конспекти лекцій, семінарських занять, словник, реферат тощо) без 

поважних причин може оцінюватися нижче передбачених за відповідну 

роботу. 

 

Індивідуальні завдання 

 

В освоєнні вузівських навчально-програмних матеріалів циклу правових 

дисциплін, у тому числі й курсу «Екологічне право», надзвичайно важливу 

роль відіграє не тільки активна участь здобувачів вищої освіти на лекційних, 

семінарських заняттях, але й їх робота з виконання індивідуальних завдань.  

Ці завдання покликані передусім активізувати творчу роботу здобувача 

вищої освіти, який може обирати з тих видів і форм які були рекомендовані 

викладачем. 

Індивідуальна навчально-дослідна робота здобувача вищої освіти має 

своєю метою забезпечити розширення й поглиблення теоретичних знань і 

практичних навичок у сфері екологічних відносин; набути уміння 

застосувати їх при вирішенні конкретних завдань практики; шукати сучасні 

наукові досягнення і застосовувати їх у цій сфері. 

Теми індивідуально-дослідних завдань, присвячуються складним 

питанням, які потребують самостійної, творчої та цілеспрямованої роботи 

щодо опанування правових актів, навчальних та наукових джерел. Окремі 

повідомлення заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять або 

без доповіді перевіряються викладачем. Вони оцінюються і можуть бути 

основою для подальшої наукової роботи. 

Слід також наголосити, що список рекомендованих індивідуально-

дослідних завдань не є вичерпним. Навпаки, він є відкритим. Допускається 

підготовка однієї доповіді (реферату) протягом всієї навчальної дисципліни.  

 

Теми рефератів 

 

ТЕМА 1.Предмет, система, джерела та пріоритети екологічного права 

України 

 

1. Екологічне право як наука. 

2. Екологічні та природо ресурсні правовідносини: співвідношення 

понять. 

3. Спеціальні (галузеві) принципи екологічного права. 

 

ТЕМА 2. Управління природокористуванням та охороною довкілля в 

Україні 



 

1. Правове забезпечення екологічним моніторингом. 

2. Повноваження органів регіонального і місцевогосамоврядування 

вгалузі екології. 

3. Правові питання кадастрів природних ресурсів. 

4. Гарантії реалізації екологічних прав громадян України. 

 

ТЕМА 3. Правове забезпечення раціонального використання і охорони 

земель в Україні 

 

1. Конституційні засади розвитку земельного права. 

2. Джерела земельного права. 

3. Правові аспекти реформування земельних відносин. 

4. Юридичні гарантії здійснення земельної реформи. 

5. Правове забезпечення земельної реформи. 

 

ТЕМА 4. Правове забезпечення використання і охорони вод в Україні 

 

1. Екологічні правопорушення в області водного 

законодавства. 

2. Правові заходи охорони вод. 

3. Громадський нагляд і контроль за використанням і 

охороною вод. 

 

ТЕМА 5. Правове користування рослинним світом 

 

1. Припинення права лісокористування. 

2. Проблеми права власності на ліси. 

3. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового 

законодавства. 

 

ТЕМА 6. Правове регулювання використання і охорони тваринного 

світу 

 

1. Мисливство як вид права користування тваринним світом. 

2. Рибальство як вид права користування тваринним світом. 

3. Загальна характеристика права використання тваринного світу 

(суб'єкти та об'єкти права використання тваринного світу). 

4. Загальне та спеціальне використання тваринного світу. Права та 

обов'язки користувачів. 

5. Одержання дозволу на полювання. 

6. Форми права власності на тваринний світ. 

7. Проблеми фауністичного права. 

 

ТЕМА 7. Правова охорона атмосферного повітря 



 

1. Атмосферне повітря як об'єкт кримінально-правової охорони. 

2. Атмосферне право: предмет і система. 

3. Правові форми контролю в галузі охорони і використання 

атмосферного повітря. 

4. Стандартизація і лімітування в області охорони атмосферного 

повітря. 

5. Правові проблеми охорони озонового шару атмосфери. 

 

ТЕМА 8. Правова охорона надр в Україні 

 

1. Право надрокористування громадян. 

2. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі 

видобування надр. 

3. Правові форми гірничого контролю. 

4. Функції управління галузі використання та охорони надр. 

 

ТЕМА 9. Правова охорона природно-заповідного фонду в Україні 

 

1. Правовий режим територій і об'єктів природно-заповідного фонду. 

2. Проблеми компенсації шкоди, заподіяної природно-заповідному 

фонду у ході порушення екологічному законодавству. 

3. Класифікація територій та проектів природно заповідного фонду 

України. 

4. Управління в галузі організації, охорони та використання природно-

заповідного фонду. 

5. Правовий режим заповідників. 

6. Правовий режим національних природних парків. 

7. Правовий режим заказників. 

8. Правове регулювання, використання та охорона штучно створених 

об'єктів і територій природно-заповідного фонду. 

9. Правовий режим природних об'єктів природно-заповідного фонду. 

 

 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів 

 

Підготовка та захист рефератів за пропонованою тематикою з курсу, а 

також за темами, узгодженими із викладачем – від 3 до 5 балів.  

Порядок підготовки рефератів. 

Структура реферату включає: 

 титульний аркуш;  

 зміст;  

 вступ;  



 два-три розділи (до трьох), що розкривають теорію питання та 

практичний досвід з досліджуваної проблематики;  

 висновки;  

 список використаних джерел.  

Текст має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word та 

відповідати таким вимогам: поля- 2 см,шрифт Times NewRoman, розмір 

(кегль) – 14,міжрядковий інтервал – 1,5; сторінки нумеруються у верхньому 

правому куті. Обсяг реферату від 10 до 15 сторінок. Список використаних 

джерел повинен складати не менше 15 посилань, строк видання яких має 

бути не пізніше 2009 року. 

Підготовка наукових матеріалів: доповіді, наукові статті, конкурсні 

роботи не передбачених у списку рекомендованих індивідуально-дослідних 

завдань, але узгоджених і схвалених викладачем – до 5 балів. 
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3. Аграрне, земельне та екологічне право України. Особлива частина. Під 
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незалежності України. — Луганськ : РВВ ЛАВС, 2002. — 150с. 

19. Беженар Г. М., Бердников Е. С., Бондарь Л. А., Булыгин С. Ю., Гетьман 

А. П.. Земельный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / А.П. 
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3. Інтернет-ресурси 

 

1. http://iportal.rada.gov.ua/ - Офіційний портал Верховної Ради України 

2. http://www.president.gov.ua/ - Офіційне представництво Президента України 

3. http://www.kmu.gov.ua/control/ - Урядовий портал 

4. http://www.court.gov.ua/ - Офіційний веб-портал «Судова влада України» 

5. http://www.scourt.gov.ua/ - Верховний Суд України 
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