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1. Теми  семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Екологічне право в правовій системі України  

 

Семінарське заняття  – 2 год. 

 

ПЛАН 

1. Поняття та предмет екологічного права. 

2. Метод і принципи екологічного права України 

3. Загальна характеристика джерел екологічного права 

4. Підзаконні нормативно правові акти та міжнародно-правові акти чк джерела 

екологічного права 

5. Об’єкти та суб’єкти екологічного права 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: природа, 

як об'єкт використання i охорони. Поняття, предмет та система екологічного права. 

Джерела екологічного права. Особливості екологічного законодавства, принципи 

екологічного права. 

Рекомендована література до Теми 1: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 

4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-

4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 

 

ТЕМА 2. Правове забезпечення організації раціонального й ефективного 

природокористування. Забезпечення екологічної безпеки  

Семінарське заняття  – 2 год. 
 

ПЛАН: 

1. Екологічна безпека: поняття, ознаки та види 

2. Механізм правового забезпечення екологічної безпеки  

3. Поняття та юридичні ознаки економіко-правового механізму в галузі 

екології 

4. Склад і зміст економіко-правового механізму в галузі екології 

5. Збори за спеціальне використання природних ресурсів і за забруднення 

навколишнього природного середовища і погіршення якості природних ресурсів 

6. Екологічний аудит та страхування 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

екологічне страхування; економічний механізм забезпечення охорони довкілля; збір 

за забруднення навколишнього природного середовища; збір за погіршення якості 

природних ресурсів; збори за спеціальне використання природних ресурсів; ліміти 



 

 

4 

 

використання природних ресурсів, адміністративна відповідальність; дисциплінарна 

відповідальність; екологічне правопорушення; кримінальна відповідальність; 

склад екологічного правопорушення; такси розрахунку розміру збитків; цивільно-

правова відповідальність; юридична відповідальність за екологічні 

правопорушення. 

Рекомендована література до Теми 2: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 

4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-

4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 

 

 

ТЕМА 3. Правові основи управління природокористуванням і охороною 

навколишнього природного середовища   

Семінарське заняття  – 2 год. 

 

ПЛАН 

1. Поняття управління в галузі екології 

2. Система органів управління в галузі екології 

3. Загальна характеристика функцій управління в галузі екології 

4. Екологічний контороль 

5. Екологічна експертиза 

6. Інформування про стан навколишнього природного середовища та 

стандартизація у сфері охорони довкілля 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
державно-правове регулювання раціонального природокористування, форми та 

методи державно-правового регулювання раціонального природокористування, 

органи, що здійснюють державне регулювання екологічних правовідносин, 

економічний механізм природокористування. 

Рекомендована література до Теми 3: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 

4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-

4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 

 

ТЕМА 4. Правове забезпечення використання  

та охорони земель в Україні  

Семінарське заняття  – 2 год. 
 

ПЛАН 

1. Землі як об’єкт правової охорони та використання 

2. Правове регулювання у сфері охорони земель 

3. Правове забезпечення раціонального використання земель як об’єкта природи 

4. Рекультивація земель 

5. Консервація земель 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: втрати 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; ґрунти; деградовані землі; 

державний земельний кадастр; земельна ділянка; землеустрій; землі водного фонду; 

землі житлової та громадської забудови; землі історико-культурного призначення; 

землі лісогосподарського призначення; землі оздоровчого призначення; землі 

природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; 

землі рекреаційного призначення; землі сільськогосподарського призначення; земля; 

категорії земель; консервація земель; малопродуктивні землі; моніторинг ґрунтів; 

моніторинг земель; охорона ґрунтів; охорона земель; порушені землі; рекультивація 

земель; техногенне забруднені землі; юридична відповідальність за земельні 

правопорушення. 

Рекомендована література до Теми 4: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 

4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-

4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 

 

ТЕМА 6. Правове забезпечення використання та охорони рослинного світу. 

Право лісокористування та його охорона  

 

Семінарське заняття  – 2 год. 

 

ПЛАН 

1. Рослиний світ як об’єкт правовї охорони 

2. Правова охорона рослинного світу 

3. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони та 

використання об’єктів рослинного світу 

4. Ліси як об’єкт правової охорони та використання в Ураїні 

5. Право власності на ліси 

6. Право користування лісами, лісові сервітути 

7. Охорона і захист лісів 

 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

1. Права та обов’язки лісокористувачів 

2. Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин 

3. Організація та ведення лісового господарства 

4. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства про 

рослинний світ 

5. Кримінальна відповідальність за порушення лісового законодавства 

6. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства 

7. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність за порушення лісового 

законодавства 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
відтворення лісів; державний лісовий кадастр; загальне використання лісових 
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ресурсів; захист лісів; Зелена книга України; земельна лісова ділянка; категорії 

лісів; ліміт використання лісових ресурсів; ліс; лісова ділянка; лісова сертифікація; 

лісовий квиток; лісовий ресурс; лісовий фонд; лісовпорядкування; лісорубний 

квиток; моніторинг лісів; охорона лісів; охорона рослинного світу; право власності 

на ліси; право користування лісами; природні рослинні ресурси; рослинний світ; 

спеціальне використання лісових ресурсів; такси обчислення розміру шкоди за 

лісопорушення; Червона книга України; юридична відповідальність за порушення 

законодавства про рослинний світ і лісового законодавства. 

Рекомендована література до Теми 6: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 

4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-

4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 

 

ТЕМА 7 Правове регулювання використання 

 і охорони тваринного світу 

Семінарське заняття  – 2 год. 

 

ПЛАН 

1. Тваринний світ як об’єкт правової охорони, відтворення і використання 

2. Суб'єкти, види і підстави права використання та охорони тваринного світу 

3. Управління в галузі використання, відтворення і охорони тваринного світу 

4. Правове регулювання полювання і мисливського господарства 

5. Правове регулювання рибальства і рибного господарства 

6. Правове регулювання інших видів спеціального використання тваринного 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

державний кадастр тваринного світу; державний контроль в галузі використання і 

охорони тваринного світу; загальне використання об'єктів тваринного світу; 

лімітування в галузі використання об'єктів тваринного світу; любительське і 

спортивне рибальство; мисливство; об'єкти тваринного світу; охорона тваринного 

світу; полювання; право використання об'єктів тваринного світу; промислове 

рибальство; рибальство; спеціальне використання об'єктів тваринного світу; такси 

нарахування розміру стягнень; тваринний світ; юридична відповідальність за 

порушення законодавства про тваринний світ 

Рекомендована література до Теми 7: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 

4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-

4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 

 

ТЕМА 8 Правова охорона атмосферного повітря 

 

Семінарське заняття  – 2 год. 

 

ПЛАН 

1. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони  
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2. Поняття правової охорони атмосферного повітря 

3. Система правових заходів щодо охорони атмосферного повітря 

4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону 

атмосферного повітря 

5. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону 

атмосферного повітря 

6. Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про охорону 

атмосферного повітря 

7. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність за порушення 

законодавства про охорону атмосферного повітря 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
атмосфера; атмосферне повітря; контрольно-наглядові заходи охорони атмосферного 

повітря; нормативи в галузі охорони атмосферного повітря; обмежувальні заходи 

охорони атмосферного повітря; організаційно-економічні заходи охорони атмо-

сферного повітря; організаційно-попереджувальні заходи охорони атмосферного 

повітря; охорона атмосферного повітря; охоронно-відновлювальні заходи охорони 

атмосферного повітря; повітряний простір; регулятивні заходи охорони атмосферного 

повітря; юридична відповідальність за порушення вимог охорони атмосферного 

повітря. 

Рекомендована література до Теми 8: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 

4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-

4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 

 

ТЕМА 9 Правова охорона надр в Україні 

 

Семінарське заняття  – 2 год. 

 

ПЛАН 

1. Загальні проблеми охорони та використання надр в Україні 

2. Надра як об’єкт правової охорони та використання 

3. Законодавство України про надра. Права та обов’язки надрокористувачів. 

4. Право надрокористування: види та характеристика 

5. Особливості управління в галузі використання та охорони надр 

6. Правова охорона надрОсновні поняття, терміни та категорії, що 

підлягають засвоєнню: видобування корисних копалин; геологічна інформація; 

геологічне вивчення надр; гірничий відвід; державна експертиза та оцінка запасів 

корисних копалин; державний геологічний контроль; державний гірничий нагляд; 

державний облік корисних копалин; дозвіл на користування ділянкою надр; корисні 

копалини загальнодержавного значення; корисні копалини місцевого значення; 

корисні копалини; надра; плата за користування надрами; правова охорона надр; 

управління в галузі охорони і використання надр; юридична відповідальність за 

порушення законодавства про надра. 
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Рекомендована література до Теми 9: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 

4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-

4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 
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2. Теми  практичних занять 

ТЕМА 1. Екологічне право в правовій системі України  

 

Практичне заняття  – 2 год. 

 

ПЛАН 

 

1. Система екологічного права як навчальної дисципліни та галузі права. 

Співвідношення екологічного права з іншими галузями права в правовій системі 

України. 

2. Поняття природокористування 

3. Суб’єкти та об’єкти права природокористування. Принципи права 

природокористування 

4. Правова класифікація видів природокористування 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: природа, 

як об'єкт використання i охорони. Поняття, предмет та система екологічного права. 

Джерела екологічного права. Особливості екологічного законодавства, принципи 

екологічного права. 

Рекомендована література до Теми 1: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 

4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-

4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 

 

ТЕМА 2. Правове забезпечення організації раціонального й ефективного 

природокористування. Забезпечення екологічної безпеки  

Практичне заняття  – 2 год. 
 

ПЛАН: 

 

1. Екологічне правопорушення: поняття, особливості, склад. 

2. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення: загальна 

характеристика. 

3. Дисциплінарна та адміністративна відповідальність 

4. Цивільна і кримінальна відповідальність 

5. Охорона та гарантії права власності на природні ресурси та комплекси 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

екологічне страхування; економічний механізм забезпечення охорони довкілля; збір 

за забруднення навколишнього природного середовища; збір за погіршення якості 

природних ресурсів; збори за спеціальне використання природних ресурсів; ліміти 

використання природних ресурсів, адміністративна відповідальність; дисциплінарна 

відповідальність; екологічне правопорушення; кримінальна відповідальність; 

склад екологічного правопорушення; такси розрахунку розміру збитків; цивільно-
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правова відповідальність; юридична відповідальність за екологічні 

правопорушення. 

Рекомендована література до Теми 2: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 

4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-

4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 

 

ТЕМА 4. Правове забезпечення використання  

та охорони земель в Україні  

 

Практичне заняття  – 2 год. 
 

ПЛАН 

 

1 Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства 

2. Кримінальна відповідальність за порушення земельного законодавства 

3. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства 

4. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність за порушення земельного 

законодавства 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: втрати 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; ґрунти; деградовані землі; 

державний земельний кадастр; земельна ділянка; землеустрій; землі водного фонду; 

землі житлової та громадської забудови; землі історико-культурного призначення; 

землі лісогосподарського призначення; землі оздоровчого призначення; землі 

природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; 

землі рекреаційного призначення; землі сільськогосподарського призначення; земля; 

категорії земель; консервація земель; малопродуктивні землі; моніторинг ґрунтів; 

моніторинг земель; охорона ґрунтів; охорона земель; порушені землі; рекультивація 

земель; техногенне забруднені землі; юридична відповідальність за земельні 

правопорушення. 

Рекомендована література до Теми 4: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 

4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-

4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 

 

ТЕМА 5. Правове забезпечення раціонального використання і охорони вод в 

Україні   

 

Практичне заняття  – 2 год. 

ПЛАН 

1. Поняття вод як об’єкта правової охорони, використання й відтворення 

2. Правовий режим водокористування 

3. Державне управління в галузі використання і охорони вод 
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4. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства 

5. Кримінальна відповідальність за порушення водного законодавства 

6. Цивільно-правова відповідальність за порушення водного законодавства 

7. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність за порушення водного 

законодавства 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: право 

водокористування, первинне та вторинне водокористування, водний фонд України, 

води загальнодержавного та місцевого значення, дозвіл на спеціальне 

водокористування, питне водопостачання, підземні води, юридична відповідальність 

за порушення законодавства у сфері використання водних ресурсів України 

Рекомендована література до Теми 5: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 

4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-

4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 

 

 

ТЕМА 6. Правове забезпечення використання та охорони рослинного світу. 

Право лісокористування та його охорона  
 

ПЛАН 

 

Практичне заняття  – 2 год. 
 

1. Права та обов’язки лісокористувачів 

2 Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин 

3 Організація та ведення лісового господарства 

4 Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства про 

рослинний світ 

5 Кримінальна відповідальність за порушення лісового законодавства 

6 Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства 

7 Адміністративна та дисциплінарна відповідальність за порушення лісового 

законодавства 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

відтворення лісів; державний лісовий кадастр; загальне використання лісових 

ресурсів; захист лісів; Зелена книга України; земельна лісова ділянка; категорії 

лісів; ліміт використання лісових ресурсів; ліс; лісова ділянка; лісова сертифікація; 

лісовий квиток; лісовий ресурс; лісовий фонд; лісовпорядкування; лісорубний 

квиток; моніторинг лісів; охорона лісів; охорона рослинного світу; право власності 

на ліси; право користування лісами; природні рослинні ресурси; рослинний світ; 

спеціальне використання лісових ресурсів; такси обчислення розміру шкоди за 

лісопорушення; Червона книга України; юридична відповідальність за порушення 

законодавства про рослинний світ і лісового законодавства. 

Рекомендована література до Теми 6: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 
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4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-

4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 

 

 

ТЕМА 7 Правове регулювання використання 

 і охорони тваринного світу  

 

Практичне заняття  – 2 год. 
 

ПЛАН 

1 Правова охорона тваринного світу. Червона книга України 

2. Відповідальність за порушення законодавства в галузі використання і охорони 

тваринного світу 

3. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства в галузі 

використання і охорони тваринного світу 

4. Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства в галузі 

використання і охорони тваринного світу 

5. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність за порушення 

законодавства в галузі використання і охорони тваринного світу 

6. Загальна характеристика законодавства про тваринний світ 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

державний кадастр тваринного світу; державний контроль в галузі використання і 

охорони тваринного світу; загальне використання об'єктів тваринного світу; 

лімітування в галузі використання об'єктів тваринного світу; любительське і 

спортивне рибальство; мисливство; об'єкти тваринного світу; охорона тваринного 

світу; полювання; право використання об'єктів тваринного світу; промислове 

рибальство; рибальство; спеціальне використання об'єктів тваринного світу; такси 

нарахування розміру стягнень; тваринний світ; юридична відповідальність за 

порушення законодавства про тваринний світ 

Рекомендована література до Теми 7: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 

4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-

4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 

 

ТЕМА 9 Правова охорона надр в Україні 

 

Практичне заняття  – 2 год. 

 

ПЛАН 

1. Загальні проблеми охорони та використання надр в Україні 

2. Надра як об’єкт правової охорони та використання 

3. Законодавство України про надра. Права та обов’язки надрокористувачів. 

4. Право надрокористування: види та характеристика 

5. Особливості управління в галузі використання та охорони надр 

6. Правова охорона надр 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

видобування корисних копалин; геологічна інформація; геологічне вивчення надр; 

гірничий відвід; державна експертиза та оцінка запасів корисних копалин; 

державний геологічний контроль; державний гірничий нагляд; державний облік 

корисних копалин; дозвіл на користування ділянкою надр; корисні копалини 

загальнодержавного значення; корисні копалини місцевого значення; корисні 

копалини; надра; плата за користування надрами; правова охорона надр; управління 

в галузі охорони і використання надр; юридична відповідальність за порушення 

законодавства про надра. 

Рекомендована література до Теми 9: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 

4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-

4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 

 

ТЕМА 10 Правовий режим природно заповідного фонду 

 

Практичне заняття– 2 год. 

ПЛАН 

1. Особливості використання і охорони об’єктів природно-заповідного фонду 

2. Загальна характеристика екологічної мережі України 

3. Порядок організації, управління та контролю за додержанням правового 

режиму природно-заповідного фонду 

4. Правовий режим інших складових екомережі: водно-болотні угіддя, 

полезахисні лісові смуги, радіоактивно забруднені землі 

5. Поняття та особливості використання курортних, лікувально-оздоровчих та 

рекреаційних зон 

6. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-

заподний фонд 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: біосферні 

заповідники, ботанічні сади, дендрологічні парки, державний кадастр територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду, екологічна мережа України, заказники, 

заповідні урочища, зоологічні парки, курорт, курортні зони, лікувально-оздоровчі 

зони, національні природні парки, пам’ятки природи, парки-памятки садово-

паркового мистецтва, полезахисні лісові смуги, регіональні ландшафтні парки, 

рекреаційні парки, юридична відповідальність за порушення режиму природно-

заповідного фонду. 

 

Рекомендована література до Теми 10: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 4.22, 4.28, 4.32, 

4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 4.110, 4.112, 4.117-

4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Здобувачів вищої освіти    на практичних (семінарських) заняттях 

  

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; знання 

необхідних законів і нормативних матеріалів з дисципліни: «Екологічне 

право», міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них 

посиланням під час розкриття питань, які того потребують; здатність 

здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та 

самостійно робити логічні висновки й узагальнення; демонстрація 

здатності висловлення та аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання з дисципліни: «Екологічне 

право»; виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й 

використанні навчально-програмного матеріалу виконавчого 

провадження; засвоєння основної та додаткової літератури дисципліни. 

4 

Теоретичні питання з дисципліни виконавче провадження, винесені на 

розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні 

практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 

завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під 

час заняття з дисципліни «Екологічне право»продемонстрована стабільна 

активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 

законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві 

неточності; невірне тлумачення норм закону та неповне використання 

цих норм під час відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання 

практичного завдання з дисципліни: «Екологічне право»; порушено 

логіку відповіді та висновків під час відповіді на конкретне питання. 

2 

Теоретичні питанняз дисципліни виконавче провадження, винесені на 

розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 

характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань з дисципліни «Екологічне 

право»виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, 

які потребують подальшого усунення. 

1 

Питання з дисципліни «Екологічне право»не розкриті; практичне 

завдання не розв’язано; твердження, зазначені у відповіді не 

аргументовані; висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають 

правильним або не зроблені; характер відповіді дає підставу 

стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст 

питання чи не знає правильної відповіді, тому не відповіла на нього по 

суті. 
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0 Відсутність на занятті 

 


