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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» 

 

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. Список рекомендованої літератури поданий у 

програмі навчальної дисципліни. 

 

ТЕМА № 1 ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА ТА ПРІОРИТЕТИ 

ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

Контрольні запитання і завдання 
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. 

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

ресурс»? 

9. Яке співвідношення екологічного і конституційного права, 

екологічного і адміністративного права, екологічного і цивільного права? 

10. Яка система галузевих принципів екологічного права? 

11. Як ви розумієте принцип оптимального поєднання екологічних і 

економічних інтересів суспільства? 

12. Яка система джерел екологічного права? 

13. Дайте визначення права природокористування в об'єктивному і 

суб'єктивному розумінні. 

14. На основі аналізу відповідних розділів поресурсових кодексів і 

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

— «користування» . 

15. Визначте поняття і елементи відносин природокористування. 

16. Які принципи лежать в основі здійснення природокористування? 
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17. За якими критеріями можна класифікувати право 

природокористування? 

18. У чому полягає суть і відмінність загального і спеціального 

природокористування? 

19. Систематизуйте положення поресурсових кодексів і законів і 

встановіть, щодо яких видів природних ресурсів законодавство передбачає 

загальне природокористування. В чому воно полягає? 

20. На основі окремих нормативно-правових актів природноресурсового 

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

тваринного світу. 

21. Дайте перелік прав і обов'язків природокористувачів. 

22. Які підстави виникнення і припинення відносин 

природокористування? 

 

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. 

7. Гарантії захисту екологічних прав. 

8. Правові основи інформаційного забезпечення в галузі екології. 

9. Правові питання управління в галузі екології. 

10. Правове забезпечення реалізації екологічних питань. 

11. Міжнародно-правові засоби реалізації екологічних прав України. 

 

ТЕМА № 3. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА 

ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 

Контрольні запитання і завдання 
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 
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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? 

8. Яка система заходів включена в зміст охорони земель? 

9. Які повноваження органів державної влади і місцевого 

самоврядування в галузі охорони земель? 

10. Які землі віднесені до земель з обмеженим використанням чи 

вилучені з господарського використання? Які особливі заходи охорони і 

відновлення встановлені стосовно них? 

11. Які державні органи здійснюють державний контроль за 

використанням і охороною земель? Якими повноваженнями вони наділені в цій 

сфері? 

12. Якими статтями галузевого законодавства передбачена кримінальна 

та адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства? 

Які земельні правопорушення віднесені до категорії злочинів та 

адміністративних правопорушень? 

13. Дайте характеристику відшкодування збитків власникам земель та 

землекористувачам і відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва. 

Задача 1. 

На своїй присадибній ділянці громадянин Храмцов знайшов глину і 

пісок, котрі він добував і використовував для будівництва підсобних 

приміщень, а також для виготовлення глиняного посуду, який частково 

залишав для своїх потреб, а решту продавав на базарі. Сусід Храмцова 

звернувся до нього з проханням про передачу в тимчасове користування 2 

кв.м. землі присадовій ділянці для добування піску для побутових потреб 

будівництва гаража. Храмцов погодився з проханням сусіда, але став 

домагатися грошової компенсації на вирівнювання присадової ділянки після 

закінчення добування піску сусідом, з чим погодився сусід. Про дії Храмцова 

стало відомо прокурору району. 

1. Які дії повинен виконати прокурор району? 

2. Який порядок користування громадянами корисними копалинами 

місцевого значення розташованими на їх присадибних ділянках? 

3. Визначте види і ступені відповідальності винних осіб? 

Задача 2. 

Рішенням сільської ради, громадянину Пожуєву надана земельна 

ділянка, розміром 0,10 га, для будівництва індивідуального жилого будинку і 

господарсько-побутових споруд за рахунок присадибної ділянки пенсіонерки 

Селезень. 

Селезень міркувала, що її земельні права порушені і звернулася зі 

скаргою в району раду, остання відмовила в розгляді скарги мотивуючи своє 
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рішення  вирішенням земельного спору в судовому порядку. 

1. Який порядок вилучення земельних ділянок з метою передач їх у 

власність або надання у користування громадянам? 

2. Як повинен бути вирішений цей земельний спор? Складіть порядок 

розгляду земельних спорів місцевими радами. 

Задача 3. 

Сульфатний комбінат здійснював викиди відходів виробництва - 

сульфату натрію. Сульфат натрію з території комбінату переносився вітром 

на землю, що знаходиться у власності фермерського господарства "Новий 

шлях". Під впливом постійного навіювання сульфату натрію грунт поступово 

втратив родючість, перетворився у сульфатний солончак. Крім цього, хіміко-

токсіологічними дослідженнями сіна та зеленого корму, що отримані з 

сінокосів цього фермерського господарства, встановлено існування в кормах 

токсичних доз сульфату натрію, внаслідок чого були випадки захворювання 

та падіння худоби. 

Зробіть висновок та дайте правову оцінку ситуації. 

Який порядок поводження з виробничими відходами? 

Задача 4. 

Громадянин Зуєв без належного дозволу почав будівництво гаражу і 

відмовився виконувати рішення виконкому селищної ради щодо надання 

йому місячного терміну для знесення збудованої частини будівлі і 

приведення в належний стан земельної ділянки. 

Голова виконкому звернувся до дільничною інспектора міліції з 

проханням надати допомогу у виконанні рішення про знос самовільно 

збудованої частини гаражу. Дільничний інспектор відмовився виконати 

рішення голови виконкому, посилаючись на те, що дане питання не 

належить до його компетенції. 

Чи правильні дії дільничного інспектора міліції? Які заходи можуть бути 

прийняті до громадян, які самовільно збудували гаражі? 

Задача 5. 

Колективне сільськогосподарське підприємство «Мрія» звернулося до 

суду з позовом про відшкодування збитків на суму 300 тис. гривень, 

завданих самовільним захопленням земельної ділянки членом цього 

підприємства Остапенко. 

У судовому засіданні Остапенко пояснила, що вона, крім своєї, 

користувалася присадибною ділянкою померлих батьків у розмірі 0,32 га, 

оскільки є їх спадкоємницею. На цій ділянці Остапенко збудувала хлів, інші 

господарські споруди для вирощування тварин, птиці, ведення тепличного 

господарства. 

Суд вирішив, що Остапенко повинна відшкодувати завдані 

колективному сільськогосподарському підприємству «Мрія» збитки в натурі, 

тобто передати йому одержаний зі спірної ділянки врожай помідорів та 
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неодержані доходи за час незаконного користування ділянкою. 

Визначити коло правовідносин; які особливості права користування 

успадкованою земельною ділянкою? 

Чи законне рішення суду? Вирішити справу. 

 

ТЕМА № 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА 

ОХОРОНИ ВОД В УКРАЇНІ 

 

Контрольні запитання і завдання: 

1. Що відноситься до обєктів тваринного світу, які підлягають охороні 

і використанню? 

2. Які особливості тваринного світу як обєкта регулювання 

екологічного права? 

3. Проаналізуйте режим власності на обєкти тваринного світу. 

4. Які з видів використання обєктів тваринного світу, визначених 

Законом України «Про тваринний світ», належить 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 обєктів тваринного світу? Які їх повноваження 

в цій галузі? 

10. Які норми Закону України «Про тваринний світ» підтверджують 

звязок заходів по охороні тваринного світу з відносинами охорони інших 

природніх обєктів? 

11. Які підстави для занесення окремих видів тварин до Червоної книги 

України? 

12. Якими нормативно-правовими актами і в якому порядку 

визначається відшкодування шкоди, заподіяної обєктам тваринного світу? 

 

Задача 1 
Керівництво фарфорового заводу Харківської області розпорядилось 

вивезти за межі міста виробничі відходи, зібрані на території заводу. Водії 

вивезли відходи на землі сільськогосподарського підприємства, біля якого 

була розташована річка Сіверський Донець. Під час паводку ці відходи були 

змиті у річку, що призвело до її забруднення та масової загибелі риби. 
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Які вимоги пред’являє екологічне законодавство щодо охорони земель 

та водойм від забруднення? 

Які правові заходи щодо поводження з виробничими відходами? 

Вирішіть справу. 

 

Задача 2 

Громадська організація «Екосвіт» уклала договір оренди ставка поблизу 

села Піщане Чугуївського району Харківської області з Чугуївською 

районною державною адміністрацією. Згодом з’ясувалося, що Піщанська 

сільрада уклала договір оренди земельної ділянки водного фонду, на якій 

розміщено ставок, з приватним підприємцем паном Яблонським. Таким 

чином, щодо одного й того самого об’єкту було укладено два договори: 

договір оренди водного об’єкту між громадською організацією «Екосвіт» і 

Чугуївською районною державною адміністрацією, а також договір оренди 

земельної ділянки водного фонду між паном Яблонським і Піщанською 

сільрадою. Громадська організація «Екосвіт» подала позов до господарського 

суду про визнання договору оренди земельної ділянки водного фонду з 

паном Яблонським недійсним, позаяк пан Яблонський фактично 

використовував не тільки дно водного об’єкту, але весь ставок для 

риборозведення. 

Розв’яжіть справу. 

 
 

 

Задача З 

Житель міста Рожни Свідерський К. на належній йому ділянці розпочав 

будівництво колодязя, маючи на меті використовувати підземні води для 

побутових і господарських потреб за допомогою спеціального технічного 

приладу (відцентрового насоса). 

Під час проведення вказаних робіт його відвідав інспектор 

територіальної інспекції гірничого нагляду, який, перевіривши умови та 

характер проведення робіт, виніс постанову про їх припинення та наклав на 

Свідерського адміністративний штраф у розмірі 500 гривень, зазначивши, що 

останній порушив вимоги чинного законодавства. 

Свідерський К. оскаржив цю постанову до суду з вимогою усунення 

перешкод у користуванні природними ресурсами та стягнення збитків, 

заподіяних йому незаконним рішенням. 

Окреслити коло суспільних правовідносин; дати характеристику 

правовідносинам, що склалися; вирішити справу. 

 

Задача 4 
Гр. Волошин для ведення фермерського господарства отримав у 

власність земельну ділянку розміром 18 га до складу якої увійшла водойма 

(3,5 га). Після оформлення свого права на земельну ділянку гр. Волошин 
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заборонив мешканцям села купатися в водоймі та брати з неї воду. Окрім 

того він, охороняючи водойму, відібрав кошик з рибою у гр. Колесніка, 

вважаючи це свою власністю. Гр. Колеснік та жителі села звернулися до 

суду.  

Чи підлягає позов Колесніка та жителів села задоволенню? 

Визначіть коло правовідносин, які виникли в цій ситуації, та дайте їх 

правову оцінку. 

 

Задача 5 
Із земель запасу та невикористовуваної водойми, що обміліла 

природним шляхом, цукровому заводу відведено територію під ставки-

відстійники та розміщення очисних споруд відходів цукрового виробництва 

площею 56 га. 

Завод фактично не приступив до розміщення очисних споруд, скидаючи 

відходи виробництва у ставки-відстійники, а неочищені стічні води — 

безпосередньо у р. Рось. Внаслідок накопичення відходів почалися підземні 

зсуви ґрунту, що призвело до забруднення земель селянської спілки "Рось" на 

території близько 120 га сільськогосподарських угідь, було знищено близько 

170 га окультурених сінокісних угідь та пасовищ, пошкоджено 70 га лісів 

першої групи та плантації садженців на площі 115 га лісогосподарських 

угідь, забруднено річку та завдано суттєвої шкоди рибним ресурсам. 

Крім того, внаслідок зсуву пошкоджено залізницю на відстані 17 км та 

близько 40 км автомобільної дороги обласного призначення. 

На претензії, які надійшли від потерпілих осіб та органів по 

забезпеченню додержання природноресурсового законодавства про 

добровільне відшкодування заподіяних збитків, цукровий завод відповів 

відмовою, вважаючи це випадковим збігом стихійних явищ та експлуатації 

ставка-накопичувача. 

Вважаючи дії адміністрації неправомірними, особи, яким була заподіяна 

шкода, звернулися за захистом до  суду та передали прокуророві району 

матеріали з клопотанням притягти винних посадових осіб до юридичної 

відповідальності. 

Визначити коло суспільних правовідносин; чи підлягає позов 

задоволенню? Вирішити справу. 

 

 

ТЕМА № 5. ПРАВОВЕ КОРИСТУВАННЯ РОСЛИННИМ СВІТОМ 

 

Контрольні запитання і завдання: 

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? 
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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. 

9. Якими повноваженнями в галузі забезпечення охорони і 

раціонального використання лісів наділений Державний комітет лісового 

господарства України? 

10. Що включається в зміст лісовпорядкування? На кого покладені 

функції здійснення лісовпорядкування? 

11. У чому полягає лімітування в галузі використання лісів? 

12. Які заходи охоплює охорона і захист лісів? 

13. Якими нормативно-правовими актами слід керуватися при 

визначенні розмірів відшкодування шкоди, заподіяної знищенням чи 

пошкодженням лісових насаджень? 

Задача 1. 

Х звернувся до сільської ради з проханням передати йому ділянку лісу у 

власність площею 3 га, який розташований поблизу його будинку. У заяві він 

прохав передати земельну ділянку під лісом в оренду, а власне ліс – у 

власність. Сільська рада відмовила Х, посилаючись на те, що Х є іноземцем. 

Чи правомірно рішення ради? Чи зміниться воно, якщо Х отримає 

громадянство? Які підстави отримання ліса у приватну власність? 

Задача 2. 

Спеціалізоване лісогосподарське об'єднання подало до господарського 

суду позов щодо компенсації шкоди, заподіяної незаконною заготівлею 

деревини за межами ділянки, обумовленої у лісорубчому ордері, наданому 

сільськогосподарському акціонерному товариству. Крім того, товариство 

здійснювало самовільне сінокосіння, випасання худоби та заготівлю 

вторинних лісових матеріалів. Представник сільськогосподарського 

акціонерного товариства у суді заявив, що дії товариства відповідали 

отриманному дозволу на заготівлю деревини, тому що відповідно до чинного 

законодавства на данній земельній ділянці лісового фонду товариство може 

здійснювати будь-які лісові користування. 

Охаракеризуйте підстави та порядок виникнення, здійснення та 

припинення зазначених видів права лісокористування. 

Визначте відповідальність за скоєні дії, а також висвітліть порядок 

відшкодування заподіяної шкоди. 

Задача 3. 
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Державні інспектори з карантину рослин та працівники санепідемстанції 

перевірили місця торгівлі баштанними культурами. У ході перевірки 

з’ясувалося, що у деяких підприємців відсутні дозвільні документи на 

здійснення торговельної діяльності, сертифікати відповідності на продукцію. 

Відібрані зразки кавунів були направлені до лабораторії, де виявилося 

перевищення допустимої норми нітратів (60 мг на 1 кг продукту).  

За наслідками перевірки було складено 10 актів, за різні адміністративні 

правопорушення затримано 4 особи, заборонено реалізація баштанні культур 

у 10 місцях торгівлі, вилучено понад 190 кг кавунів. Також продавці були 

оштрафовані за торгівлю немитими розрізаними кавунами. 

Дізнавшись про зазначені факти, Потапенко В. звернувся із скаргою до 

районної санепідемстанції, у якій повідомляв про те, що купив на вулиці 

половину кавуна. Після того як вони з дружиною скуштували кавун, обидва 

відчули погіршення самопочуття - нудоту, головний біль. Потапенко В. на 

наступний день звернувся до продавця з вимогою надати йому сертифікат, в 

якому мають бути вказані відомості про вміст нітратів у кавунах, з партії, 

придбаної Потапенком В.  

Проте продавець відмовився надати йому сертифікат, посилаючись на 

те, що даний документ знаходиться у власника, а він є лише найманим 

працівником і продає те, що йому дали, і не зобов’язаний пред’являти якісь 

документи кожному покупцеві, до того ж взагалі не було доведено, що 

громадяни отруїлися саме його кавуном. У зв’язку із цим Потапенко В. у 

скарзі просив провести перевірку та вжити заходів до продавців, які, на його 

думку, продають неякісний товар.  

У відповіді санепідемстанції йому порадили звернутися до управління 

захисту прав споживачів. 

Потапенко В. вимагав повернути йому гроші за кавун, за ліки, витрачені 

на лікування, відшкодувати вартість квитків на транспорт.  

1. Дати характеристику правовідносинам, що виникають, та 

законодавству в даній сфері. 

2. Які суб’єкти уповноважені здійснювати контроль за безпекою та 

якістю харчових продуктів в Україні? 

3. Чи обґрунтовані вимоги Потапенка В.? 

4. Вирішити справу. 

 

Задача 4. 
Робітниками КЖЕПа проводилася підготовка прибудинкових територій 

до зими. При вивозі сміття були пошкоджені чагарники, зламано 2 молоді 

тополі та знищено квітник з багаторічними квітами. Інспектором з охорони 

навколишнього природного середовища був складений протокол про 

порушення вимог екологічного законодавства, який переданий до суду для 

прийняття рішення про притягнення винних осіб до відповідальності. 

Представники КЖЕПа в суді пояснили, що дерева були зламані з 

необережності, а квіти та чагарники були висаджені робітниками КЖЕПа. 
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Вирішіть справу. Охарактеризуйте правовий режим рослинного світу у 

межах міст та інших населених пунктів. 

 

ТЕМА № 6 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ І 

ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВІТУ 

 

Контрольні запитання і завдання 

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? 

10. Які норми Закону України «Про тваринний світ» підтверджують 

зв'язок заходів по охороні тваринного світу з відносинами охорони інших 

природних об'єктів? 

11. Які підстави для занесення окремих видів тварин до Червоної книги 

України? 

12. 12.Якими нормативно-правовими актами і в якому порядку 

визначається відшкодування шкоди, заподіяної об'єктам тваринного світу? 

Задача 1. 
Гр. Фролов на риборозплідницькому ставку здійснював вилов риби 

острогою, а громадяни Сиволапов та Хвостіков забрали виловлену рибу із 

садка, яка вже була підготовлена до реалізації. 

Які водні об'єкти відносяться до категорії рибогосподарських? 

Визначить основні вимоги щодо ведення рибного господарства та 

здійснення рибальства. Визначить правопорушення, які мали місце. Назвіть 

нормативні акти, що дають перелік заборонених засобів вилову. 
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Задача 2.  

Боцкалев займався незаконним виловлюванням лосів. Розслідуванням, 

проведеним оперуповноваженим відділу УБЕЗ було встановлено, що він 

виїжджав на полювання на своїй машині "Москвич-412", на ній привозив 

додому добуте м'ясо. 

Вироком народного суду до Боцкалева був застосований штраф зі стяг-

ненням з нього 1000 грн. В якості відшкодування за спричинену 

мисливському фонду матеріальну шкоду, автомобіль браконьєра ―Москвич-

412" був також конфіскований. 

Чи відповідають закону застосовані до Боцкалева міри відповідальності? 

Задача 3. 

В забороненому для любительської риболовлі місці Василь'єв та інші 

(всього 5 чоловік) були затримані дільничним інспектором міліції із незакон-

но виловленою рибою осетрових порід і чорною ікрою. 

У браконьєрів було вилучено осетрових порід - 10 шт. і 10 кг чорної ік-

ри. Дільничний інспектор склав протокол і направив його до рибінспекції. 

Незаконно добута продукція була передана в заготівельні органи реалізації.  

1. Чи правильні дії дільничного інспектора міліції?  

2. До яких видів юридичної відповідальності повинні бути притягнуті 

браконьєри? 

 

Задача 4. 

Під час перевірки додержання законодавства про мисливство та 

полювання державний мисливський інспектор спільно з інспектором з 

охорони наволишнього природного середовища затримали на території 

земель фермерського господарства його господаря, що прогулювався в межах 

цих угідь з мисливським собакою, зброєю та капканами, без документа, який 

би посвідчував право мисливця. 

На підставі цього інспектори склали протокол про адміністративне 

порушення правил полювання, наклали на нього адміністративний штраф у 

розмірі 500 гривень та подали позов до суду про стягнення збитків, 

заподіяних правопорушенням. 

У суді фермер пояснив, що під час його затримання він перебував у 

межах належних йому сільськогосподарських угідь. 

Наявність мисливської зброї у нього обумовлено умовами безпеки у 

зв'язку з поширеністю на цій території останнім часом диких кабанів; 

капкани він пристосовує для добування кротів. Посвідчення мисливця немає, 

оскільки він не займається промисловим добуванням мисливських тварин. 

Про те, що належні йому на праві власності угіддя відносяться до 

категорії мисливських, він не знав. У документах, які посвідчують його право 

приватної власності на сільськогосподарські угіддя, це не зазначено. 

Окреслити коло суспільних правовідносин; чи підлягає позов 

задоволенню? вирішити справу. 
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ТЕМА № 7 ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

 

Контрольні запитання і завдання: 

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? 

 

ТЕМА № 8 ПРАВОВА ОХОРОНА НАДР В УКРАЇНІ 

Контрольні запитання і завдання 
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? 
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10. Які органи розглядають адміністративні справи про порушення в 

галузі охорони і використання надр? 

 

Задача 1 
У територіальну природоохоронну прокуратуру звернулася група 

громадян з проханням подати позов до районного суду на місцевий калійний 

комбінат про припинення його діяльності, яка призводить до систематичного 

забруднення навколишнього природного середовища і погіршення здоров'я 

мешканців селища. 

Прокурор у своїй відповіді ініціаторам позову зазначив, що відповідно 

до чинного законодавства в разі виникнення колізій у їх стосунках з 

керівництвом комбінату вони можуть самостійно звернутися до суду за 

захистом порушених прав або ж скористатися можливістю оскаржити дії 

комбінату до обласної державної адміністрації чи Кабінету Міністрів 

України. 

Поданий ними позов до суду із зазначених обставин було відхилено 

через непідсудність справи. 

Визначити коло суспільних правовідносин; який порядок розгляду 

вказаних спорів? вирішити справу. 

 

Задача 2 
Виробниче об’єднання ―Сірка‖ повернуло сільськогосподарському 

підприємству ―Шлях‖ 10 га землі, які були вилучені декілька років тому з 

метою видобування сірки. Сільськогосподарське підприємство ―Шлях‖ 

відмовилось прийняти земельну ділянку, мотивуючи тим, що на ньому не 

була проведена належним чином рекультивація, верхній родючий шар ґрунту 

знищений. 

Які обов’язки користувачів надр встановлені в законодавстві? Як 

вирішити правову ситуацію. 

 

Задача 3 

Обласна адміністрація видала ліцензію зарубіжній фірмі на 10 років на 

розробку залізних руд та здала в оренду 40 га землі. При цьому згідно з 

договором 30% прибутку буде надходити до бюджету, а 70% - фірмі.   

Чи правомірні дії обласної адміністрації на укладення подібних 

договорів? Чи сталося порушення норм законодавства? 

Задача 4 

Податкова інспекція звернулася до районного суду із заявою про 

стягнення платежів з гр. Бойка Ф. за використання ним водних ресурсів і 

загальнопоширених корисних копалин. 

У суді Бойко Ф. пояснив, що на земельній ділянці, яка виділена йому і 

передана для ведення фермерського господарства, міститься ставок, який він 

використовує для напування худоби, є також запаси глини, гравію та піску, 

які він використовував для будівництва господарських споруд та шляхів. Такі 
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ресурси, на його думку, він має право використовувати безоплатно, 

враховуючи, що періодично і вчасно вносить земельний податок за передану 

в його власність землю. 

Розкрити особливості даних правовідносин;  дати аналіз основних 

екологічних обов'язків громадян; вирішити справу. 

 

Задача 5 

Комплексною перевіркою додержання законодавства про використання і 

охорону надр працівниками Мінекобезпеки України встановлено, що на 

ведення робіт по геологічному значенню надр та дослідно-промислової 

розробки родовища корисних копалин загальнодержавного значення 

укладено контракт з іноземною фірмою "Пошук". Однак фірма здійснює 

зазначені види діяльності за відсутності спеціальної ліцензії; проводить 

будівництво площ залягання цих копалин без наявних проектно-кошторисної 

документації, необхідних дозволів на виконання вказаних робіт та гранично-

геологічного обґрунтування забудови. 

Представники фірми у процесі перевірки дали пояснення, вказавши, що 

вони зводять переважно будівлі із склометалевих збірних конструкцій, які 

після виконання робіт по видобуванню корисних копалин піддягають 

знесенню, про що відомо територіальному органу гірничого нагляду. Вони 

перерахували на рахунок територіального органу гірничого нагляду кошти в 

іноземній валюті. 

За наслідками перевірки додержання законодавства про використання та 

охорону надр на відповідальних осіб іноземної фірми було накладено 

адміністративні штрафи у розмірі 1,5 тис. гривень та передано до 

прокуратури матеріали про порушення кримінальної справи на керівників 

територіальних органів геологічного контролю і гірничого нагляду. 

Окреслити коло суспільних правовідносин; дати обґрунтування по 

справі; вирішити її по суті викладених обставин. 

 

ТЕМА № 9 ПРАВОВА ОХОРОНА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО 

ФОНДУ В УКРАЇНІ 

Задача 1 

Дирекція національного природного парку уклала угоду з фермером 

Івановим Г. про використання під сінокоси 4,7 га заповідної зони та 12 га 

зони регульованої рекреації для випасання худоби за умови, що останній 

забезпечуватиме продуктами харчування ресторани готелю та кемпінгу, 

розташовані в межах господарської зони, дасть можливість розмістити на 

належній йому на праві власності частині лісових угідь тимчасовий 

наметовий табір поблизу ставка сільськогосподарського кооперативу "Збруч" 

для оздоровлення відпочиваючих. 

Внаслідок поширених дощів використати сінокоси і пасовища стало 

складним і фермер Іванов Г. припинив в односторонньому порядку 

виконання умов цієї угоди. 
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Дирекція національного природного парку направила фермеру 

претензію, в якій зазначала, що в разі подальшого невиконання умов угоди, 

вона буде змушена скласти позов до суду про примусове виконання взятих 

фермером зобов’язань. 

Визначити коло суспільних правовідносин; дати характеристику 

правового режиму зон національних природних парків; чи підлягає претензія 

задоволенню? вирішити справу. 

 

Задача 2 
У зв'язку із створенням природного національного парку "Подільські 

Товари" та необхідністю розробки проекту організації його території, 

охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних 

об'єктів і комплексів, створення системи охорони його території та об'єктів 

виникла потреба розмежувати функції існуючих територіальних 

управлінсько-контролюючих структур і служби охорони цього парку. 

Обласне управління охорони навколишнього природного середовища 

області вважає, що контролюючі повноваження служби охорони 

національного природного парку мають поширюватись виключно на 

забезпечення додержання правового режиму в заповідній зоні, зоні 

регульованої та стаціонарної рекреації. Забезпечення додержання вимог 

охорони довкілля, природних властивостей об'єктів і комплексів та 

нормативів екологічної безпеки у господарській зоні слід залишити за 

відповідними міжрайонними та районними державними екологічними 

інспекціями державного управління охорони навколишнього природного 

середовища області. 

Новостворена дирекція національного природного парку заперечувала 

проти такого розподілу повноважень, вважаючи, що територія і природні 

комплекси національного природного парку є самостійним об'єктом правової 

регламентації, управління і контролю, а тому у визначених межах вказаного 

парку мають поширюватись юрисдикція і контроль за додержанням 

правового режиму парку тільки спеціалізованої служби охорони, створеної 

відповідно до положення, затвердженого Мінприроди України. 

Для врегулювання колізії, що виникла, сторони звернулися за 

юридичною консультацією до юридичного управління. 

Визначити характер і коло суспільних правовідносин; дати 

характеристику особливостей правового режиму національного природного 

парку; дати аргументовану письмову консультацію по справі. 

 

Задача 3 

У процесі розгляду проекту організації рекреаційної зони міста 

обласного підпорядкування на сесії обласної ради найбільшу дискусію 

викликали проекти доробки щодо включення в її межі частини території 

регіонального ландшафтного парку (зони регульованої та стаціонарної 

рекреації), території зоологічного парку місцевого значення, ботанічного 



18 

 

саду загальнодержавного значення та лісопаркової частини зеленої зони, 

розташованої навколо міста з розрахунку 30 га на кожну 1 000 чоловік 

населення. З метою здійснення рекреаційної діяльності створюється 

товариство з обмеженою відповідальністю "Рекреація". 

Головний санітарний лікар області заперечував проти затвердження 

поданого проекту організації рекреаційної зони міста обласного 

підпорядкування, аргументуючи тим, що в місті згідно з останнім переписом 

мешкає 185 тис. населення, а тому поширення рекреаційної діяльності на 

вищезазначені території призведе до порушення режиму їх використання, 

відтворення і охорони. Це заперечення було підтримано і начальником 

управління екологічної безпеки області, який, крім того, додав, що вказані 

матеріали не були попередньо узгоджені з органами управління в галузі 

екології; наявні скарги окремих власників земель, території яких підпадають 

під режим рекреаційної зони, а це призведе до обмеження їх суб'єктивних 

прав. 

Незважаючи на ці заперечення, проект організації рекреаційної зони 

міста обласного підпорядкування було схвалено, і керівництво товариства 

"Рекреація" розпочало його реалізацію. 

Прокурор області опротестував вказане рішення як незаконне. 

Визначити коло суспільних правовідносин; чи підлягає протест 

задоволенню? вирішити справу. 

 

Задача 4 

З метою раціонального використання та охорони природно-ресурсового 

потенціалу міста у проекті генерального плану передбачено поділ його 

території за ландшафтними ознаками. Виділено, зокрема, промисловий, 

рекреаційний, сільськогосподарський, лісогосподарський, заповідний, при-

родний та міський ландшафти. 

Під час розгляду проекту генерального плану міста в обласній державній 

адміністрації генеральному проектувальнику було зауважено, що такий поділ 

не узгоджується з функціональним призначенням земель міста. Зокрема 

працівники державного управління охорони навколишнього природного 

середовища області заперечували проти виділення сільськогосподарського та 

лісогосподарського ландшафтів, які, на їх погляд, мають бути віднесені до 

території рекреаційного ландшафту. З огляду на це вони запропонували 

двохрівневе ранжування ландшафту міста на категорії природних та 

антропогенних ландшафтів, у межах яких виділили відповідно території 

заповідних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних та житлово-

господарського, промислового, водогосподарського ландшафтів. 

Генеральний проектувальник не погодився з таким функціональним 

зонуванням території міста, вважаючи, що це призведе до обмеження 

господарської діяльності в місті та його залежності від розвитку прилеглих 

до міста територій. 

У запропонованому генеральним проектувальником варіанті 
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внутрішнього зонування території було схвалено проект генерального плану. 

Вважаючи такий підхід хибним та незаконним, начальник державного 

управління охорони навколишнього природного середовища оскаржив 

рішення обласної держадміністрації до обласної ради. 

Окреслити коло суспільних правовідносин; чи підлягає скарга 

задоволенню? вирішити справу. 

 

 

Задача 5 
Упродовж десяти років лікар дільничної лікарні Шумейко П. 

використовував джерельну воду для лікування шлунково-кишкових 

захворювань сільських жителів. У зв'язку з приватизацією земель, на яких 

розміщено джерело води, що використовувалась для лікування, фермером 

Зелінським С. останній запропонував лікареві Шумейку П. подарувати у 

власність 3,57 га земельної ділянки, на якій розміщено вказане джерело з 

тим, щоб розпочати будівництво лікувально-оздоровчого центру та 

обладнання ландшафтного парку для організованого відпочинку. 

Сторони уклали угоду про сумісну діяльність і звернулись до 

приватного нотаріуса для посвідчення вказаного договору. Перевіривши 

подані матеріали, нотаріус відмовився посвідчити угоду, оскільки, на його 

погляд, вона суперечить вимогам чинного законодавства. Так, згідно з 

угодою передбачалося, що лікар Шумейко після двох років з дня введення в 

експлуатацію лікувально-оздоровчого центру зобов'язаний передавати 

Зелінському 60% коштів, які він планує отримувати за надання лікарських 

послуг, земельна ділянка разом з мінеральними та лікувально-оздоровчими 

джерелами, сприятливими для лікування і оздоровлення населення, яка 

значний час була в загальному використанні жителів, стане об'єктом 

приватної власності і здійснення підприємницької діяльності Шумейка П. У 

договорі відсутні будь-які умови щодо санітарної охорони вказаної території. 

Недопустимою, на думку нотаріуса, є й та обставина, що об'єкти лікувально-

оздоровчого призначення та режим їх використання визначалися 

двосторонньою угодою лише фізичних осіб без наявності спеціального 

дозволу уповноважених органів держави. 

Не погодившись з аргументами нотаріуса, сторони звернулися до суду із 

скаргою. 

Визначити коло суспільних правовідносин. Дати характеристику об'єкта 

цих правовідносин; чи підлягає скарга задоволенню? вирішити справу. 

 

Задача 6 

Органами рибоохорони затримано риболовецький сейнер під прапором 

іноземної держави, що виловлював цінні види риби (морські ссавці), 

допустив скидання паливно-мастильних матеріалів, відходів від очистки 

рибних та інших ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України 

без спеціального дозволу на здійснення такої діяльності. 
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У процесі перевірки суднових документів та затриманого 

риболовецького сейнера було встановлено, що це не перша спроба рибалок 

іноземної держави добування живих ресурсів у виключній (морській) 

економічній зоні нашої держави, внаслідок чого тій заподіяно збитків на 

суму близько 800 тис. гривень. 

Керівник рибоохорони виніс постанову про накладення на капітана 

судна штрафу у розмірі 250 мінімальних розмірів заробітної плати з 

конфіскацією виробів і знарядь, за допомогою яких вчинено порушення 

вимог законодавства про виключну (морську) економічну зону, та звернувся 

з позовом до суду про відшкодування заподіяних збитків. 

Капітан риболовецького сейнера оскаржив постанову про накладення 

штрафу як незаконну та заявив зустрічний позов про заподіяння йому 

моральної шкоди внаслідок незаконних дій працівників і керівника органів 

рибоохорони у процесі здійснення контролю та притягнення його до 

юридичної відповідальності. 

Окреслити коло суспільних правовідносин; чи правомірні дії органів 

рибоохорони? вирішити справу. 

 

Задача 7 

На території заповідника був затриманий гр. Червоний, який на 

приватному автомобілі віз горіхові дрова, заготовлені для приготування 

м’ясних страв(шашликів). Крім того, працівник ДАІ виявив у автомобілі 2 

мішки піску та 1 мішок глини, які гр. Червоний планував використовувати як 

будівельний матеріал при спорудженні стаціонарного мангалу. Свої дії гр. 

Червоний пояснив тим, що згідно з Конституцією України власником 

природних ресурсів визнано український народ, а він діяв від його імені. 

Вирішіть справу. 

 


