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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ 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. 

8. Правова характеристика основоположних принципів екологічного права. 

9. Обгрунтуйте власну точку зору щодо екологічного права як галузі права, визначте 

його зв'язок та співвідношення з іншими галузями права. 

Рекомендована література до Теми 1: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 1.2.15, 

1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-3.15, 4.2, 4.10, 

4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 

4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-

4.126, 5.1-5.17 

 

ТЕМА 2. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

РАЦІОНАЛЬНОГО Й ЕФЕКТИВНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Юридична природа екологічної безпеки. Особливості правовідносин у 

галузі забезпечення екологічної безпеки. Юридичні гарантії забезпечення 

екологічної безпеки. 

2. Ядерне законодавство України та пріоритети безпеки людини і 

навколишнього середовища. Основні принципи радіаційного захисту. 

Відшкодування ядерної шкоди. Правовий режим зон надзвичайних екологічних 

ситуацій та територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи 

3. Поняття і зміст правових форм забезпечення безпеки людини. Нормативно-

правове стимулювання забезпечення вимог безпеки в процесі здійснення наукових 

досліджень. Додержання вимог правового забезпечення екологічної безпеки в 
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агропромисловому виробництві і при реалізації сільськогосподарської продукції. 

Юридична відповідальність за порушення прав громадян на екологічну безпеку. 

4. Правове забезпечення санітарно-епідемічної безпеки населення Правове 

регулювання якості та безпечність продуктів харчування і продовольчої сировини. 

Правові основи забезпечення екологічної безпеки навколишнього виробничого 

середовища. 

Рекомендована література до Теми 2: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 1.2.15, 

1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-3.15, 4.2, 4.10, 

4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 

4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-

4.126, 5.1-5.17 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ І ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

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. 

Рекомендована література до Теми 3: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 1.2.15, 

1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-3.15, 4.2, 4.10, 

4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 

4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-

4.126, 5.1-5.17 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА 

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. 
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6. Які заходи включені в зміст землеустрою? 

7. Що таке державний земельний кадастр та моніторинг земель? 

Рекомендована література до Теми 4: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 1.2.15, 

1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-3.15, 4.2, 4.10, 

4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 

4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-

4.126, 5.1-5.17 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД В УКРАЇНІ 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Води як об’єкт правового регулювання, використання, відтворення та 

охорони. Склад водного фонду. 

2. Право власності на води. Суб’єкти, об’єкти, підстави виникнення, зміни і 

припинення права власності на води. 

3. Характеристика відносин водокористування: суб’єкти, об’єкти, зміст. 

Класифікація відносин водокористування. Загальне та спеціальне водокористування. 

Виникнення, зміна та припинення відносин водокористування. 

4. Особливості управління в галузі використовування, відновлення та охорони 

вод. Правові форми планування використовування, відновлення та охорони вод. 

5. Планування і програмування. Державний облік вод. Державний моніторинг 

вод. Державна екологічна експертиза. Розподіл і перерозподіл водних ресурсів. 

Лімітування в галузі використання вод. Стандартизація і нормування. Державний 

контроль в галузі використання і охорони вод. 

6. Правова охорона вод. Правові форми охорони вод. Майнова 

відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням водного законодавства. Водні 

правопорушення як підстави адміністративної і кримінальної відповідальності. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 1.2.15, 

1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-3.15, 4.2, 4.10, 

4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 

4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-

4.126, 5.1-5.17 

 

ТЕМА 6. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА 

ОХОРОНИ РОСЛИННОГО СВІТУ. ПРАВО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ТА 

ЙОГО ОХОРОНА 

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? 
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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. 

Рекомендована література до Теми 3: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 1.2.15, 

1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-3.15, 4.2, 4.10, 

4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 

4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-

4.126, 5.1-5.17 

 

ТЕМА № 7 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? 

Рекомендована література до Теми 3: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 1.2.15, 

1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-3.15, 4.2, 4.10, 

4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 

4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-

4.126, 5.1-5.17 

 

ТЕМА 8 ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

Питання для самостійного вивчення: 
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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? 

Рекомендована література до Теми 8: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 1.2.15, 

1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-3.15, 4.2, 4.10, 

4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 

4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-

4.126, 5.1-5.17 

 

ТЕМА 9 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? 
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10. Які органи розглядають адміністративні справи про порушення в галузі 

охорони і використання надр? 

Рекомендована література до Теми 9: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 1.2.15, 

1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-3.15, 4.2, 4.10, 

4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 

4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-

4.126, 5.1-5.17 

 

ТЕМА 10 ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПРИРОДНО ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Природно-заповідний фонд України як об’єкт правової охорони: поняття, 

склад, загальна характеристика. Види об’єктів природно-заповідного фонду. 

2. Форми права власності на території та об’єкти природно-заповідного фонду. 

Зміст та припинення права власності на території та об’єкти природно-заповідного 

фонду. 

3. Створення та оголошення об’єктів та територій природно-заповідного 

фонду. Особливості управління в галузі охорони і використання природно-

заповідного фонду. Функції управління в галузі охорони і використання природно-

заповідного фонду. 

4. Правопорушення в галузі охорони і використання природно-заповідного 

фонду як підстави для юридичної відповідальності. 

5. Правовий режим окремих об’єктів і територій природно-заповідного фонду. 

Правовий режим природного заповідника. Особливості правового режиму 

національного природного парку. Правовий режим національних ландшафтних 

парків. Правовий режим заказників. Особливості правових режимів пам’яток 

природи і заповідних урочищ. Правовий режим зоологічного парку. Особливості 

правового режиму парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва. Правовий режим 

охоронних зон природно-заповідного фонду. 

6. Правовий режим лікувально-оздоровчих, курортних та рекреаційних зон. 

Правовий режим інших складових екомережі: водно-болотні угіддя, полезахисні 

лісові смуги, радіоактивно забруднені землі. 

Рекомендована література до Теми 10: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 1.2.15, 

1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-3.15, 4.2, 4.10, 

4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 

4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-

4.126, 5.1-5.17 



 

 

9 

 

8.  Завдання для індивідуальної роботи 

 

ТЕМА 1. Екологічне право в правовій системі України  

 

Теми для рефератів: 
1. Принципи екологічного права та екологічної політики України 

2. Загальнахарактеристика джерел екологічного права 

3. Основні засади екологічного права 

4. Екологічні права та обов’язки громадян 

5. Гарантії, охорона, форми та способи захисту екологічних прав громадян 

6. Конституційні екологічні права громадян 

7. Особливості права власності на природні ресурси та комплекси 

8. Система екологічного права 

9. Предмет екологічного права та види еколого-правових відносин 

10. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права 

 

ТЕМА 2. Правове забезпечення організації раціонального й ефективного 

природокористування. Забезпечення екологічної безпеки  

 

Теми для рефератів: 

1. Підстави і порядок виникнення права природокористування 

2. Підстави і порядок припинення, зупинення, зміни права 

природокористування 

3. Використання природних ресурсів на умовах оренди 

4. Захист прав природо користувачів 

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

Відповідальність за порушення прав власників та права власності на 

природні ресурси 

6. Правові заходи щодо забезпечення вимог екологічної безпеки 

7. равове забезпечення ризику в галузі екологічних правовідносин 

8. Поняття надзвичайних екологічних ситуацій, їх ознаки та класифікація 

9. Екологічний аудит та страхування 

10. Правові заходи щодо забезпечення захисту населення захисту населення 

та територій, запобігання та ліквідації наслідків НЕС 

 

ТЕМА 3. Правові основи управління природокористуванням і охороною 

навколишнього природного середовища 

 

Теми для рефератів: 

1. Поняття управління природокористуванням і охороною довкілля 

2. Система і компетенція органів управління природокористуванням і охороною 

довкілля 

3. Правові питання участі громадськості в управлінні 

4. Організаційні функції управління у сфері природокористуванням та охорони 

довкілля 
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5. Попереджувально-охоронні функції управління у сфері 

природокористуванням та охорони довкілля 

6. Стабілізаційні функції управління у сфері природокористуванням та охорони 

довкілля 

7. Екологічне управління: загальна характеристика 

8. Збори з забруднення навколишнього природного середовища і погіршення 

якості природних ресурсів 

9. Землеустрій 

10. Державний земельний кадастр 

 

ТЕМА 4. Правове забезпечення використання та охорони земель в Україні 

 

Теми для рефератів: 

1. Правове регулювання у сфері охорони земель 

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

3. Поняття і зміст правової охорони земель 

4. Нормування і стандартизація у галузі охорони земель 

5. Рекультивація земель 

6. Консервація земель 

7. Адаптація національного земельного законодавства до права Європейського 

Союзу 

8. Вирішення земельний спорів у системі гарантій захисту земельних прав 

9. Державна реєстрація земельних прав 

10. Контроль за використанням та охороною земель 

 

ТЕМА 5. Правове забезпечення раціонального використання і охорони вод в 

Україні   

 

Теми для рефератів: 

1. Актуальні проблеми правової охорони вод в Україні 

2. Водне законодавство України 

3. Право власності на води та право користування водними об’єктами на умовах 

оренди 

4. Правова охорона вод 

5. Управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних 

ресурсів 

6. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства 

7. Право водокористування 

8. Обмеження права користування землями водного фонду 

9. Спори з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів 

10. Характеристика водно-болотних угідь 

 

ТЕМА 6. Правове забезпечення використання та охорони рослинного світу. 

Право лісокористування та його охорона 
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Теми для рефератів: 

1. Законодавство України про рослинний сівт 

2. Використання об’єктів рослинного світу 

3. Правова охорона рослинного світу 

4. Актуальні проблеми правової охорони лісів в Україні 

5. Ліси як об’єкт правової охорони та використання в Україні 

6. Нормативно-правове регулювання лісових правовідносин 

7. Організація і ведення лісового господарства 

8. Охорона і захист лісів 

9. Особливості використання земель лісогосподарського призначення 

10. Вирішення спорів у сфері охорони, захисту, використання та відтворення 

лісів, відповідальність за порушення лісового законодавства 

 

ТЕМА 7 Правове регулювання використання і охорони тваринного світу 

 

Теми для рефератів: 

1. Загальна характеристика тваринного світу і проблем його охорони та 

використання 

2. Загальна характеристика законодавства про тваринний світ 

3. Правове регулювання ведення мисливського господарства та здійснення 

палювання 

4. Правове регулювання здійснення промислового рибальства 

5. Організаційно-правові заходи щодо охорони тваринного світу 

6. Особливості міжнародної торгівлі об’єктами тваринного світу, що 

перебувають під загрозою зникнення 

7. Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний 

світ 

8. Загальна характеристика використання об’єктів тваринного світу 

9. Правове регулювання здійснення любительського та спортивного 

рибальства 

10. Обєкти тваринного світу, їхнє правове визначення та право власності на 

них 

ТЕМА 8 Правова охорона атмосферного повітря 

 

Теми для рефератів: 

1. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони: сучасний стан і проблеми 

2. Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря 

3. Заходи щодо охорони атмосферного повітря 

4. Порядок реалізації управлінських заходів щодо охорони атмосферного 

повітря 

5. Клімат та озоновий шар як об’єкти правової охорони 

6. Система правових заходів щодо охорони атмосферного повітря 

7. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону 

атмосферного повітря 

8. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 
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9. Суб’єкти правової охорони атмосферного повітря 

10. Цивільн-правова та адміністративна відповідальність за порушення 

законодавства про охорону атмосферного повітря 

 

ТЕМА 9 Правова охорона надр в Україні 

 

Теми для рефератів: 

1. Державний фонд надр як об’єкт правової охорони та використаня 

2. Загальні проблеми охорони та використання надр в Україні 

3. Законодавство України про надра 

4. Правова охорона надр 

5. Вирішення спорів з питань користування надрами. Відповідальність за 

порушення законодавства про надра 

6. Надання надр у користування 

7. Надра як об’єкт правової охорони та використання 

8. Суб’єкти та об’єкти права надрокористування 

9. Особливості виникнення права користування надрами 

10. Підстави припинення права користування надрами 

 

ТЕМА 10 Правовий режим природно заповідного фонду 

 

Теми для рефератів: 

1. Земельні ділянки, н яких зростають природні рослинні угруповання, занесені 

до Зеленої книги України 

2. Території, які є місцями перебування або зростання видів тваринного чи 

рослинного світу, занесених до Червоної книги україни 

3. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України 

4. Загальна характеристика екологічної мережі України 

5. Водоохоронні зони 

6. Землі лісогосподарського призначення 

7. Особливості використання курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних 

зон 

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

9. Визначення, склад та використання земель історико-культурного фонду 

10. Особливості правового режиму регіональних ландшафтних парків, заказників, 

пам’яток природи, заповідних урочищ 
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2. Вимоги щодо виконання завдань 

 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та подається у 

вигляді єдиної письмової роботи (далі – письмова робота), виконаної засобами 

комп’ютерної техніки або рукописними способом. 

При виконанні письмової роботи засобами комп’ютерної техніки слід 

дотримуватися наступних вимог щодо форматування тексту: шрифт Times New 

Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту по 

ширині; розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм; 

абзацні відступи – 1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. Номер сторінки проставляється у 

верхньому правому куті аркуша. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (Додаток 1), друга – Зміст роботи 

(додаток 2) 

 

2.2.Перше завдання – Теоретичне питання 

Необхідно виконати есе на запропоновану тему. В есе мають висвітлюватися 

актуальні питання правового регулювання відповідних суспільних відносин, 

проблеми застосування відповідних норм права. Есе має бути виконано на основі 

творчого аналізу та узагальнення навчальної та наукової літератури. Бажаним є 

також використання судової практики або ж навчальних, наукових праць та інших 

робіт, в яких автори зосереджують увагу на проблемах правозастосовчої практики.  

Есе має завершуватися авторським висновком з розглянутого питання. 

Посилання на використані матеріали, цитування є суворо обов’язковими. 

Посилання оформлюються у вигляді зносок у кінці кожної сторінки або шляхом 

зазначення у квадратних дужках номеру джерела у загальному списку літератури та 

сторінок, з яких здійснюється цитування. 

Наприклад, [3, c. 115-116], 

Де: «3» - номер джерела у загальному списку літератури; «115-116» - номери 

сторінок, на яких міститься фрагмент, який цитується (використовується). 

 

2.2. Друге завдання – Складання фабули практичної задачі 

Необхідно: 

1) самостійно та індивідуально знайти за допомогою веб-сервісу «Єдиний 

державний реєстр судових рішень» (http://www.reyestr.court.gov.ua/) матеріали 

(судові рішення) однієї судової справи в сфері виконання судовогорішення.  

2) проаналізувати відповідні матеріали; 

3) скласти фабулу практичної задачі відповідно до обставин справи. 

 

 

Основні вимоги:  

1)  Задача повинна мати достатній рівень складності, бути розрахованою не на 

пряме застосування 1-2 норм права, а на здійснення в ході її вирішення більш-менш 

http://www.reyestr.court.gov.ua/
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комплексного тлумачення та застосування низки норм, які регулюють відповідні 

правовідносини. 

2) Роздруковані судові рішення, на основі яких виконувалося завдання, мають 

бути додані до роботи у вигляді додатків. 

 

Додаткові завдання (можуть вплинути на нарахування додаткових балів):  

1) передбачити додаткові (альтернативні) умови для задачі, які можуть 

змінити її вирішення; 

2) передбачити складання за умовами задачі юридичних, у тому числі 

процесуальних документів. 

 

3. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

Студент самостійно вивчає визначені у робочій навчальній програмі питання 

для самостійної роботи. Їх обговорення на семінарському чи практичному занятті 

оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу.  

Конспект підготовки питань з самостійної роботи оцінюється окремо у 

балах, що входять у показник самостійної роботи, а саме:  

0 балів – відсутність конспекту,  

1-3 бали – за наявність конспекту і якість самостійної підготовки. 

Крім того, вивчаючи кожну тему і готуючись до семінарського чи 

практичного заняття, студент самостійно розв’язує задачі, запропоновані у робочій 

навчальній програмі, з обґрунтуванням їх вирішення у письмовій формі в конспекті 

(по кожній темі не менше 1 задачі). Оцінюється окремо у балах, що входять у 

показник самостійної роботи, від 0 до 2 балів:  

0 балів за відсутність або неналежне виконання завдання,  

1 бал – у разі наявності незначних помилок,  

2 бали – за докладне і правильне обґрунтування вирішення задачі. 

Обговорення на семінарському чи практичному занятті розв’язання задач 

оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу. 

 

Складання 15 тестових завдань з однієї теми змістового модуля при 

дотриманні нижчезазначених вимог може бути максимально оцінено у 4 бали, які 

поділяються за рівнем: 

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4; 

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5, при цьому не 

допускаються варіанти на кшталт «все перераховане», «жодна відповідь не є 

правильною» тощо.  

Підготовка меншої кількості тестових завдань (але не менше 10) допускається 

із пропорційним зменшенням кількості балів.  

Студент може скласти 1 комплект тестових завдань з одного змістового 

модуля. 

Тестові завдання, складені несамостійно, не оцінюються. 

Складання ситуаційної задачі оцінюється максимально у 3 бали, які 

складаються з: 
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1 бал – за формулювання умов задачі; 

2 бали – за обґрунтовану відповідь на задачу. 

Складання однієї ситуаційної задачі є обов’язковою. Студент може скласти 2 

ситуаційні задачі з одного змістового модуля. 

Аналіз судового рішення, іншого документа з юридичної практики 
оцінюється у 4 бали, які складаються з: 

1 бал – за текст рішення (документа) з обов’язковим зазначенням посилання 

(для рішення) на сайт http://www.reyestr.court.gov.ua. 

3 бали – за обґрунтований аналіз судового рішення (документа), оформлений 

власноруч.  

Текст рішення (документа) без аналізу не оцінюється. 

Допускається підготовка одного аналізу з одного змістового модуля. 

Підготовка одного аналізу з одного змістового модуля є обов’язковою. 

Підготовка реферативного повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

цивільного процесуального права, що стосуються тем модуля. Кожне реферативне 

повідомлення оцінюється у 3 бали, які складаються: 

1 бал – за наявність ксерокопії наукової публікації; 

2 бали – за обґрунтований аналіз наукової проблеми за публікацією. 

Дублювання наукових матеріалів не допускається. 

Підготовка одного реферативного повідомлення є обов’язковою. Студент 

може підготувати 3 реферативних повідомлення з одного змістового модуля. 

Підготовка мультимедійної презентації у форматі PowerPoint (з наданням 

електронного варіанту) теми навчальної дисципліни оцінюється: 

4 бали – якщо презентація складається з 15 і більше слайдів; 

3 бали – якщо презентація складається з 10-14 слайдів; 

2 бали – якщо презентація складається з 7-9 слайдів. 

Не допускаються однакові презентації, тобто скопійовані у інших студентів. 

Творчий підхід, ретельність підбірки матеріалу при підготовці презентації 

додають студенту ще 1 бал. 

Підготовка однієї презентації з модулю є обов’язковою для кожного студента. 

Заохочувальні аспекти, які можуть вплинути на якість результатів 

вивчення навчальної дисципліни, дозволити отримати додаткові бали: 

Участь у дискусійних обговореннях актуальних проблем юридичної науки 

на засіданнях наукового гуртка кафедри оцінюється до 3 балів за кожне засідання. 

Підготовлені належним чином та апробовані на щомісячному засіданні 

наукового гуртка кафедри тези доповіді оцінюються до 5 балів. 

Наукові публікації, конкурсні роботи здобувачів вищої освіти  оцінюються 

до 15 балів. 

Диференціація оцінювання наукової роботи здобувачів вищої освіти залежить 

від змістовності роботи, наявності елементів наукової новизни, якості оформлення 

письмових результатів дослідження, рівня видань або наукових заходів, де 

друкуються/доповідаються результати наукових пошуків здобувача вищої освіти. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/
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