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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з 

навчальної дисципліни «Екологічне право» призначені студен-

там денної форми навчання. 

За загальним правилом, тема обирається з наведених у 

виданні самостійно, після цього погоджується з науковим керів-

ником, викладачем кафедри екологічного права. Однак перелік, 

запропонований кафедрою, не є вичерпним. Тобто (за згодою 

викладача) можна обрати будь-яку іншу тему і самостійно роз-

робити план. 

Якщо обрана тема курсової роботи міститься в переліку, 

спочатку слід ознайомитися з планом, списком рекомендованої 

літератури, методичними вказівками, опрацювати відповідні ро-

зділи підручників тощо. Список літератури до кожної теми не є 

вичерпним, тому можна самостійно добирати додаткову літера-

туру, нормативні акти, матеріали юридичної практики та інші 

джерела. 

Крім того, при вивченні спеціальної літератури варто 

робити нотатки, вести конспекти, систематизувати матеріал згі-

дно з планом курсової роботи. Слід також вказувати назву мо-

нографії, підручника, статті, прізвище автора, рік видання, сто-

рінки, які використовувалися, для того, щоб потім у належний 

спосіб оформити посилання на використані джерела. 

Робота повинна мати аналітичний, а не описовий харак-

тер. Це означає, що при розкритті сутності еколого-правового 

явища наводиться визначення його поняття, перелік і характе-

ристика ознак, а при виокремленні певних видів того чи іншого 

явища вказуються критерії їх класифікації. 

Проводячи порівняльний аналіз еколого-правових явищ, 

необхідно назвати їх спільні й відмінні ознаки, зробити висно-

вок про їх співвідношення. Співставлення певних точок зору, 

термінів потребує аналізу й аргументування. Особливу увагу 

треба приділити формулюванню відповідних понять (з ураху-

ванням представлених в юридичної літературі позицій), розк-

риттю й обґрунтуванню суттєвих рис, властивостей, закономір-

ностей, принципів і тенденцій розвитку екологічного права. Те-
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оретичний матеріал має підкріплюватися положеннями Консти-

туції України, чинного законодавства і прикладами з юридичної 

практики. 

Курсова робота повинна мати завершений характер. Те-

ма вважається розкритою, якщо в ній послідовно і правильно 

висвітлені всі питання в повному обсязі, виправдано викорис-

тана рекомендована й додаткова література. Крім того, треба 

навести приклади з практики застосування екологічного зако-

нодавства. 

Розпочинати бажано коротким вступом, в якому важли-

во наголосити на актуальності, теоретичній та практичній зна-

чущості проблеми, що вивчається. Сформульовані висновки і 

визначення понять мають бути зрозумілими, чіткими, логічно 

не суперечливими і пов’язуватися з висловленими в роботі по-

ложеннями. Наведені факти, статистичні дані та інші матеріали 

мусять бути достовірними і систематизованими. 

Цитати необхідно брати в лапки і внизу сторінки давати 

точні й повні посилання на конкретне джерело – монографію, 

статтю тощо (авторська назва роботи, місце і рік видання, но-

мер видання, відповідні сторінки). Посилання супроводжують-

ся цифровою нумерацією і подаються мовою оригіналу, їх та-

кож можна робити відповідно до переліку у списку літератури, 

який розміщується наприкінці роботи. Так, після цитати, взятої 

зі с. 218 будь-якого літературного джерела, розміщеного в пе-

реліку використаних джерел під № 5, необхідно зробити запис 

[5, с. 218]. На завершення ставиться дата виконання й особис-

тий підпис. 

Оцінка за курсову роботу виставляється за результатом 

рецензування і захисту згідно з Положенням про порядок підго-

товки, подання, обліку, захисту та зберігання курсових робіт, 

затвердженого наказом ректора № 70 від 14.02.2013 р. 

(http://acs.nlu.edu.ua/materials/view.php?id=115). 

На захисті студенти висвітлюють зміст роботи, відпові-

дають на зауваження рецензента і поставлені викладачем запи-

тання. Дозволяється використовувати додаткові матеріали й 

нормативні акти.  
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Т е м а  1. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО – САМОСТІЙНА  

ГАЛУЗЬ СИСТЕМИ ПРАВА УКРАЇНИ 

 

План 

 

Вступ 

1. Об’єктивні передумови й теоретичні підходи до фор-

мування й розвитку екологічного права. 

2. Предмет екологічного права. 

3. Метод правового регулювання екологічних відносин. 

4. Принципи, система екологічного права. 

5. Місце екологічного права в системі права України. 

6. Співвідношення екологічного права як навчальної ди-

сципліни, галузі права і науки. 

Висновки 

 

При підготовці даної роботи необхідно чітко вказати 

передумови виникнення екологічного права; розглянути й про-

аналізувати існуючі доктрини щодо його становлення й розвит-

ку; надати характеристику предмета екологічного права й мето-

ду правового регулювання екологічних відносин; визначити 

його місце в системі права.  

Після цього окрему увагу слід приділити основним прин-

ципам. Продовжуючи висвітлення теми, слід вказати його внутріш- 

ню систему як галузі права. Спираючись на положення роботи, 

треба сформулювати поняття «екологічне право» як навчальної 

дисципліни, галузі права, науки та розглянути їх співвідношення. 
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Гетьман А. П. Методологічні засади становлення право-

вих основ охорони довкілля. Право України. 2011. № 2. С. 11–19. 

Гетьман А. П. Процессуальные вопросы в природоресу-

рсовом праве: учеб. пособие. Київ: УМК ВО, 1989. 52 с. 

Дубовик О. Л. Экологическое право: учебник. Москва: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 584 с. 

Кобецька Н. Р. Екологічне право України: навч. посіб-

ник. Київ: Юрінком Інтер, 2007. С. 11–37. 

Костицький В. В. Екологічне право України: підручник / 

В. В. Костицький. Дрогобич: Коло, 2012. 360 с. 

  

 

Т е м а  2. ПРИНЦИП КОМПЕНСАЦІЇ ШКОДИ,  

ЗАПОДІЯНОЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ  

ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

План 

 

Вступ 

1. Історико-правові аспекти законодавчого закріплення 

принципу компенсації шкоди за екологічним законодавством 

України. 

2. Юридичні ознаки, поняття і зміст принципу компен-

сації шкоди за екологічним законодавством. 

3. Проблеми систематизації правових норм щодо закрі-

плення принципу компенсації екологічної шкоди в контексті 

євроінтеграційних процесів. 

Висновки 

 

При дослідженні даної теми необхідно передусім обґрун-

тувати актуальність теми дослідження, вказати мету, наукову 

новизну, теоретичне значення. Після цього слід перейти до ана-
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лізу поняття, змісту й особливостей принципу компенсації шко-

ди за екологічним законодавством, провести періодизацію його 

законодавчого закріплення, навести правову характеристику 

способів, обсягів і порядку компенсації екологічної шкоди.  
Окремо слід зупинитися на впливі європейської право-

вої доктрини на формування цього принципу, що можна проі-

люструвати положеннями монографій, наукових статей і дисер-

таційних досліджень, а також нормативно-правових актів, ре-

комендованих до вивчення. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

Андрейцев В. І. Проблеми вдосконалення юридичної ві-

дповідальності за порушення в галузі екологічної експертизи. 

Вісник Київського університету. Серія: Юридичні науки. Вип. 

№ 32. Київ, 1993. С. 17–24. 

Балюк Г. І. Проблеми удосконалення юридичної відпо-

відальності за екологічні правопорушення в контексті сталого 

розвитку України. Вісник Київського університету імені Тараса 

Шевченка. Юридичні науки. 2007. Вип. 74. С. 8–10. 

Басай В. Д. Відшкодування шкоди, заподіяної екологіч-

ними правопорушеннями: автореф. … дис. канд. юрид. наук. 

Львів: Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка, 1996. 20 с. 

Бойчук А. Юридична відповідальність за правопору-

шення проти довкілля в перші роки радянської влади в Україні. 

Юридична Україна. 2016. № 11/12. С. 96–101. 

Гавриш Н. С., Суща Л. М. Історичні передумови форму-

вання інституту відшкодування збитків власникам землі та зем-

лекористувачам. Науково-практичний журнал «Прикарпатсь-

кий юридичний вісник». № 6 (15), 2016. С. 80–83. 

Краснова М. В. Компенсація шкоди за екологічним зако-

нодавством України (теоретико-правові аспекти): монографія. 

Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київ. ун-т», 2008. 439 с. 

Краснова М. В. Методи (способи) підрахунку шкоди, 

заподіяної навколишньому природному середовищу та їх пра-

вові засади. Бюллетень Міністерства юстиції України. 2008. 

№ 10. С. 43–50. 
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Краснова М. В. Науково-правові засади компенсації 
екологічної шкоди в контексті адаптації національного законо-
давства до законодавства ЄС. Віче. 2007. № 13. С. 40–42. 

Погребняк С. П. Основоположні принципи права (зміс-
товна характеристика): монографія. Харків: Право, 2008. 240 с. 

Чаусова Л. Л. Принципы экологического права Украи-
ны: дис. … канд. юрид. наук. Харьков, 1998. 159 с. 

Про порядок визначення та відшкодування збитків вла-
сникам землі та землекористувачам: постанова Кабінету Мініс-
трів України від 19 квітня 1993 р. № 284. Зібрання постанов 
Уряду України. 1993. № 10. 

Про практику застосування судами земельного законо-
давства при розгляді цивільних справ: постанови пленуму Вер-
ховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 7. Вісник Верхов-
ного Суду України. 2004. № 6. С. 22. (із змінами і доповнення-
ми, внесеними постановою № 2 від 19 березня 2010 р.). Вісник 
господарського судочинства. 2010. № 3. С. 6. 

Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогос-
подарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають 
відшкодуванню: постанова Кабінету Міністрів України від  
17 листопада 1997 р. № 1279. Офіційний вісник України. 1997. 
№ 47. Ст. 836 з наступними змінами і доповненнями. 

 
Інтернет-ресурси 

 
Офіційний портал Верховної Ради України. – 

http://rada.gov.ua/ 
Офіційний сайт Міністерства екології та природних ре-

сурсів України. – http://www.menr.gov.ua/ 
Єдиний державний реєстр судових рішень. – 

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

http://rada.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
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Т е м а  3. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ  

АКТІВ ЯК ДЖЕРЕЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

 

План 

 

Вступ 
1. Визначення міжнародно-правових актів як джерел 

екологічного права. 
2. Види джерел міжнародного екологічного права. 

3. Основні вимоги до міжнародно-правових договорів 

як джерел екологічного права.  

4. Особливості застосування міжнародно-правових ак-

тів як джерел екологічного права. 

5. Загальна характеристика Рамкової конвенції ООН 

про зміну клімату 1992 р., Конвенції про біологічне різноманіт-

тя 1992 р. та інших. 

Висновки 
 

При розкритті теми курсової роботи необхідно навести 

визначення поняття «міжнародно-правові джерела екологічного 

права», їх класифікацію за різними критеріями. Після цього 

треба чітко вказати основні вимоги до укладання міжнародно-

правових договорів. Окремо слід приділити увагу аналізу ста-

тей-принципів Конвенції про біологічне різноманіття 1992 р., 

Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 1992 р. та ін., а та-

кож особливостям і правовому значенню міжнародно-правових 

договорів як джерел екологічного права. 
 

Список рекомендованої літератури 
 

Малышева Н.Р. Гармонизация экологического законо-

дательства в Европе. Київ: Наук. думка, 1996. 233 с. 

Про міжнародні договори: Закон України 29 червня 

2004 р. Офіційний Вісник України. 2001. № 46. Ст. 2038. 

Віденська конвенція про право міжнародних договорів 

1969 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main. 

Віденська конвенція про право договорів між держава-

ми та міжнародними організаціями чи між міжнародними орга-
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нізаціями 1986 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main. 

Конвенція про біологічне різноманіття 1992 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main. 

Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про 

зміну клімату 1992 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main. 

Орхурська конвенція про доступ до інформації, участь 

громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до право-

суддя з питань, що стосуються навколишнього середовища 

1998 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main. 

 

 

Т е м а  4. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

План 

 

Вступ 

1. Правова охорона навколишнього природного сере-

довища: поняття і зміст. 

2. Контроль і нагляд у галузі охорони навколишнього 

природного середовища: поняття, завдання й особливості пра-

вового регулювання. 

3. Види екологічного контролю: державний, відомчий, 

виробничий, громадський. 

4. Форми здійснення екологічного контролю. 

Висновки 

 

При написанні курсової роботи за обраною темою у пе-

ршу чергу необхідно навести визначення поняття «правова 

охорона навколишнього природного середовища», її основні 

принципи. Також потрібно вивчити суть понять «контроль» і 

«нагляд» у галузі охорони навколишнього природного середо-

вища, особливості правового регулювання. Після цього слід 

з’ясувати завдання й значення екологічного контролю. Додат-

кового розгляду потребують питання класифікації екологічного 

контролю; особливостей правового забезпечення державного, 

відомчого, виробничого й громадського екологічного контро-
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лю. Під час висвітлення теми окремо слід зупинитися на класи-

фікації форм здійснення екологічного контролю, навести її кри-

терії і відповідні групи. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

Головкін О.В. Співвідношення і взаємодія державного і 

громадського контролю в галузі охорони довкілля в Україні. 

Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. 

Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 

2011. Вип. 53. С. 417–126. 

Деякі питання Державної інспекції енергетичного на-

гляду України: Постанова Кабінету Міністрів України від  

14 лютого 2018 р. № 77. Офіційний вісник України. 2018. № 18. 

С. 28. Ст. 610. 

Малишева Н.Р. Деякі аспекти організації і здійснення 
екологічного контролю // Екологічний контроль: питання теорії 
і практики. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 
1999. 110 с. 

Краснова М.В. Екологічний контроль як попереджува-
льно-охоронна функція управління в системі запобігання та лі-
квідації екологічної шкоди. Бюлетень Міністерства юстиції. 
2007. № 11. С. 44–45. 

Стрельник В.В. Правові питання вдосконалення регіо-

нального екологічного контролю в Україні. Держава і право. 

Юридичні і політичні науки. 2010. Вип. 49. С. 432–436. 

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється сту-

пінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері 
санітарного та епідемічного благополуччя населення та визна-
чається періодичність здійснення планових заходів державного 
нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1164. Офіційний віс-

ник України. 2019. № 4.  
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється сту-

пінь ризику від провадження господарської діяльності та визна-
чається періодичність здійснення планових заходів державного 
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нагляду (контролю) у сфері рибного господарства Державним 
агентством рибного господарства, та визнання такими, що втра-
тили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р.  
№ 897. Офіційний вісник України. 2018. № 88. С. 68. Ст. 2917. 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Конце-
пції реформування системи державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища: розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р.  
№ 353-р. Урядовий кур’єр. 2018. № 98. 

Про затвердження Положення про Державну екологічну 

інспекцію України: Постанова Кабінету Міністрів України від 

19 квітня 2017 р. № 275. Офіційний вісник України. 2017. № 36. 

С. 73. Ст. 1131. 

Про затвердження уніфікованої форми акта, що склада-

ється за результатами проведення планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вико-

ристання та охорони земель: Наказ Міністерства аграрної полі-

тики та продовольства України від 06.11.2018 р. № 538. Офіцій-

ний вісник України. 2018. № 98. С. 504. Ст. 3263. 

Про основні напрямки державної політики України в 

галузі охорони навколишнього середовища, використання при-

родних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постано-

ва Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. Відомості 

Верховної Ради України. 1998. № 38-39. Ст. 248. 

Про промислові викиди (інтегроване запобігання та ко-

нтроль забруднення): Директива від 24.11.2010 № 2010/75/ЄС. 

URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc= 

68049. Загол. з екрану.  

Про Стратегію сталого розвитку «України-2020»: Указ 

Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. Офіцій-

ний вісник України. 2015. № 2. С. 14. Ст. 154; 2015. № 4. С. 8. 

Ст. 67.  

 

 

 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=%2068049
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=%2068049
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Т е м а  5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ 

 

План 

 

Вступ 

1.  Правові й організаційні засади оцінки впливу на до-

вкілля в Україні і країнах ЄС. Сфера застосування оцінки впли-

ву на довкілля. 

2.  Правове забезпечення гласності оцінки впливу на до-

вкілля. 

3.  Звіт з оцінки впливу на довкілля: поняття, норматив-

но-методичне забезпечення і стандартизація підготовки. Гро-

мадське обговорення. 

4.  Правове регламентування врахування результатів 

оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планова-

ної діяльності. 

5.  Юридична відповідальність за порушення законодав-

ства про оцінку впливу на довкілля. 

Висновки 

 

При написанні курсової роботи необхідно дослідити по-

няття «оцінка впливу на довкілля» і з’ясувати сферу його засто-

сування; визначити суб’єкти оцінки впливу на довкілля. На 

окрему увагу заслуговують питання правового забезпечення гла-

сності оцінки впливу на довкілля. Крім того, слід визначити по-

няття, нормативно-методичне забезпечення й стандартизацію 

підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля, а також порядок 

організації та проведення. Після цього доцільно проаналізувати і 

встановити правові засади врахування результатів оцінки впливу 

на довкілля в рішенні про провадження планованої діяльності, а 

також окреслити особливості юридичної відповідальності за по-

рушення законодавства про оцінку впливу на довкілля.  
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Т е м а  6. ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ:  

ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 

План 

 

Вступ 

1.  Правове забезпечення проведення екологічного аудиту. 

2.  Поняття, зміст і види екологічного аудиту. 

3.  Об’єкти і суб’єкти екологічного аудиту. 

4.  Екологічний аудит господарської діяльності підпри-

ємства на відповідність вимогам природоохоронного законо-

давства. 

5.  Юридичне значення висновку екологічного аудиту і 

відповідальність за результати його проведення. 

6.  Перспективи розвитку законодавства України про 

екологічний аудит. 

Висновки 

 

При написанні курсової роботи необхідно дослідити по-

няття, з’ясувати зміст і навести класифікацію видів екологічно-

го аудиту. Після цього слід перейти до визначення об’єктів і 

суб’єктів екологічного аудиту, форм і методів його здійснення в 

Україні, а також розгляду порядку організації й проведення. На 

окрему увагу заслуговують питання аналізу і встановлення 

юридичного значення висновку екологічного аудиту, відповіда-

льності за результати його проведення. Наприкінці роботи вар-

то вивчити перспективи розвитку законодавства України про 

екологічний аудит. 
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педагогическое издательство, 2005. 160 с. 

Заєць О.М. Екологічний аудит в Україні. Управління ро-

звитком. 2011. № 2 (99). С. 44–45. 

Гурська Г. Форми та методи здійснення екологічного 

аудиту в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2009. 

№ 10. С. 133–135. 
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Т е м а  7. ПРАВО ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ  

У ГРОМАДСЬКИХ ОБГОВОРЕННЯХ ІЗ ПИТАНЬ  

ВПЛИВУ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

План 

 

Вступ 

1.  Поняття і зміст права громадян на участь у громадсь-

ких обговореннях із питань впливу планової діяльності на  

довкілля. 

2.  Юридичні підстави й порядок проведення громадських 

обговорень із питань впливу планової діяльності на довкілля. 

3.  Форми і способи захисту права громадян на участь у 

громадських обговореннях із питань впливу планової діяльності 

на довкілля. 

Висновок 

 

Приступаючи до висвітлення теми, передусім необхідно 

наголосити на її актуальності, вказати мету, наукову новизну, 

теоретичне значення. Після цього слід проаналізувати поняття і 

зміст права громадян на участь у громадських обговореннях із 

питань впливу планової діяльності на довкілля, визначити юри-

дичні підстави й порядок їх проведення. Окрему увагу варто 

приділити формам і способам захисту права громадян на участь 

у громадських обговореннях із питань впливу планової діяльнос-

ті на довкілля, а для цього доречно провести ґрунтовний аналіз 

монографій, наукових статей та дисертаційних досліджень, а та-

кож нормативно-правових актів,  рекомендованих до вивчення. 
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Т е м а  8. ЕКОЛОГІЧНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ 

ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ 

 

План 

 

Вступ 

1.  Історико-правові аспекти становлення й розвитку ін-

ституту екологічних обов’язків суб’єктів у контексті євроінтег-

раційних процесів. 

2.  Поняття, сутність і зміст екологічних обов’язків як 

складової правового статусу суб’єкта. 

3.  Класифікації екологічних обов’язків суб’єктів, спе-

цифіка їх реалізації. 

4.  Особливості кореляції екологічних прав і обов’язків 

суб’єктів. 

5.  Юридична відповідальність за невиконання екологіч-

них обов’язків. 

Висновки 

 

При розкритті теми необхідно передусім довести її ак-

туальність, чітко вказати мету, наукову новизну, теоретичне 

значення, а далі дослідити історико-правові аспекти становлен-

ня й розвитку інституту екологічних обов’язків суб’єктів у кон-

тексті євроінтеграційних процесів. Після цього треба надати 

визначення поняття, розкрити сутність і зміст екологічних 

обов’язків суб’єктів як складової правового статусу суб’єкта, 

навести їх класифікації, проаналізувати механізм реалізації 

екологічних обов’язків. Окремо слід зупинитися на особливос-

тях кореляції екологічних прав і обов’язків суб’єктів, розкрив-

ши специфіку юридичної відповідальності за невиконання еко-

логічних обов’язків. Наприкінці бажано провести ґрунтовний 

аналіз монографій, наукових статей і дисертаційних дослі-

джень, а також нормативно-правових актів,  рекомендованих до 

вивчення. 
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2017. 227 с. 

Про забезпечення санітарного і епідемічного благопо-

луччя населення: Закон України від 24.02.1994. № 4004-ХІІ. 

Відомості Верховної Ради України. 1994. № 27. Ст. 218. 

Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 

23.05.2017 р. № 2059-VIII. Відомості Верховної Ради України. 

2017. № 29. Ст. 315. 
 

Інтернет-ресурси 
 

Офіційний портал Верховної Ради України. – 

http://rada.gov.ua/ 

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ре-

сурсів України. –  http://www.menr.gov.ua/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень. – 

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

  

 

 

http://rada.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
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Т е м а  9. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ  ЗАСАДИ  

РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

План 

 

Вступ 

1. Основні принципи й засади економіко-правового ре-

гулювання раціонального використання природних ресурсів. 

2. Плата за спеціальне природокористування: її види і 

форми справляння. 

3. Лімітування й нормування у сфері використання при-

родних ресурсів як економіко-правовий засіб регулювання при-

родокористування. 

Висновки 

 

У процесі написання роботи необхідно дослідити основні 

засади економіко-правового регулювання раціонального приро-

докористування, на основі новітнього законодавства, з ураху-

ванням останніх змін, розкрити сутність і види плати за спеціа-

льне використання природних ресурсів (зокрема, рентної плати, 

плати за спеціальне використання диких тварин, збору за спеці-

альне використання рибних та інших водних живих ресурсів та 

інших платежів). Слід також приділити окрему увагу порядку 

встановлення лімітів використання природних ресурсів, дослі-

дити їх значення для ефективного регулювання раціонального 

природокористування. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

Кобецька Н. Р. Дозвільне і договірне регулювання вико-

ристання природних ресурсів в Україні: питання теорії та прак-

тики: монографія. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. 

Василя Стефаника, 2016. 271 с. 

Черкашина М. К. Юридичні гарантії права природоко-
ристування: моногр. / за ред. Гетьмана А. П. Харків: ФІНН, 
2010. 176 с. 

Комарницький В. М. Право спеціального природокори-
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стування: монографія. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоре-
нка, 2011. 424 с. 

Хвесик М.А., Горбач Л.М., Кулаковський Ю.П. Еконо-
міко-правове регулювання природокористування. Київ: Кондор, 
2004. 524 с. 

Балюк Г.І. Проблеми правового регулювання природо-
ресурсних зборів (платежів). Актуальні проблеми правового 
регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і приро-
докористування в Україні та країнах СНД: Міжнар. наук.-
практ. конф. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. С. 13-16. 

Податковий кодекс України: Закон України від 
02.12.2010 р. № 2755. Відомості Верховної Ради України. 2011. 
№ 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112. 

Про порядок видачі дозволів на спеціальне використан-
ня природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-
заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресур-
сів загальнодержавного значення: Постанова Каб. Міністрів 
України від 10.08.1992 № 459 (в ред. Постанови Каб. Міністрів 
України від 16.12.2015 р. № 1173). URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF 

Про затвердження Тимчасового порядку справляння 
плати за спеціальне використання диких тварин: Постанова Ка-
бінету міністрів України від 25.01.1996 р. № 123. Урядовий 
кур’єр. 1996. № 30-31. 15 лютого. 

Про затвердження Порядку справляння збору за спеціа-
льне використання рибних та інших водних живих ресурсів і 
розмірів збору за спеціальне використання: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 06.04.1998 р. № 449 в ред. від 11.05.2011 р. 
Офіційний вісник України. 1998. № 14. С. 56. 

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та 
внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших 
живих ресурсів: Наказ Державн. комітету рибного госп-ва 
України та ін. від 24.12.1999 р. № 167. Офіційний вісник Украї-
ни. 2000. № 3. Ст. 97. 

Про затвердження Положення про порядок установлен-

ня квот на видобуток окремих видів корисних копалин: Поста-

нова Кабінету Міністрів України від 22.12.1994 р. № 862. Зіб-

рання постанов Уряду України. 1995. № 3. Ст. 54. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
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Про затвердження Інструкції про порядок установлення 
нормативів спеціального використання природних рослинних 
ресурсів: наказ Мінекоресурсів від 12.02.2002 р. № 61. Офіцій-
ний вісник України 2002. № 10. Ст. 491. 

 

 

Т е м а  10. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО  

ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ  

ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

 

1. Екологічне господарювання в контексті Основних 
засад (стратегії) державної екологічної політики в України.   

2.  Екологічне господарювання в економічному механіз-
мі охорони довкілля.   

3.  Екологічне господарювання як вид господарської ді-
яльності.  

4.  Суб’єкти екологічного господарювання за законодав-
ством України.  

5.  Правове регулювання інноваційної діяльності в еко-
логічній сфері. 

6.  Правові форми інноваційного інвестування в екологіч-
ній сфері.   

 
Приступаючи до розкриття теми, передусім необхідно 

з’ясувати, яким чином науковці аргументують доцільність вио-
кремлення в законодавстві України такого типу господарюван-
ня, як екологічне (екологічне підприємництво). Слід звернути 
увагу на те, що саме екологічне господарювання є базисом для 
реалізації доктрини сталого розвитку в процесі програмування 
життєдіяльності сучасних країн. 

Після цього доречно докладніше зупинитися на нових 
видах виробництв, а саме на яких застосовуються відновлювані 
джерела енергії або сировина, що, у свою чергу, пов’язане з пе-
реробкою і промисловим використанням відходів, їх утилізаці-
єю тощо.  

Окремо слід розглянути інноваційне інвестування у 
проекти зі створення позитивного екологічного ефекту в проце-
сі їх реалізації у сфері господарювання.  
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Наприкінці бажано навести власну позицію щодо доціль-

ності введення у законодавче регулювання категорій «екологічні 

інвестиції», «екологічні інновації», «позитивний екологічний 

ефект від господарської діяльності» тощо, а також щодо право-

вих засобів, які мають стимулювати інвесторів і суб’єктів госпо-

дарювання до переходу на засади екологічного господарювання.  

 

Список рекомендованої літератури 

 

Бобкова А. Г. Правове забезпечення розвитку екологіч-

ного підприємництва у контексті доктрин господарського та 

екологічного права // Правова доктрина України: у 5 т. Харків: 

Право, 2013. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграр-

ного та господарського права. С. 216–251.  

Задихайло Д.Д. Екологічне господарювання у системі 

екологічних відносин: проблема правової інституціалізації. 

Проблеми законності. 2016. Вип. 135. С. 95–103. 

Задихайло Д.Д. Відносини екологічного господарюван-

ня як напрям розвитку законодавства України. Економічна тео-

рія та право: зб. наук. пр. / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: 

Право, 2017. № 3 (30). С. 96–108.  

Про державну допомогу суб’єктам господарювання: За-

кон України від 01.06.2014 р. № 1555-VII. URL: https://zakon. 

rada.gov.ua/laws/show/1555-18  

Альтернативні види палива: Закон України від 

14.01.2000 р. № 1391-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/1391-14  

Про відходи: Закон України від 05.04.1998 № 187/98-ВР. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80  

Про Загальнодержавну програму поводження з токсич-

ними відходами: Закон України від 14.09.2000 р. № 1947-III. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1947-14  

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 

18.09.1991 р. № 1560-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/1560-12  

Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07. 

2002 р. № 40-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/1391-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/1391-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1947-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/1560-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/1560-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
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Про державно-приватне партнерство: Закон України від 

01.06.2010 р. № 2404-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/2404-17  

 

 

Т е м а  11. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ 

 

План 

 

Вступ 

1. Поняття й ознаки екологічної безпеки в енергетичній 

сфері. 

2. Об’єкти й суб’єкти забезпечення екологічної безпеки 

в енергетичній сфері. 

3. Проблеми й перспективи забезпечення екологічної 

безпеки в енергетичній сфері. 

Висновок 

 

При розкритті теми необхідно перш за все визначити її 

актуальність, мету, наукову новизну, теоретичне значення. Піс-

ля цього варто проаналізувати поняття й ознаки забезпечення 

вимог екологічної безпеки в енергетичній сфері, надати загаль-

ну характеристику основоположних  принципів забезпечення 

екологічної безпеки в енергетичній сфері.  На наступному етапі 

слід дослідити об’єкти й суб’єкти забезпечення екологічної 

безпеки в енергетичній сфері, що можна зробити, зокрема, ґру-

нтовно вивчивши рекомендовані монографії, наукові статті й 

дисертації, а також нормативно-правові акти. Наприкінці доре-

чно вказати шляхи і перспективи розвитку екологічного зако-

нодавства в енергетичній царині. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: навч. та  

наук.-практ. посібник. Київ: Знання-Прес, 2002. 332 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/2404-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/2404-17
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Екологічна та радіаційна безпека: Довідник: навч. посіб-
ник для студентів вищ. навч. закл. / О.Г. Ольгінський [та ін.] 
Харків: Вид-во НУА, 2003. 320 c. 

Бонюк О.П. Правова природа екологічної безпеки в енер-
гетиці: поняття та його ознаки. Часопис Київського універси-
тету права. 2005. № 3. С. 168–175. 

Кишко О. Правове регулювання використання понов-
лювальних джерел енергії з метою забезпечення енергетичної 
безпеки держави. Підприємництво, господарство і право. 2008.  
№ 2. С. 80–82. 

Слупський Б.В. Екологічна безпека як складова енерге-
тичної безпеки: дії міжнародної спільноти й України. Страте-
гічні пріоритети. 2009. № 2 (11). Київ: НІСД, 2009. С. 33–39. 

Про національну безпеку України: Закон України від 
21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/2469-19  

Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 
18.01.2001 р. № 2245-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 
2001. № 15. Ст. 73. 

Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням 
ядерної безпеки: Закон України від 24.06.2004 р. № 1868-IV. 
Відомості Верховної Ради України. 2004. № 46. Ст. 511. 

 

 

Т е м а  12. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ 

БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДНИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

План 

 

Вступ 

1. Поняття, зміст й ознаки продовольчої безпеки за зако-

нодавством України, співвідношення з екологічною безпекою. 

2. Правові засоби захисту права громадян на безпечність 

харчових продуктів (внутрішню екологічну безпеку). 

3. Особливості державного екологічного управління у 

сфері забезпечення продовольчої безпеки, характеристика ос-

новних функцій управління. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531
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4. Юридична відповідальність за порушення вимог еко-

логічної безпеки у продовольчій сфері. 

Висновок 

 

Приступаючи до розкриття теми, необхідно передусім 

визначити її актуальність, мету написання, наукову новизну й 

теоретичне значення; проаналізувати поняття, зміст й ознаки 

продовольчої безпеки за законодавством України, співвідношен-

ня з екологічною безпекою. Далі доцільно приділити увагу зага-

льній характеристиці правових засобів захисту права громадян 

на безпечність харчових продуктів (внутрішню екологічну без-

пеку), особливостям державного екологічного управління у сфері 

забезпечення продовольчої безпеки; визначити його основопо-

ложні функції, охарактеризувавши кожну окремо. Після цього 

треба розкрити особливості юридичної відповідальності за по-

рушення вимог екологічної безпеки у продовольчій сфері. Варто 

також навести ґрунтовний аналіз монографій, наукових статей, 

дисертацій, нормативно-правових актів, рекомендованих до ви-

вчення; вказати шляхи й перспективи розвитку екологічного за-

конодавства в галузі забезпечення продовольчої безпеки. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, 

земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Украї-

ні: колективна монографія / редкол.: Т. Є Харитонова, І. І. Ка-

ракаш. Одеса: Гельветика, 2018. 722 с. 

Ковальчук Т. Г. Правові питання забезпечення екологі-

чної безпеки продуктів харчування: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Київ, 1996. 201 с. 

Лушпаєв С. О. Правові засади продовольчої безпеки 

України: дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2014. 165 с.  

Духневич А. В. Нормативно-правове регулювання за-

безпечення Україною екологічної безпеки сільськогосподарсь-

кої продукції відповідно до вимог СОТ. Бюлетень Міністерст-

ва юстиції України. 2014. № 1. С. 93–100. 

Кліменко О.В. Напрями забезпечення продовольчої без-
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пеки України. URL: www.economy.in.ua 

Краснова Ю. А. Правове регулювання екологічної без-

пеки в Україні: монографія. Київ: Алерта, 2013. 304 с. 

Краснова А. А. Право екологічної безпеки країни: тео-

ретичні аспект: монографія / за заг. ред. В. М. Єрмоленка. Київ: 

НУБіП України, 2017. 589 с. 

Про національну безпеку України: Закон України від 

21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/2469-19 

Основи законодавства України про охорону здоров’я: 

Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-ХІ. Відомості Верхов-

ної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19. 

 

Інтернет-ресурси 

 

Офіційний портал Верховної Ради України. – 

http://rada.gov.ua/ 

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ре-

сурсів України. –  http://www.menr.gov.ua/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень. – 

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

Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та про-

довольства. – http://minagro.gov.ua/ 

 

 

Т е м а  13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

План 

 

Вступ  

1.  Поняття та підстави юридичної відповідальності за 

екологічні правопорушення. 

2.  Функції та завдання юридичної відповідальності за 

екологічні правопорушення. 

3.  Суб’єкти юридичної відповідальності екологічних 

правовідносин. 

http://www.economy.in.ua/
http://www.economy.in.ua/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531
http://rada.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://minagro.gov.ua/
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4.  Юридична відповідальність за порушення екологіч-

ного законодавства та її види. 

Висновки 

 

Приступаючи до написання роботи, треба виходити з 

того, що зазначені питання мають бути повною мірою розкриті 

та проаналізовані. З огляду на це передусім варто визначити 

поняття, вказати ознаки юридичної відповідальності в загаль-

ному розумінні і в досліджуваній сфері; встановити коло 

суб’єктів правової відповідальності з урахуванням спеціальних 

вимог законодавства. Спираючись на це, слід довести, що за-

вдання юридичної відповідальності полягає в попередженні 

вчинення порушень екологічного законодавства, покладанні 

негативних наслідків на винних суб’єктів, забезпеченні охорони 

довкілля й збереженні їх окремих компонентів, з урахування 

цього й виокремлюються функції (каральна, компенсаційна, ви-

ховна, превентивно-інформаційна). Доречно зупинитися також 

на тому, що особливістю відповідальності за екологічні право-

порушення вважається настання екологічної шкоди, в результа-

ті якої зазнають негативного впливу інтереси суспільства, дер-

жави, створюється загроза життю і здоров’ю людей, виникає 

необхідність посилення охоронних заходів об’єктів екологічних 

правовідносин з огляду на їх відтворювальні показники.   

У роботі студент має проаналізувати чинне законодав-

ство, наукові концепції й погляди вчених, сформулювати власні 

висновки. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

Екологічне право в запитаннях та відповідях: навч. по-

сібник / за ред. А.П. Гетьмана. Харків: Право, 2017. 208 с. 

Науково-практичний коментар Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» / за заг. ред. 

О.М. Шуміли. Харків: Фактор, 2006. 592 с. 

Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ра-

ди України. 2001. № 25-26. Ст. 131. 
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Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. 

Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 461. 
Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

Відомості Верховної Ради України. 1984. Дод. до № 51. Ст. 1122. 

Кодекс законів про працю України. Відомості Верхов-

ної Ради України. 1971. Дод. до № 50. Ст. 375. 

Про Основні напрями державної політики України у га-

лузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та за-

безпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради 

України. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 38–39. 

Ст. 248. 

Гетьман А.П. Теорія юридичної відповідальності в сучас-

ному екологічному законодавстві. Актуальні напрями правового 

забезпечення інноваційної та інвестиційної політики в Україні: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (14 листоп. 2014 р.) / НАПрН 

України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку, Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2014. С. 125–128.  

 

 

Т е м а  14. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ  

НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ Й КОМПЛЕКСИ В УКРАЇНІ 

 

План 

 

Вступ 

1. Характеристика права власності на природні ресурси 

й комплекси в Україні. 

2. Форми й види права власності на природні ресурси й 

комплекси в Україні. 

3. Право власності Українського народу на природні ре-

сурси й комплекси. 

4. Правові форми охорони права власності на природні 
ресурси й комплекси в Україні. 

Висновки 
 
Починаючи розкриття теми, передусім варто довести ак-

туальність дослідження, визначити його мету, наукову новизну, 
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теоретичне значення. Далі треба навести дефініцію поняття 
«право власності» на природні ресурси й комплекси, спираючись 
на загальні цивільно-правові положення права власності, а потім 
зупинитися на особливостях правового регулювання відносин 
власності на природні ресурси й комплекси, проаналізувати зміст 
й особливості права власності на природні ресурси в Україні. 
Окремо варто зосередитися на класифікації видів і форм права 
власності. Для отримання повного уявлення про проблему необ-
хідно розглянути також еволюцію відносин власності в цій сфері 
за період незалежності України, виходячи з думок науковців, 
презентованих монографіях, наукових статтях і дисертаціях, а 
також приписів рекомендованих нормативно-правових актів. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у 
схемах (Загальна і Особлива частина): навч. посібник. Київ: 
Юрінком Інтер, 2006. 192 с. 

Носік В.В. Право власності на землю Українського на-
роду: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 554 с. 

Соколова А. К. Флористичне право України: проблеми 
формування та розвитку: монографія. Харків: Право, 2009. 288 с. 

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (з наступ. 

змін. та допов.) № 2768-III. Офіційний вісник України. 2001.  

№ 46. Ст. 2038. 

Водний кодекс України від 06.06.1995 р. (з наступ. змін. 

та допов.) № 213/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 

1995. № 24. Ст. 214. 

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. (з на-

ступ. змін. та допов.) № 132/94-ВР. Відомості Верховної Ради 

України. 1994. № 36. Ст. 340. 

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. (з наступ. змін. 

та допов.) у н/редакції від 08.02.2006 р. № 3404-IV. Відомості 

Верховної Ради України. 2006. № 21. Ст. 170. 

Про рослинний світ: Закон України від 09.04.1999 р.  

№ 591-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 22-23. 

Ст. 198. 
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Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001 р.  

№ 2894/III. Офіційний вісник України. 2002. №  2. Ст. 47. 

Про судову практику у справах про злочини та інші 

правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верхов-

ного Суду України від 10.12.2004 р. № 17. Вісник Верховного 

Суду України. 2005. № 1 (53). С. 9. 

Про деякі питання практики вирішення спорів, 

пов’язаних із застосуванням законодавства про охорону навко-

лишнього природного середовища: роз’яснення Президії Вищо-

го арбітражного суду України від 27.06.2001 р. за № 02-5/744. 

Вісник господарського судочинства. 2001. № 4. С. 92. 

 

 

Т е м а  15. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ Й ЗАХИСТУ ПРАВА 

ЗАГАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

План 

 

Вступ 

1. Право загального природокористування: поняття, 

ознаки, принципи. 

2. Суб’єкти й об’єкти права загального природокористу-

вання. 

3. Підстави й порядок виникнення і припинення права 

загального природокористування. 

4. Права й обов’язки природокористувачів, які реалізу-

ють право загального природокористування; обмеження їх 

прав. 

5. Юридичні гарантії права на загальне природокорис-

тування. 

Висновки 

 

Висвітлення теми варто розпочати з розгляду об’єктив- 

ного й суб’єктивного розуміння права природокористування.  

Після цього слід приділити особливу увагу трактуванню поняття 

й принципам права загального природокористування, окремо 

зупинившись на загальних положеннях щодо обмежень і заборон 
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реалізації права загального природокористування, вказати про-

блемні моменти права загального використання природних 

об’єктів, що знаходяться у приватній власності, співвідношення 

здійснення права загального й спеціального природокористуван-

ня тощо. Крім того, треба зосередитися на формах і способах за-

хисту права на загальне використання природних об’єктів. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

Черкашина М.К. Юридичні гарантії права природокори-

стування: монографія / за ред. А.П. Гетьмана. Харків: ФІНН, 

2010. 176 с. 

Вітовська І. Юридична термінологія при визначенні по-

няття права «природокористування». Підприємництво, госпо-

дарство і право. 2010. № 3. С. 160–161. 

Тагієв С.Р. Правове забезпечення реалізації громадяна-

ми екологічних обов’язків при здійсненні загального природо-

користування. Підприємництво, господарство і право. 2008.  

№ 5. С. 91–93. 

Щербина О.М. Історія становлення та розвитку права 

природокористування в Україні. Бюлетень Міністерства юс-

тиції України. 2009. № 7. С. 105–113. 

Біловус Р.В. Правові аспекти визначення права загального 

користування. Право і суспільство, 2015. № 4 (4). С. 130–135. 

Біловус Р. В. Гарантії реалізації права загального надро-

користування. Теорія і практика правознавства: електрон. наук. 

фахове вид. 2016. Вип. 1 (9). URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/ 

article/view/77161/72868 

Размєтаєв С., Біловус Р. Механізм правового регулю-

вання порядку здійснення загального користування надрами. 

Підприємництво, господарство і право. 2017. № 6. С. 88–90. 

Костяшкін І.О. Право загального землекористування 

громадян як правовий інститут. Вісник Хмельницького інсти-

туту регіонального управління та права. 2002. № 3. С. 83–88. 

Костяшкін І.О. Проблеми правового забезпечення права 

загального землекористування громадян. Вісник Київського на-
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ціонального університету імені Тараса Шевченка. Юридичні 

науки. 2003. № 51. С. 134–136. 
Черкашина М. К. Право природокористування // Велика 

українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 14: Екологічне 

право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (за-

ст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т  

ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. С. 619–620. 

Черкашина М. К. Загальне використання природних ре-

сурсів // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.  

Т. 14: Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), 

А. П. Гетьман (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук Украї-

ни; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018.  

С. 327–330. 

Черкашина М. К. Право на спеціальне природокористу-

вання // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 14: 

Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова),  

А. П. Гетьман (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. С. 618. 

 

  

Т е м а  16. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРАВА НА СПЕЦІАЛЬНЕ 

КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

План 

 

Вступ 

1. Право спеціального природокористування: поняття, 

ознаки, принципи. 

2. Класифікація права спеціального природокористу-

вання. 

3. Підстави виникнення, зміни і припинення права спе-

ціального природокористування. 

4. Права й обов’язки природокористувачів, що здійс-

нюють спеціальне природокористування, обмеження їх прав. 
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5. Особливості спеціального користування природними 

ресурсами континентального шельфу і виключної (морської) 

економічної зони та ін. 

Висновки 

 

При розкритті теми необхідно перш за все дослідити 

правові засади права спеціального природокористування, наве-

сти поняття, основні ознаки й перелік принципів вказаного пра-

ва. Окремо слід зупинитися на суб’єктному складі, об’єктах і 

класифікації права спеціального природокористування. Після 

цього треба розглянути підстави його виникнення, зміни і при-

пинення; надати характеристику дозвільним документам у сфе-

рі використання природних ресурсів. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

Черкашина М.К. Юридичні гарантії права природокори-

стування: монографія / за ред. А.П. Гетьмана. Харків: ФІНН, 

2010. 176 с. 

Вітовська І. Юридична термінологія при визначенні по-
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ка, 2011. 424 с. 

Щербина О.М. Історія становлення та розвитку права 

природокористування в Україні. Бюлетень Міністерства юс-

тиції України. 2009. № 7. С. 105–113. 

Черкашина М. К. Право природокористування // Велика 

українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 14: Екологічне 

право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (за-

ст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і 
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права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т  

ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. С. 619–620. 

Черкашина М. К. Право на спеціальне природокористу-

вання // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 14: 

Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова),  

А. П. Гетьман (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. С. 618. 

 

 

Т е м а  17. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМУВАННЯ  

І СТАНДАРТИЗАЦІЇ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

 

План 

 

Вступ 

1.  Правове забезпечення стандартизації і нормування в 

галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів в Укра-

їні та ЄС. 

2.  Правові засади щодо нормативів:  

а) оптимального співвідношення земельних угідь; 

б) якісного стану ґрунту; 

в) гранично допустимого забруднення ґрунтів. 

3.  Правове регулювання встановлення показників де-

градації земель і ґрунтів. 

Висновки  

 

При дослідженні і розкритті теми у першу чергу необ-

хідно розглянути такі теоретичні поняття, як «стандарт», «стан-

дартизація», «норматив» тощо. Також бажано вивчити історич-

ні передумови формування на території України правового ре-

гулювання стандартизації й нормування у галузі охорони зе-

мель. Окрему увагу слід приділити аналізу теоретико-

прикладних аспектів правового забезпечення таких нормативів, 

як: а) оптимальне співвідношення земельних угідь; б) якісний 

стан ґрунту; в) гранично допустиме забруднення ґрунтів;  

г) показники деградації земель і ґрунтів. 
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Третяк А., Другак В., Колганова І. Стандартизація та 

нормування у землеустрої: інновації навчальної програми. Зем-

левпорядний вісник. 2013. № 2. С. 45-49. 

 

 

Т е м а  18. ЮРИДИЧНІ ЗАСАДИ ДОБРОСУСІДСЬКИХ 

ВІДНОСИН У ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

План 
 

Вступ 

1. Історико-правові аспекти законодавчого регулювання 

відносин добросусідства в екологічному праві. 

2. Поняття «відносини добросусідства» в екологічному 

праві, їх класифікації. 

3. Суб’єктно-об’єктний склад екологічних правовідно-

син добросусідства. 

4. Зобов’язання сторін при дотриманні вимог добросу-

сідства при використанні природних об’єктів та комплексів. 

5. Юридичні засади вирішення екологічних спорів, що 

виникають з відносин добросусідства, та їх види. 

Висновки 

 

При розкритті питань за темою необхідно визначити ак-

туальність дослідження, мету, наукову новизну, теоретичне 

значення роботи. Після цього варто проаналізувати поняття, 

зміст й особливості відносин добросусідства в екологічному 

праві; провести їх класифікації. Окремо доцільно зупинитися на 

зобов’язаннях сторін при дотриманні вимог добросусідства, а 

також звернути увагу на особливості юридичної відповідально-

сті за порушення правил добросусідства за екологічним законо-

давством, юридичні засади вирішення екологічних спорів, що 

виникають із відносин добросусідства. Повному висвітленню 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/164-2010-п
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питань сприятиме ґрунтовний аналіз монографій, наукових ста-

тей і дисертаційних досліджень, а також приписів нормативно-

правових актів, рекомендованих до вивчення. 
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Т е м а  19. ЛАНДШАФТ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ 

ОХОРОНИ 
 

План 
 

Вступ 

1. Поняття та ознаки ландшафту як об’єкта правової 

охорони. Класифікація ландшафтів. 

2. Правове регулювання охорони природних, антропо-

генних і природно-антропогенних ландшафтів. 

3. Міжнародні аспекти правової охорони ландшафтів. 

4. Перспективи розвитку ландшафтного законодавства в 

Україні. 

Висновки 
 

При написанні курсової роботи необхідно дати визна-

чення поняття і вказати ознаки ландшафту як об’єкта правової 

охорони, зробити відповідні висновки. Після цього доречно на-

вести класифікації ландшафтів, які існують у чинному законо-

давстві і наукових працях; дослідити інформацію щодо право-

вого регулювання охорони підвидів природних, природно-

антропогенних й антропогенних ландшафтів. Далі варто зупи-

нитися на міжнародно-правовій охороні ландшафтів, виявити 

проблемні моменти у сфері правової охорони ландшафтів в 

Україні, запропонувати шляхи їх вирішення. Наприкінці слід 

розглянути перспективи розвитку ландшафтного законодавства 

в Україні, чому сприятиме аналіз монографій, наукових статей і 

дисертаційних досліджень, а також нормативно-правових актів, 

рекомендованих до вивчення. 
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Т е м а  20. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ВОД 

 

План 

 

Вступ 

1. Поняття, мета і зміст правової охорони вод. 

2. Правове забезпечення охорони вод. 

3. Правові заходи щодо охорони вод: їх види і класифі-

кація. 

4. Специфіка правової охорони підземних вод. 

5. Особливості юридичної відповідальності за порушен-

ня законодавства щодо охорони вод. 

Висновки 

 

При написанні курсової роботи слід навести формулю-

вання поняття, мету, зміст і правові засади охорони вод; визна-

чити основні й спеціальні заходи, передбачені законодавством 

щодо охорони вод; їх види й класифікаційні ознаки. Окремо 

варто зупинитися на специфіці охорони вод від негативного 

впливу й деяких видів водних об’єктів (підземних вод); визна-

чити особливості юридичної відповідальності за порушення 

законодавства в досліджуваній сфері. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. Відомості 

Верховної Ради України. 1995. № 24. Ст. 189. 

Водне право України: навч. посібник / В. О. Процевсь-

кий, О. М. Шуміло. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 176 с. 

Джуган В.О. Правове регулювання використання та 

охорони вод в Україні: автореф. дис. … канд.. юрид. наук: 

12.00.06. Київ. 2009. 19 с. 

Про затвердження Методики розрахунку розмірів відш-

кодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення 

законодавства про охорону та раціональне використання вод-

них ресурсів: Наказ Міністерства охорони навколишнього при-
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родного середовища України від 20 липня 2009 р. № 389. Офі-

ційний вісник України. 2009. № 63. Ст. 2242. 
Про затвердження Інструкції про порядок розробки та за-

твердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні 
об’єкти із зворотними водами: Наказ Міністерство охорони на-
вколишнього природного середовища від 15 грудня 1994 р.  
№ 116. Збірник законодавчих актів України про охорону навко-
лишнього середовища. 1996. Т. 3. С. 102. 

Плотнікова О. Правовий режим використання і охорони 
підземних вод. Юридичний вісник України. 2000. № 2. С. 97-100. 

Присяжний В.М. Запобігання злочинному забрудненню, 
засміченню та виснаженню водних об’єктів. Бюлетень Мініс-
терства юстиції України. 2001. № 1. С. 71-76. 

Сиваков Д. О. Водное право России и зарубежных госу-
дарств. Москва: Юстицинформ, 2010. 368 с. 

Соколова А. К. Правові аспекти охорони природних 
об’єктів. Проблеми законності. 2010. Вип. 110.  С. 91-100. 

Соколова А. К. Питання формування правової основи 
охорони водних об’єктів: історичний аспект. Теорія і практика 
правознавства: електронне видання. 2014. Вип. 1 (5). URL: 
http:// nauka.jur-academy.kharkov.ua 

Соколова А. К. Правові аспекти державного управління 
в галузі охорони вод і відтворення водних ресурсів. Проблеми 
законності. Харків, 2015. Вип. 128. С. 154-164. 

Труфан І. В. Правовий режим малих річок в Україні: 
монографія. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський від-
діл ЦУТ, 2006. 168 с. 

Чумаченко І.Є. Особливості застосування юридичної ві-
дповідальності за порушення вимог по використанню і охороні 
водних об’єктів. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. 
пр. Вип. 37. Одеса: Юрид. л-ра, 2008. С. 204-209. 
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Т е м а  21. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ  

РОСЛИННОГО СВІТУ 

 

План 

 

Вступ 

1.  Рослинний світ як об’єкт правової охорони й викори-

стання. 

2.  Правове регулювання використання рослинного світу.  

3.  Правові заходи щодо охорони рослинного світу. 

4.  Особливості юридичної відповідальності за пору-

шення законодавства про рослинний світ.  

Висновки 

 

При розкритті теми курсової роботи необхідно 

з’ясувати суть і юридичні ознаки поняття «рослинний світ», 

спираючись на теоретичні дослідження; розглянути особливості 

правового регулювання використання рослинного світу в Укра-

їні. Після цього слід охарактеризувати його види, об’єктно-

суб’єктний склад, підстави й порядок виникнення і припинення 

правовідносин у цій сфері. Наприкінці варто проаналізувати 

правові заходи охорони рослинного світу в Україні; вказати ви-

ди юридичної відповідальності за порушення законодавства про 

рослинний світ і надати їх характеристики. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

Гетьман А. П. Проблеми кодифікації законодавства про 

рослинний світ: деякі міркування (коментар до Закону України 

«Про рослинний світ»). Вісник Академії правових наук України. 

1999. С. 103–109.  

Гиренко І. В. Правова охорона рослинного світу Украї-

ни: сучасна парадигма: монографія / за заг. ред. В. І. Семчика. 

Київ: НУБіП України, 2015. 398 с. 

Елькин С. В. Цели и правовые ограничения охраны, ис-

пользования и воспроизводства растительного мира в Украине. 
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Підприємництво, господарство і право. 2004. № 4. С. 142–144. 

Попов В. К. Гетьман А. П. Правові проблеми викорис-

тання і охорони рослинного світу. Право України. 2000. № 1.  

С. 51–53. 

Соколова А. К. Правове забезпечення охорони, відтво-

рення й використання об’єктів рослинного світу. Проблеми за-

конності. 2008. Вип. 94. С. 104–110. 

Соколова А. К. Флористичне право України: проблеми 

формування та розвитку: монографія. Харків: Право, 2009. 288 с. 

Туліна Е. Є. Правові засади використання рослинного 

світу: монографія. Харків: Право, 2017. 216 с.  

Про рослинний світ: Закон України від 19 квітня 1999 р. 

Відомості Верховної Ради України. 1999. № 22-23. Ст. 198. 

Про Червону книгу України: Закон України від 7 лют. 

2002 р. № 3055-III. Відомості Верховної Ради України. 2002.  

№ 30. Ст. 201. 

Про затвердження Положення про Зелену книгу Украї-
ни: Постанова Кабінету Міністрів від 29 серпня 2002 року  
№ 1286. Офіційний вісник України. 2002. № 36. Ст. 1692. 

Лісовий кодекс України: Закон України від 21 січня 
1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 17.  
Ст. 99 (у ред. Закону від 8 лютого 2006 р.). Відомості Верховної 
Ради України. 2006. № 21. Ст. 170). 

Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і 
здійснення побічних лісових користувань в лісах України: затв. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. 
№ 449. Збірник законодавчих актів України про охорону навко-
лишнього природного середовища. 1997. Т. 2. С. 292-294. 

Порядок спеціального використання лісових ресурсів: 
затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 
2007 р. № 761. Офіційний вісник України. 2007. № 39. Ст. 1550. 

Правила заготівлі живиці в лісах України: затв. Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1996 р. № 185. 
СП України. 1996. № 7. Ст. 209. 

Правила рубок головного користування: затв. Наказом 
Держ. комітету лісового гос-ва України від 23 грудня 2009 р.  
№ 364. Офіційний вісник України. 2010. № 6. Ст. 276. 
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Про судову практику у справах про злочини та інші 
правопорушення проти довкілля: постанова Пленуму Верхов-
ного Суду України від 10.12.2004 р. №17. Вісник Верховного 
Суду України. 2005. №1.  

 
 

Т е м а  22. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЛІСИ 

В УКРАЇНІ 
 

План 
 

Вступ 

1.  Нормативно-правове забезпечення права власності  

на ліси.  

2.  Характеристика права власності на ліси в Україні. 

3.  Форми та види права власності на ліси в Україні. 

4.  Право державної і комунальної власності на ліси. 

5.  Право приватної власності на ліси. 

6.  Охорона й гарантії права власності на ліси. 

Висновки 

 

При розкритті теми необхідно передусім довести її ак-

туальність, вказати мету, наукову новизну, обґрунтувати теоре-

тичне значення роботи.  

Після цього слід проаналізувати нормативно-правове 

забезпечення права власності на ліси, надати характеристику 

права власності на ліси в Україні, провести класифікацію його 

форм і видів, окремо зупинившись на особливостях права влас-

ності Українського народу, державної власності, комунальної 

власності й приватної. Особливу увагу також необхідно приді-

лити визначенню охорони права власності на ліси і гарантіям, 

закріпленим у чинному законодавстві. 

 

Список рекомендованої літератури 
 

Разметаєв С. В. Право власності на природні ресурси та 

комплекси // Екологічне право України: підручник / за ред.  

А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2013. С. 93–112. 



51 

Шершун С. Право власності на ліс. Право України. 
2004. № 12. С. 75–79. 

Соколова А. К. Комунальна та інші форми власності на 
ліси в новому Лісовому кодексі України. Проблеми законності. 
2006. Вип. 83. С. 123–129. 

Дейнека А. М. Право власності на ліси в Україні. Нау-
кові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. пр. Львів, 
2012. Вип. 10. С. 21–25. 

Піхур С. Деякі аспекти права власності в лісовому гос-
подарстві. Регіональна економіка. 2002. № 4. С. 283–287. 

Непийвода В. Власність на ліси в Україні: сучасний 
стан та перспективи формування. Вісник Львівського універси-
тету. Серія неографічна. 2005. Вип. 32. С. 67–69. 

Соколова А. К. Флористичне право України: проблеми 
формування та розвитку: монографія. Харків: Право, 2009. 288 с. 

Савчук О. О. Процедурні правовідносини у лісовому за-
конодавстві України: монографія / заг. ред. проф. А. П. Геть-
ман. Харків: Фінарт, 2016. 242 с. 

Савчук О. О. Проблеми удосконалення лісового законо-
давства України. Досвід і проблеми екологічного законодавст-
ва: матеріали Міжнар. круглого столу, присвяч. 15-річчю поча-
тку підготовки фахівців у галузі правознавства в НГУ (14 груд-
ня 2012 р.). Дніпропетровськ: НГУ, 2012. С. 121–125. 

Лісовий кодекс України. Відомості Верховної Ради 
України. 26.04.1994 р. № 17. Ст. 99. 

 
 

Т е м а  23. ПРАВОВА ПРИРОДА ВИКОРИСТАННЯ  

ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ 

 

План 

 

Вступ  
1.  Лісові ресурси як об’єкти права лісокористування. 
2.  Використання лісових ресурсів в Україні: поняття, види. 
3.  Право загального використання лісових ресурсів. 
4.  Право спеціального використання лісових ресурсів. 
Висновки  
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Приступаючи до написання курсової роботи за цією те-

мою, потрібно розглянути такі поняття, як «ліс», «лісова ділян-

ка», «земельна лісова ділянка», «лісові ресурси», «право лісо-

користування» з посиланнями на положення теоретичних дос-

ліджень і приписи правових актів. Після цього варто приділити 

увагу видам використання лісових ресурсів: їх ознакам, 

суб’єктному складу, змісту і строкам, надати характеристику 

прав і обов’язків лісокористувачів. Окремо слід зупинитися на 

підставах виникнення, зміни й припинення права використу-

вання лісових ресурсів. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

Кобецька Н. Р. Дозвільне і договірне регулювання вико-

ристання природних ресурсів в Україні: питання теорії та прак-

тики: монографія. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т  

ім. Василя Стефаника, 2016. 271 с.  

Ковальчук Т. Г. Право постоянного и временного поль-

зования лесами: юридические признаки и особенности содер-

жания. Право України. 2011. № 3/4. С. 158-166. 

Лісовий кодекс України: Закон України від 21.01.1994 р. 

№ 3852-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 17.  

Ст. 99. 

Науково-практичний коментар Лісового кодексу Украї-

ни / Г.І. Балюк, А.П. Гетьман, Т.Г. Ковальчук [та ін.]. Київ: 

Юрінком Інтер, 2009. 368 с. 

Принципы лесоводства. Приняты Конференцией ООН 

по окружающей среде и развитию Рио-де-Жанейро, 14.06.1992. 

Верховна рад України. Законодавство України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_345  

Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-

ни щодо збереження українських лісів та запобігання незакон-

ному вивезенню необроблених лісоматеріалів: Закон України 

від 06.09.18 р. № 2531-VIII. Відомості Верховної Ради України. 

2018. № 42. Ст. 327. 

Про врегулювання питань щодо спеціального викорис-

тання лісових ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_345
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від 23.05.2007 р. № 761. Офіційний вісник України. 2007. № 39. 

С. 31. Ст. 1550. 

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: 

Закон України від 06.09.2005 р. № 2806-IV. Відомості Верхов-

ної Ради України. 2005. № 48. Ст. 483. 

Про затвердження Інструкції про порядок погодження 

та затвердження розрахункових лісосік: наказ Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища України від 

05.02.2007 р. № 38. Офіційний вісник України. 2007. № 15.  

С. 30. Ст. 570. 

Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісо-

вих матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах 

України: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 р. 

№ 449 / Верховна рад України. Законодавство України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-96-%D0%BF  

Про затвердження Правил заготівлі живиці в лісах 

України: Постанова Кабінету Міністрів України від 8.02.1996 р. 

№ 185 / Верховна рад України. Законодавство України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-96-%D0%BF  

Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та ви-

ділення особливо захисних лісових ділянок: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 16.05.2007 р. № 733 / Верховна рада Украї-

ни. Законодавство України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ 

ёlaws/main.cgi?nreg=733-2007-%D0%BF&p=1243760142497024  

Про затвердження Правил рубок головного користуван-

ня: Наказ Державного комітету лісового господарство України 

від 23.12.2009 р. № 364 / Верховна рада України. Законодавство 

України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-10  

Соколова А. К. Флористичне право України: проблеми 

формування та розвитку: монографія. Харків: Право, 2009. 288 с. 

Туліна Е. Є. Правові засади використання рослинного 

світу: монографія. Харків: Право, 2017. 216 с. 

Федчишин Г. С. Правові проблеми забезпечення права 
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Т е м а  24. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ПРИВАТНОЇ  

ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ ТВАРИННОГО СВІТУ 

УКРАЇНИ 

 

План 

 

Вступ  

1.  Поняття «об’єкти тваринного світу», що можуть пе-

ребувати у приватній власності фізичних і юридичних осіб.  

2.  Суб’єкти права приватної власності на об’єкти тва-

ринного світу. 

3.  Адміністративно-правові й цивільно-правові підстави 

виникнення, зміни і припинення права приватної власності  на 

об’єкти тваринного світу. 

4.  Особливості приватної власності на об’єкти тварин-

ного світу у співвідношенні з державною й комунальною фор-

мами власності.  

5.  Юридична відповідальність за порушення права при-

ватної власності на об’єкти тваринного світу. 

Висновки 

 

При написанні курсової роботи слід передусім розгля-

нути особливості еколого-правового поняття «об’єкти тварин-

ного світу», зміст інституту права приватної власності на тва-

ринний світ.  

Після цього слід визначити правові підстави виникнен-

ня, зміни і припинення права приватної власності на об’єкти 

тваринного світу; розкрити приватноправовий і публічно-

правовий характер регулювання відносин права приватної чи 

іншої форми власності. 

Особливу увагу треба приділити юридичній відповідаль-

ності за порушення норм національного й міжнародного зако-

нодавства у сфері регулювання відносин права приватної влас-

ності на об’єкти тваринного світу. У висновку необхідно зроби-

ти узагальнення теоретичних і практичних знань, набутих у 

процесі дослідження.   
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Т е м а  25. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ 

ПОЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

План 

 

Вступ  

1. Історико-правові засади здійснення полювання. 

2. Поняття «полювання», ознаки, види. 

3. Право на полювання: суб’єкти й об’єкти полювання, 

порядок його реалізації.  

4. Юридична відповідальність за порушення законодав-

ства у галузі полювання. 

Висновки 

 

При висвітленні теми слід передусім згадати історію 

становлення і правові засади здійснення полювання в Україні. 

Після цього необхідно докладно вивчити, за яких умов грома-

дяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства мо-

жуть визнаватися суб’єктом права полювання; які документи 

необхідні для здійснення полювання в мисливських угіддях; які 

об’єкти тваринного світу законодавчо віднесено до мисливсь-

кого фонду України. Окремо слід зупинитися на особливостях 

реалізації права на полювання в Україні, на понятті «незаконне 

полювання», його ознаках і видах юридичної відповідальності 

за його здійснення. 
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Т е м а  26. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ 

ОХОРОНИ КЛІМАТУ 

 

План 

 

Вступ 

1. Юридична природа клімату як об’єкта еколого-

правової охорони. 

2. Нормативно-інституційне забезпечення правової охо-

рони клімату. 

3. Система заходів правової охорони клімату. 

4. Наближення національного законодавства щодо охо-

рони клімату до нормативно-правових актів ЄС. 

Висновок 

 

При розкритті теми необхідно спочатку обґрунтувати її 

актуальність, вказати мету, наукову новизну, теоретичне зна-

чення роботи. Після цього бажано проаналізувати поняття 

«клімат» як об’єкт правової охорони, надати загальну характе-

ристику нормативно-інституційного забезпечення правової 

охорони клімату. Спираючись на це, слід навести дефініцію 

поняття, сутність і форми, встановити особливості міжнародно-

правового регулювання охорони клімату. Доцільно розглянути 

шляхи й перспективи розвитку екологічного законодавства в 

цій сфері, спираючись на положення монографій, наукових ста-

тей, дисертаційних досліджень, а також нормативно-правових 

актів, рекомендованих до вивчення. 
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№ 605-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-

%D1%80  

Паризька угода від 12.12.2015 р., ратифікована Законом 

України від 14.07.2016 р. № 1469-VIII. URL: http://zakon3.rada. 

gov.ua/laws/show/995_l61  

Про національну безпеку України: Закон України від 

21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/2469-19  

 

Інтернет-ресурси 

 

Офіційний портал Верховної Ради України. –

http://rada.gov.ua/ 

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ре-

сурсів України. – http://www.menr.gov.ua/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень. – 

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

 

 

Т е м а  27. ПРАВОВІ ЗАХОДИ ОХОРОНИ  

ОЗОНОВОГО ШАРУ В УКРАЇНІ 

 

План 

 

Вступ 

1.  Історико-правові й соціальні умови формування ін-

ституту правової охорони озонового шару. 

2.  Поняття «озоновий шар» як об’єкт еколого-право- 

вого регулювання. 

3.  Форми і зміст організаційно-правових заходів забез-

печення охорони озонового шару в Україні. 

4.  Міжнародно-правове забезпечення охорони озоново-

го шару. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_l61
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1469-19/paran2#n2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1469-19/paran2#n2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1469-19/paran2#n2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_l61
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531
http://rada.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
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5.  Юридична відповідальність за порушення законодав-

ства щодо охорони озонового шару. 

Висновок 

 

При розкритті теми необхідно довести її актуальність, 

вказати мету, наукову новизну, теоретичне значення роботи. 

Після цього слід проаналізувати поняття «озоновий ша», обґру-

нтувати необхідність забезпечення його організаційно-правової 

охорони; надати загальну характеристику організаційно-

правових заходів щодо охорони озонового шару в Україні. 

Окремо доречно зупинитися на визначенні поняття, сутності і 

форм, особливостях міжнародно-правового регулювання охо-

рони озонового шару. Крім того, варто зупинитися на специфіці 

юридичної відповідальності за порушення законодавства щодо 

охорони озонового шару; провести ґрунтовний аналіз моногра-

фій, наукових статей, дисертаційних досліджень, а також нор-

мативно-правових актів, рекомендованих до вивчення; визна-

чити шляхи й перспективи розвитку екологічного законодавст-

ва в цій сфері. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

Андрусевич Н. І. Правове регулювання ЄС в галузі по-

передження зміни клімату. Вісник екологічної адвокатури. 

2004. № 26. С. 3–7. 

Ільїна О. В. Озоновий шар має бути об’єктом правової 

охорони. Право України. 1996. № 12. С. 54–56. 

Ільїна О. В. Відповідальність за порушення законодав-

ства про охорону озонового шару. Право України. 1998. № 9.  

С. 38–40. 

Копиця Є. М. Правові засади нормування у галузі охо-

рони атмосферного повітря: дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 

2016. 193 с. 

Копиця Є. М. Окремі аспекти нормування як засобу за-

безпечення правової охорони озонового шару в Україні. Теоре-

тичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельно-

го, аграрного права в умовах сталого розвитку України: матері-



62 

али «круглого столу» (Харків, 2 груд. 2016 р.). Харків : Право, 

2016. С. 124–128. 

Краснова А. А. Право екологічної безпеки країни: тео-

ретичні аспект: монографія / за заг. ред. В. М. Єрмоленка. Київ: 

НУБіП України, 2017. 589 с. 

Перга Т. Нові акценти екологічної безпеки: політика ЄС 

з адаптації до змін клімату. Віче. 2016. № 7/8. С. 26–29.  

Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб. /  

М. В. Краснова, Г. І. Балюк, А. Г. Бобкова иа ін.; під заг. ред.  

М. В. Краснової та Р. С. Кіріна. Від. ред. В. І. Андрейцев. Дніп-

ро, 2016. 575 с. 

Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 

23.05.2017 р. № 2059-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 

show/2059-19 (дата звернення: 15.06.2018). 

Про затвердження Прядку проведення громадських слу-

хань у процесі оцінки впливу на довкілля: Постанова Кабінету 

Міністру України від 13.12.2017 р. № 989. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp170989?an=1  

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середови-

ще у транскордонному контексті від 25.02.1991 р. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/mu91k02d?an=2&ed=1991

_02_25. 

 

Інтернет-ресурси 

 

Офіційний портал Верховної Ради України: 

http://rada.gov.ua/ 

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ре-

сурсів України : http://www.menr.gov.ua/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень: 

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

  

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/%20show/2059-19
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp170989?an=1
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp170989?an=1
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp170989?an=1
https://ips.ligazakon.net/document/view/mu91k02d?an=2&ed=1991_02_25
https://ips.ligazakon.net/document/view/mu91k02d?an=2&ed=1991_02_25
https://ips.ligazakon.net/document/view/mu91k02d?an=2&ed=1991_02_25
https://ips.ligazakon.net/document/view/mu91k02d?an=2&ed=1991_02_25
http://rada.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
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Т е м а  28. ВОДООХОРОННІ ЗОНИ ЯК СКЛАДОВІ  

ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ:  

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 

 

План 

 

Вступ 

1. Стан національного й міжнародного законодавства 

щодо водоохоронних зон. 

2. Загальна характеристика водоохоронних зон як скла-

дових екологічної мережі України. 

3. Особливості правового режиму водоохоронних зон. 

4. Юридична відповідальність за порушення водного за-

конодавства в зазначеній сфері. 

Висновки 

 

У роботі необхідно визначити систему національного 

законодавства України й міжнародного законодавства в цій 

сфері; сформулювати поняття, вказати ознак, склад і види водо-

охоронних зон, основні заходи щодо охорони, використання, 

відтворення названих складових екологічної мережі; види юри-

дичної відповідальності у досліджуваній сфері, а спираючись на 

це, надати їм характеристику. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суве-
ренної України: проблеми реалізації державної екологічної по-
літики: монографія. Донецьк: Нац. гірничий ун-т, 2011. 373 с. 

Гвоздик П.О. Правові засади збереження біологічного 
різноманіття: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 Київ, 
1999. 18 с. 

Дроваль О. М. Визначення та склад земель водного фо-
нду України. Теорія і практика правознавства. 2016. Вип. 1 (9). 

Локтева Н.В. Правове регулювання ведення господарсь-
кої діяльності в водоохоронних зонах. Актуальні проблеми по-
літики. зб. наук. пр. 2006. Вип. 28. С. 283–288. 
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Олещенко В.І., Малишева Н.Р. Міжнародні конвенції та 

інші документи як чинник збереження біологічного та ландша-

фтного розмаїття // Конвенція про біорозмаїття: громадська обі-

знаність і участь. Київ, 1997. 

Право довкілля (екологічне право): навч. посібник / за 

ред. П.Д. Пилипенка. Київ: Ін Юре, 2010. 401 с. 

Про екологічну мережу України: Закон України від  

24.06.2004 р. № 1864-IV. Відомості Верховної Ради України. 

2004. № 45. Ст. 502. 

Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж 

водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності 

в них: Постанова Кабінету Міністрів від 08.08.1996 р. № 486. 

ЗП Уряду України. 1996. № 10. Ст. 318. 

 

 

Т е м а  29. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАКАЗНИКІВ  

І ЗАПОВІДНИХ УРОЧИЩ 

 

План 

 

Вступ 

1. Поняття та класифікація заказників. 

2. Поняття та види заповідних урочищ. 

3. Порядок створення заказників і заповідних урочищ. 

4. Правові форми й види використання заказників й за-

повідних урочищ. 

5. Правові засоби відтворення, збереження й охорони 

природних територій та об’єктів заказників та заповідних урочищ. 

Висновок 

 

У роботі необхідно дослідити особливості заказників і 
заповідних урочищ як природних територій природно-
заповідного фонду України; вказати їх ознаки як окремих при-
родних комплексів. Після цього варто розглянути порядок 
створення й управління зазначеними територіями; розкрити 
особливості правового режиму використання, збереження й 
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охорони природних заказників і заповідних урочищ, встановити 
проблеми у правовому регулюванні цих територій. 

 
Список рекомендованої літератури 

 

Про екологічну мережу України: Закон України від  
24 червня 2004 р. Відомості Верховної Ради України. 2004.  
№ 45. Ст. 502. 

Про природно-заповідний фонд: Закон України. Відомо-
сті Верховної Ради України. 1992. № 34. Ст. 502.   

Про затвердження Положення про екологічну освітньо-
виховну роботу установ природно-заповідного фонду: наказ 
Міністерства екології та природних ресурсів України від 
26.10.2015 р. № 399. Офіційний вісник України від 08.12.2015.  
№ 95. С. 73. Ст. 3269.  

Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповід- 
ної справи: Указ Президента України від 23 травня 2005 р.  
№ 838/2005. Урядовий кур’єр від 01.06.2005 р. № 100. 

Про невідкладні заходи щодо забезпечення додержання 
законодавства у межах територій та об’єктів природно-
заповідного фонду України від 11 листопада 2004 р. № 1396/ 
2004. Урядовий кур’єр від 17.11.2004. № 219. 

Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, 
заподіяної порушенням законодавства про природно-заповід- 
ний фонд: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 
2013 р. № 541. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198-
2013-п.  

Вечерський В. Проблеми українських заповідників. 
Пам’ятки України. 1996. № 3. С. 16–20. 

Годованюк А.Й. правовий режим земель природно-
заповідного фонду: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. 
Київ, Б.в., 2008. 19 с. 

Ковтун О.М. Законодавство України про охорону при-
родно-заповідного фонду: становлення, сучасний стан, пробле-
ми реформування. Адвокат. 2008. № 2. С. 21–24.  

Шарапова С.В. Актуальні проблеми правової охорони 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. 
Проблеми законності. Вип. 113. С. 57–64. 
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Т е м а  30. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 

ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО  

ФОНДУ УКРАЇНИ 

 

План 

 

Вступ 

1. Поняття «природно-заповідний фонд України», кла-

сифікація його територій. 

2. Правові форми й вид використання територій і 

об’єктів природно-заповідного фонду України. 

3. Правові засоби збереження природно-заповідного 

фонду. 

4. Юридична відповідальність за порушення законодав-

ства про природно-заповідний фонд України. 

Висновок 

 

Розкриваючи дану тему, необхідно дати визначення по-

няття «природно-заповідний фонд» як важливого елемента на-

ціональної екологічної мережі України, проаналізувати норма-

тивно-правові акти, що встановлюють правовий режим терито-

рій і об’єктів природно-заповідного фонду; дослідити критерії 

класифікації територій і об’єктів природно-заповідного фонду 

України. 

Після цього слід окремо зупинитися на можливих пра-

вових формах використання об’єктів природно-заповідного фон-

ду залежно від виду територій, а також охарактеризувати види 

їх використання. 

Наприкінці необхідно розкрити закріплені в чинному 

екологічному законодавстві засоби, спрямовані на відтворення, 

збереження й охорону природно-заповідного фонду України, 

проаналізувати існуючі недоліки й прогалини правового регу-

лювання його використання та охорони, а також встановити 

підстави й види юридичної відповідальності у разі порушення 

законодавства про природно-заповідний фонд України. 
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Т е м а  31. КУРОРТНІ Й ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧІ  

ТЕРИТОРІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ  

ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 

 

План 

 

Вступ 
1. Поняття й види курортних і лікувально-оздоровчих 

територій, їх юридичні ознаки. 
2. Правові підстави й порядок визнання лікувально-

оздоровчої місцевості курортом. 
3. Зміст правової охорони курортних і лікувально-

оздоровчих територій. 

4. Юридична відповідальність за порушення законодав-

ства щодо курортних і лікувально-оздоровчих територій.  

Висновок. 

 

У роботі необхідно навести визначення поняття і юри-

дичні ознаки курорту та лікувально-оздоровчих територій; про-

аналізувати особливості природних ресурсів, які мають ліку- 

вальні й оздоровчі властивості; навести критерії класифікації 

курортних і лікувально-оздоровчих територій; зʼясувати їх спі-

льні риси й відмінності.  

Після цього варто дослідити специфіку правової охоро-

ни курортних і лікувально-оздоровчих територій, розглянути 

можливі види використання природних ресурсів щодо кожної 

зони курорту; встановити підстави й види юридичної відпові-

дальності у разі порушення законодавства з питань викорис-

тання й охорони лікувальних природних ресурсів. Окремо треба 

звернути увагу на особливості майнової відповідальності 

суб’єктів у випадку завдання ними екологічної шкоди природ-

ним лікувальним об’єктам. 
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Т е м а  32. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ  

З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 

План 

 

Вступ 

1. Поняття й ознаки відходів за законодавством Украї-

ни і Європейського Союзу. 

2. Правова класифікація відходів в Україні та ЄС. 

3. Умови, вимоги і правила безпечного поводження з 

відходами в Україні та ЄС. 

4. Заходи щодо запобігання й зменшення обсягів утво-

рення відходів в Україні та ЄС за чинним законодавством. 

5. Правові проблеми у сфері поводження з відходами в 

Україні та шляхи їх вирішення. 

Висновки 

 

При написанні курсової роботи необхідно навести тлу-

мачення поняття й ознаки відходів за законодавством України 

та Європейського Союзу (порівняльний аспект). Після цього 

треба надати класифікацію відходів згідно з критеріями. Далі 

варто вивчити умови, вимоги і правила безпечного поводження 

з відходами; дослідити заходи щодо запобігання й зменшення 

обсягів утворення відходів. Наприкінці особливу увагу доціль-

но приділити проблемам у сфері поводження з відходами в 

Україні та запропонувати шляхи їх вирішення. 
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Т е м а  33. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ 
 

План 
 

Вступ 

1. Правове забезпечення поводження з небезпечними 

відходами. 

2. Поняття й види небезпечних відходів. Класи небез-

пеки відходів. 

3. Правове регулювання поводження з радіоактивними 

відходами. 

4. Правове регулювання поводження з відходами виро-

бництва та споживання. 

Висновки 
 

У роботі слід надати визначення поняття «небезпечні 

відходи», розглянути їх види й ознаки, класи їх небезпеки; по-

няття та ознаки радіоактивних відходів, основні принципи й 

особливості поводження з ними (утворення, збір, використання, 

знешкодження, транспортування, розміщення), дослідивши си-

стему законодавства в цій сфері. Після цього варто надати де-

фініцію поняття «відходи виробництва та споживання»; розгля-

нути систему законодавства України у сфері поводження з від-

ходами виробництва та споживання (правове регулювання  

діяльності, у процесі якої утворюються відходи, діяльності зі 

збирання, використання, знешкодження, транспортування й ро-

зміщення відходів). Наприкінці доречно зупинитися на пробле-

мах правового регулювання поводження з небезпечними відхо-

дами та запропонувати шляхи їх вирішення. 
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бінету Міністрів України від 03.01.2013 р. № 22р. Урядовий 

кур’єр. 2013. № 16. 

Про Загальнодержавну програму поводження з токсич-
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Т е м а  34. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА  

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

План 

 

Вступ 

1. Поняття, принципи, об’єкти й суб’єкти міжнародно-

правової охорони навколишнього природного середовища. 

2. Міжнародно-правова охорона Світового океану та 

внутрішніх вод. 

3. Міжнародно-правова охорона флори і фауни. 

4. Міжнародно-правова охорона атмосферного повітря. 

Висновки 

 

У курсовій роботі необхідно надати визначення поняття 

«міжнародно-правова охорона навколишнього природного сере-

довища», розглянути історичні етапи її становлення й розвитку. 

Після цього треба охарактеризувати її принципи (охорона до-

вкілля на благо нинішнього та майбутнього поколінь, право лю-

дини на сприятливе навколишнє середовище, суверенітет держав 

над власними природними ресурсами, недопущення негативного 

впливу на довкілля, відповідальність держав за погіршення стану 

навколишнього природного середовища та ін.), а також об’єкти 

(Світовий океан, внутрішні води, флора і фауна, атмосферне по-

вітря) та суб’єктів, звернувши особливу увагу на органи й уста-

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/b8
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/b8
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/b8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/b1
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/b1
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/b1
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/446-2016-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/446-2016-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/%20show/446-2016-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/%20show/446-2016-%D0%BF
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нови ООН, міжнародні міжурядові й неурядові організації, дія-

льність яких пов’язана з вирішенням різних екологічних питань 

(Програма розвитку ООН, Програма ООН з навколишнього се-

редовища, Міжнародний союз охорони природи, Всесвітній 

фонд дикої природи, Римський клуб, Міжнародний Зелений 

Хрест, Ґрінпіс). Наприкінці доречно проаналізувати міжнародно-

правові акти, спрямовані на охорону Світового океану, внутріш-

ніх вод, флори, фауни й атмосферного повітря. 
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