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ВСТУП

Екологічне  право  України  безпосередньо  спрямоване  на  охорону

навколишнього середовища. Воно становить досить складну систему еколого-

правових норм і має на меті забезпечити екологічний правопорядок у країні, а

також її ефективне співробітництво в екологічній галузі на міжнародному рівні.

Мета  навчальної  дисципліни. Застосування  екологічного

законодавства  в  умовах екологічної  кризи,  ринкової  економіки  є  дуже

складним  завданням  і  одним  з  основних,  відповідальних  напрямів

роботи  державних  органів.  Без  кваліфікованих  спеціалістів  у  галузі

охорони  і  використання  довкілля  неможливо  подолати  екологічні

проблеми. Підготовка юристів-екологів є одним з пріоритетних напрямів

у природоохоронній діяльності держави на сучасному етапі.

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Екологічне право»

базується  на  знаннях  таких  навчальних  дисциплін,  як  конституційне,

адміністративне, кримінальне, трудове, цивільне право.

Навчальна  дисципліна  «Екологічне  право»  покликана  забезпечити

формування у студентів еколого-правового світогляду, закріплення необхідних

юридичних знань з метою вирішення конкретних питань практичної діяльності

щодо  кваліфікації  еколого-правових  відносин,  захисту  екологічних  прав

людини, забезпечення екологічного правопорядку.

Основні завдання навчальної дисципліни:

 ‒ забезпечити формування у студентів еколого-правового світогляду, 

 ‒ закріпити необхідні  юридичні  знання з  метою вирішення конкретних

питань  практичної  діяльності  щодо  кваліфікації  еколого-правових  відносин,

захисту екологічних прав людини, забезпечення екологічного правопорядку.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:
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 ‒ проблемні  питання  теорії,  практики  та  законотворчості  у  сфері

екологічних відносин;

 ‒ чинне екологічне законодавство;

 ‒ основні поняття й елементи правового механізму охорони довкілля;

 ‒ правовий  режим  охорони  і  раціонального  використання  окремих

природних об’єктів;

 ‒ юридичні засоби захисту і забезпечення прав та інтересів громадян у

галузі охорони навколишнього природного середовища;

уміти:

 ‒ порівнювати й аналізувати норми екологічного законодавства;

 ‒ тлумачити і застосовувати чинне екологічне законодавство;

 ‒ узагальнювати  еколого-правову  практику  та  робити  відповідні

висновки;

 ‒ давати  юридичну  кваліфікацію  відносинам,  що  пов’язані  з

використанням і охороною довкілля та його елементів.

Методичні  вказівки  щодо  виконання  контрольних  робіт  з  навчальної

дисципліни  «Екологічне  право»  містять  рекомендації  щодо  написання  та

оформлення  контрольної  роботи,  перелік  варіантів  контрольних  робіт  та

літератури  до  них,  перелік  питань  до  іспиту,  критерії  оцінювання  знань

студентів,  основні  поняття  та  терміни  з  навчальної  дисципліни  «Екологічне

право».
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО»

Виконану  контрольну  роботу  студент  заочної  форми  навчання  здає  на

кафедру  галузевих  юридичних  наук  не  пізніше  ніж  за  місяць  до  початку

екзаменаційної сесії.

Студент  може  самостійно  вибрати  тему  контрольної  роботи  із

запропонованого кафедрою переліку або запропонувати свою з обґрунтуванням

доцільності  її  дослідження,  для  чого не  пізніше другого тижня відповідного

семестру студент подає на кафедру галузевих юридичних наук і процесу заяву

за встановленою формою (додаток Б).

Студенти, які не вибрали тему контрольної роботи самостійно, обирають,

виконують  і  захищають  її  за  однією  із  запропонованих  тем  за  останньою

цифрою номера залікової  книжки. Наприклад, остання цифра вашої залікової

книжки «0».  Отже,  ви  вибираєте  варіант  № 10.  Якщо остання  цифра  вашої

залікової книжки «7», то вибираєте варіант контрольної роботи № 7.

Мета виконання контрольної роботи

Контрольна робота має на меті набуття студентами вміння порівнювати і

аналізувати норми екологічного законодавства, узагальнювати еколого-правову

практику  та  робити  відповідні  висновки,  давати  юридичну  кваліфікацію

відносинам, що пов’язані з використанням і охороною довкілля.

Студент у  контрольній роботі  показує  своє  уміння творчо і  самостійно

працювати  з  навчальною  літературою,  довідниками,  науково-допоміжними

матеріалами з вибраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати

питання,  але  й  визначити  своє  бачення  проблеми,  своє  ставлення  до  її

розв’язання.

Підготовка до написання контрольної роботи
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Підготовку до виконання роботи слід зосередити як на теоретичних, так і

на  практичних  питаннях  з  метою  розробки  власних  рекомендацій  щодо  їх

вирішення.  Потрібно  повністю  розкрити  вибрану  тему,  висвітлити  кожне

питання  плану. Виклад  має  бути  послідовним,  логічним  і  з  розмежуванням

питань.

Контрольна робота виконується самостійно і не передбачає механічного

переписування літературних джерел. У разі використання цитат (думок інших

авторів) їх слід брати в лапки і робити посилання (зноски), які в кінці роботи

нумеруються  у  порядку  застосування  і  подаються  за  таким  стандартом,

наприклад:  Локтіонова  В.  В.  Наслідки  вчинення  злочинів  проти  довкілля

(кримінально-правове  дослідження)  :  монографія  /  В.  В.  Локтіонова.  –

Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О.В.», 2011. – С. 203–210.

У  роботі  обов’язково  слід  використовувати  матеріали  практики

застосування норм екологічного законодавства. Такі матеріали особливо корисні

як аргументи для демонстрації теоретичних положень теми.

Робота повинна бути акуратно виконана на аркушах форматом А4.

Приблизний  обсяг  роботи  –  11-12  сторінок.  Для  зауважень  потрібно

залишити поля 2-3 см.

Зразок  оформлення  титульної  сторінки  контрольної  роботи  подано  у

додатку  А.  Роботу  здають  на  кафедру  не  пізніше  як  за  30  днів  до  початку

наступної сесії. Її виконують рукописним способом з відповідною каліграфією

літер.

У  кінці  роботи,  після  переліку  використаної  літератури  та  інших

інформаційних  джерел,  студент  повинен  поставити  власний  підпис  і  дату

закінчення контрольної роботи.

Науковий  керівник  оцінює  теоретичний  рівень  контрольної  роботи,

використання  в  ній  сучасних  методик,  дає  висновок  стосовно  реальності

практичного впровадження пропозицій та рекомендацій студента, самостійності

та ставлення студента при виконанні контрольної роботи; зараховує роботу або

не зараховує і повертає студенту, вказуючи на виявлені недоліки, які потребують
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доопрацювання. За наявності невеликої кількості зауважень наукового керівника

щодо  контрольної  роботи  і  якщо  вони  не  мають  такого  суттєвого  значення,

студент  вносить  зміни  та  доповнення  по  можливості  прямо  до  тексту  або

використовує за необхідності зворотний бік аркуша, що передує аркушеві, до

якого вносяться зміни та доповнення. 

Захист  контрольної  роботи  студентами  заочної  форми  навчання

здійснюється  за  графіком,  затвердженим  викладачем,  на  практичних  та

консультативних  заняттях.  Без  захисту  контрольної  роботи  студента  не

допускають до складання іспиту.
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2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

Правове регулювання охорони та використання земель

1. Земля як об’єкт правової охорони та використання. Категорії земель. 

2. Правове регулювання у сфері охорони земель.

3.  Правове забезпечення раціонального використання земель як об’єкта

природи.

4. Управління і контроль у сфері охорони та використання земель.

5. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.

Література: [1; 14; 46; 51; 72; 76; 77; 82; 83].

Варіант 2

Правові засади охорони і використання земель

1. Води як об’єкт правової охорони і використання.

2. Правове регулювання у сфері охорони вод.

3. Правове регулювання використання вод.

4. Управління і контроль у сфері охорони та використання вод.

5. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства.

Література: [3; 7; 15; 22; 34; 66; 71; 78; 92].

Варіант 3

Правові засади охорони і використання надр

1. Надра як об’єкт правової охорони і використання.

2. Правове регулювання охорони та використання надр.

3. Управління і контроль у сфері вивчення, охорони та використання надр.

4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра.

Література: [29; 30; 32; 39; 41; 42; 50; 73; 85].
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Варіант 4

Правові засади охорони і використання атмосферного повітря

1. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони і використання.

2. Правове регулювання охорони та використання атмосферного повітря.

3. Управління і контроль у сфері охорони та використання атмосферного

повітря.

4. Юридична  відповідальність  за  порушення  законодавства  в  галузі

атмосферного повітря.

Література: [6; 9; 21; 26; 35; 57; 74; 84; 93; 99].

Варіант 5

Правові засади охорони і використання тваринного світу 

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

2. Правове регулювання охорони та використання тваринного світу.

3. Управління  і  контроль  у  сфері  охорони  та  використання  тваринного

світу.

4. Загальні  засади  правового  регулювання  ведення  мисливського

господарства та рибальства.

5. Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний

світ.

Література: [2; 5; 12; 23; 28; 45; 51; 80; 86; 94].

Варіант 6

Правові засади охорони і використання рослинного світу

1. Рослинний світ як об’єкт правової охорони і використання.

2. Правове регулювання охорони рослинного світу.

3. Правове забезпечення використання рослинного світу.

4. Управління  і  контроль  у  сфері  охорони та  використання  рослинного

світу.
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5. Юридична  відповідальність  за  порушення  законодавства  про

рослинний світ.

Література: [10; 19; 36; 54; 56; 67; 68; 69; 90].

Варіант 7

Правові засади охорони і використання лісів

1. Ліси як об’єкт правової охорони і використання.

2. Загальна характеристика права лісокористування, його види.

3. Підстави виникнення та припинення користування лісами.

4. Правові заходи щодо відтворення, охорони та захисту лісів.

5. Управління і контроль у сфері охорони та використання лісів.

6. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства.

Література: [4; 11; 17; 20; 25; 31; 64; 48; 62; 87].

Варіант 8

Правове  забезпечення  формування  та  функціонування  екологічної

мережі України

1. Загальна характеристика екологічної мережі України.

2. Природно-заповідний фонд України.

3. Курортні та лікувально-оздоровчі території.

4. Рекреаційні зони. Водоохоронні зони.

5. Види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України.

6. Природні рослинні угрупування, занесені до Червоної книги України.

Література: [18; 33; 40; 43; 55; 60; 88; 97; 98].

Варіант 9

Правове регулювання поводження з відходами

1. Відходи як об’єкт правового регулювання.

2. Правова класифікація видів відходів.

3. Правовий режим поводження з відходами.
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4. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами.

5.  Відповідальність  за  порушення  законодавства  у  сфері  поводження  з

відходами.

Література: [13; 44; 59; 61; 89; 93; 96].

Варіант 10

Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій

1. Поняття, ознаки і кваліфікація зон надзвичайних екологічних ситуацій.

2. Причини виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

3. Основні елементи надзвичайних екологічних ситуацій.

4. Порядок  оголошення  окремої  місцевості  зоною  надзвичайної

екологічної ситуації.

5. Система  заходів  запобігання,  реагування  та  ліквідації  наслідків

надзвичайної екологічної ситуації.

Література: [8; 16; 27; 37; 53; 58; 63; 70; 91; 95].

Варіант 11

Основні засади міжнародного права навколишнього середовища

1. Поняття міжнародного права навколишнього середовища.

2. Джерела міжнародного права навколишнього середовища.

3. Міжнародно-правове регулювання охорони та використання природних

ресурсів і об’єктів навколишнього середовища.

4. Міжнародний офіційний механізм охорони навколишнього середовища.

5.  Міжнародно-правова  відповідальність  за  правопорушення  у  сфері

охорони навколишнього середовища.

6. Міжнародне екологічне середовище.

Література: [24; 28; 38; 47; 49; 52; 75; 79; 81].
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО»

1. Поняття екологічного права, його предмет і метод.

2. Об’єкти і суб’єкти екологічного права.

3. Система екологічного права та система екологічного законодавства.

4. Принципи екологічного права.

5. Загальна  характеристика  джерел  екологічного  права  (Конституція

України, кодифіковані поресурсові акти, закони, підзаконні нормативно-правові

акти, міжнародні договори).

6. Екологічні права громадян, їх особливості.

7. Екологічні обов’язки громадян, їх класифікація.

8. Гарантії реалізації екологічних прав громадян. Захист екологічних прав

громадян.

9. Поняття державного управління в галузі охорони НПС.

10.  Екологічна  функція  держави.  Функції  управління  у  сфері

природокористування та охорони довкілля.

11.  Органи державного управління загальної компетенції у галузі охорони

НПС.

12.  Органи  державного  управління  спеціальної  компетенції  у  галузі

охорони НПС.

13.  Поняття і зміст права власності на природні ресурси, його специфічні

особливості.

14.  Форми власності на природні ресурси.

15.  Суб’єкти права власності на природні ресурси.

16.  Права  та  обов’язки  власників  природних  ресурсів.  Охорона  права

власності на природні ресурси.

17.  Підстава  виникнення  та  припинення  права  власності  на  природні

ресурси.

18.  Поняття права природокористування та його види.
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19.  Право загального та право спеціального природокористування.

20.  Постійне і тимчасове природокористування.

21. Принципи права природокористування.

22.  Підстави  виникнення,  припинення,  призупинення  і  зміни  права

природокористування.

23.  Використання природних ресурсів на умовах оренди.

24. Захист права природокористування.

25. Поняття екологічної безпеки та правова основа її забезпечення. Види

екологічної безпеки.

26. Правові заходи щодо забезпечення екологічної безпеки.

27. Екологічна відповідальність за правопорушення в галузі забезпечення

екологічної безпеки.

28. Економіко-правовий  механізм  природокористування  та  охорони

навколишнього природного середовища.

29. Екологічне страхування та екологічний аудит.

30. Державний моніторинг НПС.

31.  Державний облік у галузі природокористування і охорони НПС.

32.  Стандартизація та нормування в галузі охорони НПС. Лімітування в

галузі природокористування. Екологічне ліцензування.

33. Екологічна експертиза. Екологічне інформаційне забезпечення.

34.  Екологічний  контроль:  державний,  відомчий,  виробничий,

громадський.

35.  Поняття та підстави, функції,  види юридичної відповідальності   за

екологічні правопорушення.

36.  Екологічні правопорушення, їх класифікація.

37.  Поняття  надзвичайної  екологічної  ситуації.  Причини  виникнення,

основні елементи та види НЕС.

38.  Правовий  режим  зони  надзвичайної  екологічної  ситуації.  Порядок

оголошення окремої місцевості зоною НЕС.
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39.  Поняття та види відходів. Правовий режим відходів виробництва та

споживання. 

40.  Державне  управління  і  контроль  у  сфері  поводження  з  відходами

виробництва та споживання. 

41.  Юридична  відповідальність  у  сфері  поводження  з  небезпечними

відходами.

42.  Міжнародно-правове  регулювання  охорони  та  використання

природних ресурсів і об’єктів навколишнього середовища.

43.  Міжнародний  організаційний  механізм  охорони  навколишнього

природного середовища.

44.  Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.

45.  Земля як об’єкт охорони та використання.

46.  Правове регулювання використання та охорони земельних ресурсів.

47.  Державне  управління  і  контроль у  сфері  використання  та  охорони

земельних ресурсів.

48.  Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону

та використання земель.

49.  Води як об’єкт охорони та використання.

50.  Правове регулювання використання й охорони вод.

51.  Державне  управління  і  контроль у  сфері  використання  та  охорони

водних ресурсів.

52.  Юридична відповідальність за порушення водного законодавства.

53.  Надра як об’єкт охорони та використання.

54.  Право надрокористування та його види.

55.  Правова охорона надр.

56.  Державне управління і контроль у галузі вивчення, використання та

охорони надр.

57.  Відповідальність за порушення законодавства про надра.

58.  Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони.

59.  Правове регулювання охорони атмосферного повітря.
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60.  Управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря.

61.  Юридична відповідальність за порушення атмосферного охоронного

законодавства.

62.  Ліси як об’єкт правової охорони та використання.

63.  Правове регулювання використання та охорони лісів.

64.  Державне управління і контроль у галузі вивчення, використання та

охорони лісів.

65.  Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства.

66.  Рослинний світ як об’єкт правової охорони та використання.

67.  Правове регулювання використання та охорони рослинного світу.

68.  Управління і контроль у сфері використання та охорони рослинного

світу.

69.  Юридична  відповідальність  за  порушення  законодавства  про

рослинний світ.

70.  Види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України. Зелена

книга України.

71.  Тваринний світ як об’єкт правової охорони та використання.

72.  Правове регулювання використання та охорони тваринного світу.

73.  Правове регулювання мисливства та рибальства.

74.  Управління і контроль у галузі охорони та використання тваринного

світу.

75.  Юридична  відповідальність  за  порушення  законодавства  про

тваринний світ.

76.  Природно-заповідний фонд України.

77.  Відновлювальні території, що підлягають включенню до національної

екомережі України.
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО»

Підставою для визначення оцінки на іспиті є рівень засвоєння студентами

матеріалу,  передбаченого  навчальною  програмою  з  відповідної  навчальної

дисципліни. Водночас викладач керується такими критеріями:

– оцінку  «відмінно»  заслуговує  студент,  який  виявив  усебічні,

систематичні  та  глибокі  знання  навчально-програмного  матеріалу,  вміння

вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та

знайомий з додатковою літературою, що рекомендована програмою. Зазвичай,

оцінку  «відмінно»  ставлять  студентам,  які  засвоїли  взаємозв’язок  основних

понять навчальної дисципліни в їх значенні для отриманої професії, які виявили

творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу;

– оцінку  «добре»  заслуговує  студент,  який  виявив  повне  знання

навчально-програмного  матеріалу,  успішно  виконує  передбачені  програмою

завдання,  засвоїв  основну  літературу,  рекомендовану  в  програмі.  Зазвичай,

оцінка «добре» виставляється студентам,  які  показали  систематичні  знання з

навчальної дисципліни та здібність до їх самостійного поповнення й оновлення

в процесі подальшого навчання та професійної діяльності;

– оцінку «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного

навчально-програмного  матеріалу  в  обсязі,  необхідному  для  подальшого

навчання та професійної діяльності; який справляється з виконанням завдань,

що передбачені програмою, а також знайомий з рекомендованою літературою.

Оцінку «задовільно» ставлять студентам,  які  допустили помилки у відповіді,

але  володіють  необхідними  знаннями  для  їх  подолання  під  керівництвом

викладача;

– оцінку  «незадовільно»  ставлять  студентові,  який  виявив  недоліки  в

знаннях  основного навчально-програмного матеріалу  та  допустив  помилки у

виконанні передбачених програмою завдань.  Зазвичай, оцінку «незадовільно»

ставлять студентам,  які  не можуть продовжувати навчання та  приступити до
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професійної  діяльності  без  додаткових  занять  з  відповідної  навчальної

дисципліни.

Критерії оцінювання знань студентів розроблено на підставі «Положення

про  організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних  закладах»,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993

року  №  161,  а  також  «Тимчасового  положення  про  атестацію  студентів»,

затвердженого вченою радою університету 19 листопада 1996 року.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано

82 – 89 В
добре 

74 – 81 С
64 – 73 D

задовільно 
60 – 63 Е 

35 – 59 FX

незадовільно з

можливістю повторного

складання

не зараховано з

можливістю

повторного

складання

0 – 34 F

незадовільно з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним

вивченням

дисципліни

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
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Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із

яких:

10 балів – відвідування та робота на лекціях;

20 балів – за індивідуальну роботу;

30  балів  –  (ділиться  на  кількість  практичних  (семінарських)  занять)  –

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному занятті);

10  балів  –  за  контрольну  роботу  (в  семестр  проводиться  2  контрольні

роботи);

20 балів – підсумковий модульний контроль;

Індивідуальна робота студентів передбачає: участь у роботі студентського

наукового гуртка  (проблемної  групи),  студентських  конференціях,  конкурсах,

олімпіадах;  написання  рефератів  та  їх  презентацію;  анотацію  прочитаної

додаткової  літератури;  бібліографічний  опис  літератури.  Вибір  виду

індивідуальної  роботи студент  здійснює за  власними інтересами,  попередньо

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів. 

Реферати  готуються  за  темами,  що  зазначені  в  модулі.  Тему  та  план

реферату  студент  узгоджує  із  викладачем,  який  проводить  заняття.

Оптимальний обсяг реферату – 15 20 сторінок.‒

Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому

практичному (семінарському) занятті у письмовій формі, зміст якого охоплює

весь курс навчальної дисципліни. 

5 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

Екологія  –  вчення  про  взаємодію  живих  організмів  з  навколишнім

середовищем.
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Екологічне  право –  система  правових  норм,  що  регулюють  екологічні

відносини, що виникають між суб’єктами з приводу забезпечення екологічної

безпеки,  приналежності,  використання,  відтворення  (відновлення)  природних

об’єктів  та  комплексів,  охорони,  а  в  певних  випадках  захисту  людини,

навколишнього  природного  середовища  від  шкідливого  впливу  з  метою

попередження, запобігання, усунення його негативних наслідків й задоволення

екологічних  та  інших  інтересів  відповідних  суб’єктів  і  підтримання  сталого

екологічного розвитку, екологічної рівноваги в країні та окремих її регіонах.

Екологічна  функція  –  це  діяльність  держави  в  особі  її  компетентних

органів по управлінню якістю довкілля (ст.16 Конституції України).

Навколишнє природне середовище – це сукупність усіх природних умов,

у  тому  числі  й  тих,  що  зазнали  змін  у  процесі  виробничо-господарської

діяльності,  які  перебувають  у  нерозривному  зв’язку  та  створюють  єдину

екологічну систему.

Об’єкти  екологічного  права  –  сукупність  природних,  природно-

соціальних  умов  і  процесів,  природних  ресурсів,  ландшафтів,  природних  і

природно-антропогенних комплексів, екосистем та життя і здоров’я громадян,

що підлягають охороні за допомогою норм екологічного законодавства.

Природні  об’єкти  –  складова  частина  навколишнього  природного

середовища або все довкілля у цілому, яке охороняється нормами екологічного

права, наділене ознаками природного походження, що перебувають в єдиному

екологічному  зв’язку, можуть  виконувати  різноманітні  екологічні  функції  та

забезпечувати якість середовища мешкання людини.

Природні  ресурси  –  джерело  споживання,  задоволення  екологічних

потреб. 

Природні комплекси – це сукупність взаємопов’язаних частин природних

об’єктів, виділених з метою створення заповідної території.

Природний ландшафт  – цілісний природно-територіальний комплекс з

генетично однорідними, однотиповими природними умовами місцевостей, які
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сформувались  у  результаті  взаємодії  компонентів  геологічного  середовища,

рельєфу, гідрологічного режиму, ґрунтів і біоценозів.

Природний  регіон  –  природно-територіальне  утворення  значної  площі,

суцільність  якого визначається  характерними для  нього фіто ландшафтними,

фізико-географічними,  адміністративними  та  іншими  ознаками,

характеризуються  типовими  та  унікальними  природними  комплексами,

різноманітними  рослинним  і  тваринним  світом  і  виконує  регіональну

екостабілізуючу роль.

Ценоз (біоценоз) – історично утворена сукупність видів рослин і тварин,

що населяють ділянку з більш-менш однотипними умовами існування.

Природно-антропогенний об’єкт – природний об’єкт, що зазнав зміни у

процесі виробничої або будь-якої іншої діяльності людини.

Суб’єкти екологічного права – народ України, держава (яка реалізує свої

правомочності через відповідні органи державної влади, наділені компетенцією

по регулюванню екологічних відносин), територіальні громади (реалізують свої

правомочності  безпосередньо  або  через  органи  місцевого  самоврядування),

фізичні  й  юридичні  особи,  громадські,  міжнародні  і  релігійні  об’єднання,

іноземні держави тощо.

Екологічна  мережа  –  єдина  територіальна  система,  яка  утворюється  з

метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення

природно-ресурсного потенціалу територій України, збереження ландшафтного

та  біорізноманіття,  місць  оселення  та  зростання  цінних  видів  тваринного  і

рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання

територій,  які  мають  особливу  цінність  для  охорони  НПС  і  відповідно  до

законів та міжнародних зобов’язань України підлягають особливій охороні.

Принципи  екологічного  права  –  це  виражені  в  його  нормах

основоположні ідеї, засади, риси, відповідно до яких здійснюється регулювання

екологічних відносин.
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Метод  правового  регулювання  екологічних  відносин  базується  на

поєднанні імперативних та диспозитивних способів та прийомів впливу норм

екологічного законодавства на суб’єктів таких відносин.

Система  екологічного  права  –  це  розміщення  у  певній  логічній

послідовності  його  структурних  підрозділів,  яке  обумовлене  змістом

екологічних відносин, що виступають предметом екологічного права.

Джерела  екологічного  права  –  прийняті  уповноваженими державними

органами або органами місцевого самоврядування нормативно-правові акти та

ратифіковані  міжнародно-правові  договори,  правові  норми  яких  регулюють

суспільні  екологічні  відносини  стосовно  приналежності  використання,

відтворення  природних  об’єктів,  охорони  НПС  та  забезпечення  екологічної

безпеки  з  метою  задоволення  екологічних,  економічних  та  інших  інтересів

суспільства.

Джерела екологічного права  – це нормативно-правові акти, що містять

норми, які регулюють відносини у сфері взаємодії суспільства і природи.

Екологічні  права –  це  сукупна  міра  можливої  поведінки  у  галузі

належності  екологічних  об’єктів,  їх  використання,  відтворення  й  охорони

довкілля, забезпечення екологічної безпеки.

Екологічний обов’язок  – встановлена в законодавстві або договорі міра

належної  суспільно  необхідної  поведінки,  яка  спирається  на  можливість

державного примусу.

Право власності на природні ресурси – це право володіти, користуватися

і  розпоряджатися  ними  на  підставі,  у  межах  повноважень  та  в  спосіб,  що

передбачені Конституцією та законами України в інтересах як окремих осіб, так

і суспільства в цілому.

Володіння  –  це  право  фактичного  (фізичного  чи  господарського

панування над певним природним об’єктом.

Користування  –  це  право  власника  задовольняти  за  допомогою

природних ресурсів свої потреби.
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Розпорядження це визнана за власником і гарантована йому можливість

вчиняти дії, спрямовані на зміну юридичного статусу, цільового призначення чи

стану природних об’єктів, визначення їх юридичної долі.

Право природокористування (в об’єктивному розумінні)  – це правовий

інститут  екологічного  права,  що  регулює  суспільні  відносини  у  сфері

забезпечення  ефективного  раціонального  використання  людиною  природних

ресурсів, природних об’єктів та природних умов.

Право  природокористування  (у  суб’єктивному  розумінні)  –  це  право

конкретного суб’єкта використовувати природні ресурси, природні об’єкти чи

природні  умови  для  задоволення  певних  потреб  (екологічних,  культурних,

оздоровчих, матеріальних, естетичних тощо).

Право  природокористування  (як  правовідносини)  –  це  врегульований

правом  комплекс  прав  і  обов’язків,  що  належать  суб’єктам

природокористування в конкретних суспільних відносинах.

Екологічна  безпека  –  це  такий  стан  навколишнього  природного

середовища, при  якому забезпечується попередження погіршення екологічної

обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей.

Екологічний ризик – це встановлені нормами екологічного законодавства

обставини,  з  якими  пов’язуються  виникнення,  зміна,  припинення  права

відносин щодо здійснення діяльності  з  екологічно небезпечним об’єктом,  що

визначає  формування  і  реалізацію  спеціальної  правосуб’єктності  фізичних,

юридичних  осіб  та  держави  стосовно  виявлення,  попередження  і  усунення

природних і  техногенних загроз для довкілля,  життя і  здоров’я  населення та

особливий  режим  відповідальності  за  невиконання  чи  неналежне  виконання

вимог щодо забезпечення екологічної безпеки, включаючи і випадкове настання

небезпеки.

Надзвичайна екологічна ситуація – це надзвичайна ситуація, при якій на

окремій  місцевості  сталися  негативні  зміни  в  навколишньому  природному

середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави.
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Надзвичайний  стан  –  це  особливий  правовий  режим,  який  може

тимчасово  вводитись  в  Україні  чи  окремих  її  місцевостях  при  виникненні

надзвичайних  ситуацій  техногенного  або  природного  характеру  не  нижче

загальнодержавного рівня,  що призвели  чи можуть призвести  до людських і

матеріальних втрат, створюють загрозу життю і  здоров’ю громадян,  або при

спробі  захоплення  державної  влади  чи  зміни  конституційного  ладу  України

шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади,

військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень.

Економіко-правовий  механізм  охорони  довкілля –  це  комплексний

міжгалузевий  правовий  інститут,  який  об’єднує  норми  права  різних  його

галузей і спрямований на системне правове регулювання суспільних відносин у

сфері  охорони  довкілля  на  засадах  узгодження  екологічних  і  економічних

інтересів суспільства.

Екологічний  контроль  –  діяльність  уповноважених  суб’єктів,  які

здійснюють  перевірку  додержання  і  виконання  чинного  екологічного

законодавства.

Екологічний  моніторинг –  організація  спостережень  за  станом  НПС,

рівнем його забруднення, якісними та кількісними характеристиками природних

ресурсів  з  метою  забезпечення  збору,  оброблення,  збереження  та  аналізу

інформації про стан НПС для прийняття ефективних управлінських рішень.

Державний облік у галузі природокористування та охорони довкілля –

це хронологічне, систематичне або комбіноване нагромадження, групування та

узагальнення інформації про стан НПС, динаміку його змін, джерела впливу на

нього, використання природних ресурсів.

Екологічна  паспортизація  об’єктів  –  здійснене  об’єктом

господарювання збирання  узагальнених за  спеціально встановленою формою

даних  про  екологічні  показники  діяльності  об’єкта,  використання  ним

природних ресурсів, ступінь потенційної небезпеки для НПС.
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Екологічна експертиза – це оцінка можливого впливу передбаченої або

запланованої  діяльності  на  стан  довкілля,  її  відповідальності  вимогам

екологічного законодавства.

Екологічне  інформування –  це  доведення  до  заінтересованої

громадськості, органів та осіб, які приймають рішення, екологічної інформації.

Юридична  відповідальність  за  екологічні  правопорушення  –  це

сукупність правових засобів, встановлених законодавством (адміністративний,

кримінальний, цивільний, трудовий, фінансовий та ін..), які застосовуються у

випадках порушення вимог охорони довкілля та екологічної безпеки населення,

умов та режиму використання природних ресурсів, заподіяння шкоди НПС.

Екологічне  правопорушення  –  протиправне,  винне  діяння  (дія  або

бездіяльність),  що  порушує  встановлений  екологічний  правопорядок  і  за

вчинення якого законом передбачена юридична відповідальність.

Екологічна  шкода  –  негативний  вплив  на  НПС,  який  викликаний

антропогенною  діяльністю  людини  і  пов'язаний  із  забрудненням  НПС,

виснаженням природних ресурсів, пошкодженням або руйнуванням екологічних

систем.

Земля  –  поверхня  суші  з  ґрунтами,  корисними  копалинами  та  іншими

природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею

(ст. 1 ЗУ «Про охорону земель»).

Надра – це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та

дном  водоймищ  і  простягається  до  глибин,  доступних  для  геологічного

вивчення та освоєння (Кодекс України про надра).

Ліс –  це  тип  природних  комплексів,  в  якому  поєднується  переважно

деревина  та  чагарникова  рослинність  з  відповідними  ґрунтами,  трав’яною

рослинністю,  тваринним  світом,  мікроорганізмами  та  іншими  природними

компонентами,  що  взаємопов’язані  у  своєму  розвитку,  впливають  один  на

одного і на НПС (ст. 1 Лісового кодексу).

25



Атмосферне  повітря –  це  природна  суміш  газів,  що  знаходиться  за

межами  жилих,  виробничих  та  інших  приміщень  (ЗУ  «Про  охорону

атмосферного повітря»).

Відходи –  будь-які  речовини,  матеріали  і  предмети,  що утворюються у

процесі  людської  діяльності  і  не  мають  подальшого використання  за  місцем

утворення  чи  виявлення  та  яких  їх  власник  повинен  позбутися  шляхом

утилізації чи видалення (ЗУ «Про відходи»).

Природно-заповідний фонд  – ділянки суші і водного простору, природні

комплекси  та  об’єкти  яких  мають  особливу  природоохоронну,  наукову,

естетичну  рекреаційну  та  іншу  цінність  і  виділені  з  метою  збереження

природної  різноманітності  ландшафтів,  генофонду  рослинного  і  тваринного

світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фондового

моніторингу НПС.

Безпритульні тварини – домашні  тварини, що залишилися без догляду

людини  або  утворили  напіввільні  угруповання,  здатні  розмножуватися  поза

контролем людини (ст. 1 ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження»).

Біологічне  (біотичне)  різноманіття –  сукупність  у  сіх  видів  рослин,

тварин і мікроорганізмів, їх угруповань та екосистем у межах території України,

її  територіальних  та  внутрішніх  морських  вод,  виключної  (морської)

економічної  зони  та  континентального  шельфу.  Біологічне  різноманіття

складається  з  видового,  ценотичного,  генетичного  різноманіття.  Людина  є

невід’ємним елементом біологічного різноманіття і поза ним існувати не може

(ст.  1  ЗУ  «Про  Загальнодержавну  програму  формування  національної

екологічної мережі України на 2000-2015 роки).

Бонітування  ґрунтів –  це  порівняльна  оцінка  якості  ґрунтів  за їх

основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво

впливають  на  врожайність  сільськогосподарських  культур,  вирощуваних  у

конкретних природно-кліматичних умовах. Бонітування ґрунтів проводиться за

100-бальною  шкалою.  Вищим  балом  оцінюються  ґрунти  з  кращими
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властивостями,  які  мають  найбільшу  природну  продуктивність  (ст.  199  ЗК

України).

Виключну  (морську)  економічну  зону  України  становлять  морські

райони,  зовні  прилеглі  до  територіального моря України,  включаючи райони

навколо островів, що їй належать. Ширина виключної (морської) економічної

зони становить до 200 морських миль, відлічених від тих самих вихідних ліній,

що і територіальне море України).

Відновлення  лісів  здійснюється  на  лісових  ділянках,  що  були  вкриті

лісовою рослинністю (зруби, згарища тощо) (ст. 80 ЛК України).

Відтворення лісів здійснюється шляхом відновлення та лісорозведення

(ст. 79 ЛК України).

Води –  усі  води (поверхневі,  підземні,  морські),  що входять  до складу

природних ланок кругообігу води (ст. 1 ВК України).

Грунт  – природно-історичне органо-мінеральне тіло, що утворилося на

поверхні земної кори і є осередком найбільшої концентрації поживних речовин,

основою життя та розвитку людства завдяки найціннішій своїй властивості  –

родючості (ст. 1 ЗУ «Про охорону земель»).

Гірничий об’єкт – окрема гірнича виробка (система гірничих виробок)

або  виробка,  що  входить  до  складу  гірничого  чи  іншого  підприємства  та

використовується  для  видобутку  корисних  копалин  та  інших  цілей,  а  також

будівлі (споруди), які технологічно пов’язані з ними (ст. 1 Гірничого ЗУ).

Гірничим відводом є частина надр, надана користувачем для промислової

розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов’язаних з видобуванням

корисних  копалин.  Користування  надрами  за  межами  гірничого  відводу

забороняється (ст. 17 КпН).

Грошова  оцінка  земельних  ділянок  визначається  на  рентній  основі.

Залежно  від  призначення  та  порядку  проведення  грошова  оцінка  земельних

ділянок може бути нормативною і експертною.

Гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту

тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до
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тварин,  сприяння їх благу, покращання якості  їх життя тощо (ст. 1 ЗУ «Про

захист тварин від жорсткого поводження»).

Гумус  – органічна складова частина ґрунту, яка утворюється  в  процесі

біохімічного розкладу рослинних і тваринних решток та формує його родючість

(ст. 1 ЗУ «Про охорону земель»).

Деградація  ґрунтів –  погіршення корисних властивостей  та  родючості

ґрунту внаслідок впливу природних та антропогенних факторів (ст. 1 ЗУ «Про

охорону земель»).

Державні  стандарти в  галузі  охорони  навколишнього  природного

середовища  є  обов’язковими  для  виконання  і  визначають  поняття  і  терміни,

режим використання й охорони природних ресурсів, методи контролю за станом

навколишнього природного середовища, вимоги щодо запобігання забрудненню

навколишнього  природного середовища,  інші  питання,  пов’язані  з  охороною

навколишнього  природного середовища та  використання  природних ресурсів

(ст. 32 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»).

Екологічні  нормативи встановлюють  гранично  допустимі  викиди  та

скиди  у  навколишнє природне  середовище забруднюючих  хімічних речовин,

рівні  допустимого  шкідливого  впливу  на  нього  фізичних  та  біологічних

факторів (ст. 33 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»).

Єгерська  служба створюється  з  метою  охорони  мисливських  угідь

користувачами угідь з розрахунку не менш як один єгер на 7 тисяч гектарів

лісових і 10 тисяч гектарів польових чи водно-болотних мисливських угідь (ст.

29 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання»).

Жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене

із  застосуванням  жорстоких  методів  або  з  хуліганських  мотивів,  а  також на

цькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських мотивів (ст. 1 ЗУ «Про

захист тварин від жорстокого поводження»).

Загальне  використання природних  рослинних  ресурсів  здійснюють

громадяни, в порядку якого вони можуть збирати лікарську і технічну сировину,

квіти, ягоди, плоди, гриби та інші харчові продукти для задоволення власних
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потреб,  а  також  використовувати  ці  ресурси  в  рекреаційних,  оздоровчих,

культурно-освітніх та виховних цілях.

Зелена  книга України  є  офіційним  державним  документом,  в  якому

зведено  відомості  про  сучасний  стан  рідкісних,  таких,  що  перебувають  під

загрозою  зникнення,  та  типових  природних  рослинних  угруповань,  які

підлягають охороні.

Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами,

певним  місцем  розташування,  з  визначеними  щодо  неї  правами  (ст.  79  ЗК

України).

Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та

відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи,

об’єкти  оздоровчого  призначення  та  інші,  для  їх  санітарно-епідеміологічної

захищеності.

Лісовий  сервітут –  право  на  обмежене  платне  або  безоплатне

користування чужою земельною лісовою ділянкою (ст. 23 ЛК України).

Мисливство  – вид спеціального використання тваринного світу шляхом

добування диких звірів та птахів, що перебувають у стані природної волі або

утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь і які можуть

бути об’єктами полювання (ст. 21 ЗУ «Про тваринний світ»).

Полювання – дії людини, спрямовані на вистежування, переслідування з

метою добування і саме добування (відстріл, відлов) мисливських тварин, що

перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах (ст.

1 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання»).

Право  соціального  використання  природних  ресурсів  громадянам,

підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування

або оренду на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому

порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках,

передбачених законодавством України,  -  на пільгових умовах (ч.  3  ст. 38 ЗУ

«Про охорону навколишнього природного середовища»).
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Червона книга України є офіційним державним документом, який містить

перелік  рідкісних  і  таких,  що  перебувають  під  загрозою  зникнення,  видів

тваринного і рослинного світу та заходи щодо їх збереження і відтворення.

Ядерна  безпека –  дотримання  норм,  правил,  стандартів  та  умов

використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку (ст. 1 ЗУ

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»).
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	Вступ
	Мета навчальної дисципліни. Застосування екологічного законодавства в умовах екологічної кризи, ринкової економіки є дуже складним завданням і одним з основних, відповідальних напрямів роботи державних органів. Без кваліфікованих спеціалістів у галузі охорони і використання довкілля неможливо подолати екологічні проблеми. Підготовка юристів-екологів є одним з пріоритетних напрямів у природоохоронній діяльності держави на сучасному етапі.
	Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Екологічне право» базується на знаннях таких навчальних дисциплін, як конституційне, адміністративне, кримінальне, трудове, цивільне право.

