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ВСТУП

Охорона  навколишнього  середовища,  раціональне  використання

природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки людини – невід’ємна

умова усталеного економічного і соціального розвитку України як суверенної

держави.  У  сучасних  умовах,  коли  людство  стоїть  на  порозі  глобальної

екологічної  кризи,  конче  потрібно  докорінно  змінити  наше  ставлення  до

природи – від споживацького нищення до збереження і співпраці з нею. Нині

екологія,  тобто  наука  про  наш  «спільний  дім»,  середовище  нашого

проживання,  набуває  особливого  значення,  оскільки  нормальні  умови

існування людини прямо залежать від того, наскільки вона здатна злитися з

природою і знати її закони. У зв’язку із зазначеним необхідно забезпечити і

правові  гарантії  такого  розвитку, захисту  прав  людини  на  безпечне  для  її

життя і  здоров’я  довкілля,  визначити правові  й економічні  засади охорони

навколишнього середовища в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь.  

Тенденції світового розвитку та екологічна ситуація в Україні свідчать

про пріоритетність розв’язання проблем охорони навколишнього природного

середовища  та  відновлення  природних  ресурсів,  зокрема  й  правовими

засобами.  Навчальна  дисципліна  «Екологічне  право»  спрямована  на

формування у студентів екологічної культури через ознайомлення з базовими

поняттями  екологічного  права,  аналіз  нормативно-правового  регулювання

екологічних правовідносин, дослідження конкретних екологічних проблем та

правових шляхів їх розв’язання.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження важливих

питань  про  предмет,  метод  і  систему  екологічного  права,  його  принципи,

джерела,  об’єкти  та  суб’єкти,  правові  основи  екологічного  управління.

Екологічні  права  та  обов’язки  громадян,  право  власності  на  природні

ресурси,  загальні  положення  права  природокористування,  правове

забезпечення  екологічної  безпеки,  екологічного  механізму

природокористування  та  охорони  навколишнього  природного  середовища,
5



формування і функціонування екологічної мережі, екологічні спори, правове

регулювання  використання  та  охорони  земель,  вод,  надр,  рослинного  та

тваринного світу, атмосферного повітря,  курортних,  лікувально-оздоровчих

та рекреаційних територій і  зон, поводження з відходами, правовий режим

надзвичайних  екологічних  ситуацій,  міжнародне  екологічне  право  та

міжнародне співробітництво в галузі  охорони довкілля ,  а також засвоєння

таких підгалузей права, як: водне, гірниче, лісове, фауністичне, флористичне,

атмосферо-охоронне.

Міждисциплінарні зв’язки. Екологічне право тісно пов’язане з такими

галузями  права  як  конституційне,  адміністративне,  земельне,  цивільне,

кримінальне, міжнародне, аграрне, господарське.

Метою викладання  навчальної  дисципліни  «Екологічне  право»  є

опанування  головних  положень  які  сприяють  формуванню  сучасного

правника  як  фахівця,  який  в  умовах  складних  відносин  між  державою,

органами  місцевого  самоврядування,  фізичними  і  юридичними  особами  з

приводу належності, використання, відтворення природних ресурсів, охорони

навколишнього природного середовища може забезпечити режим законності

щодо сталого розвитку, прав  та  інтересів  відповідних суб’єктів,  засвоєння

найважливіших положень екологічного права України, формування еколого-

правової свідомості та еколого-правової культури у цій сфері.

Завданням викладання навчальної дисципліни «Екологічне право» є:

 ‒ системне пізнання змісту вимог екологічного законодавства;

 ‒ засвоєння основних понять екологічного права; 

 ‒ формування уявлення про структуру екологічних правовідносин; 

 ‒ з’ясування  особливостей  предмета  екологічного  права  та  методів

правового регулювання; 

 ‒ ознайомленні зі змістом української екологічної доктрини;

 ‒ ознайомлення з найважливішими правовими джерелами екологічного

права;
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 ‒ формування  вмінь  і  навичок  самостійного  пошуку  необхідних

нормативно-правових  актів  та  правильного  їх  використання  під  час

розв’язання ситуаційних завдань.

Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студенти  повинні

знати:

 ‒ визначення  понять і  категорій,  що характеризують базові  елементи

механізму правового регулювання екологічних правовідносин;

 ‒ основні принципи еколого-правового регулювання;

 ‒ види юридичної  відповідальності  за  порушення норм екологічного

законодавства, їх юридичну природу та відмінності;

 ‒ зміст  екологічних прав та  обов’язків  фізичних та  юридичних осіб,

територіальних громад і держави;

 ‒ систему екологічного законодавства;

 ‒ особливості права власності на природні ресурси;

 ‒ специфіку правового регулювання використання окремих природних

ресурсів і об’єктів;

 ‒ правовий режим особливо охоронюваних природних об’єктів.

уміти: 

 ‒ правильно тлумачити та застосовувати норми екологічного права;

 ‒ використовувати  дані  науки  екологічного  права  для  розв’язання

професійних завдань;

 ‒ здійснювати юридичний аналіз обставин для кваліфікації екологічних

відносин;

 ‒ під час  виконання  професійних завдань  визначати  правовий статус

органів у сфері екологічного управління та правові наслідки рішень, які вони

приймають;

 ‒ у  межах  економіко-правового  механізму  природокористування  та

охорони  навколишнього  природного  середовища  застосовувати  економічні

заходи  раціонального  природокористування,  а  також  передбачені
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законодавством механізми правового регулювання використання, охорони та

відтворення природних ресурсів;

 ‒ аналізувати і тлумачити чинне екологічне законодавство; 

 ‒ застосовувати  еколого-правові  норми  до  конкретних  фактичних

обставин;

 ‒ орієнтуватися  в  основних  тенденціях  удосконалення  й  розвитку

екологічного законодавства та боротьби з екологічними правопорушеннями.

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма
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усь
ого 

у тому числі усь
ого 

у тому числі
л п сем інд с. р. л п сем інд с. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1 Загальна частина. Загальні положення екологічного права

Тема 1. Предмет, 
метод, система та 
принципи 
екологічного права 

12 2 ‒ 2 ‒ 8 13 1 ‒ 1 ‒ 11

Тема 2. Правові 
засади управління 
природокористуван
ням і охороною 
навколишнього 
природного 
середовища 
(екологічне 
управління). 
Основні засади 
міжнародного 
права 
навколишнього 
середовища

12 2 ‒ 2 ‒ 8 13 1 ‒ 1 ‒ 11

Тема 3. Право 
власності на 
природні ресурси 
та комплекси

12 2 ‒ 2 ‒ 8 11 1 ‒ 1 ‒ 9

Тема 4. Право 
природокористуван
-ня

12 2 ‒ 2 ‒ 8 12 1 ‒ 1 ‒ 10

Тема 5. Правове 
забезпечення 
екологічної безпеки

12 2 ‒ 2 ‒ 8 12 1 ‒ 1 ‒ 10

Тема 6. Основні 
функції управління 
у галузі охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

12 2 ‒ 2 ‒ 8 13 ‒ ‒ ‒ ‒ 13

Тема 7. Юридична 
відповідальність за 
екологічні 
правопорушення

12 2 ‒ 2 ‒ 8 13 1 ‒ 1 ‒ 11

Разом за 
змістовим 
модулем 1

84 14 ‒ 14 ‒ 56 87 6 ‒ 6 ‒ 75

9



Змістовий модуль 2 Особлива частина. Особливості правового регулювання
використання окремих природних ресурсів

Тема 8. Правове 
регулювання 
охорони та 
використання 
земель. Правове 
регулювання 
використання та 
охорони вод і 
водних ресурсів

12 2 ‒ 2 ‒ 8 11 ‒ ‒ ‒ ‒ 11

Тема 9. 
Особливості 
правового 
регулювання 
охорони та 
використання надр 
та атмосферного 
повітря. 
Особливості 
правового 
регулювання 
охорони і 
використання 
тваринного світу

12 2 ‒ 2 ‒ 8 11 ‒ ‒ ‒ ‒ 11

Тема 10. 
Особливості 
правового 
регулювання 
використання і 
охорони 
рослинного світу та
лісів. Правове 
регулювання 
поводження з 
відходами. 
Правовий режим 
екологічно 
вражених територій
і зон надзвичайних 
екологічних 
ситуацій

12 2 ‒ 2 ‒ 8 11 ‒ ‒ ‒ ‒ 11

Разом за змістовим 
модулем 2

36 6 ‒ 6 ‒ 24 33 ‒ ‒ ‒ ‒ 33
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Усього годин : 120 20 ‒ 20 ‒ 80 120 6 ‒ 6 ‒ 108

2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовний модуль 1 Загальна частина. Загальні положення

екологічного права
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Семінарське заняття № 1

Тема. Предмет, метод, система та принципи екологічного права

Мета: визначити предмет, метод екологічного права, розглянути його

систему та основні принципи.

Питання для обговорення

1. Методологія та форми взаємодії людини і суспільства з природним

середовищем у різні періоди розвитку цивілізації. 

2. Сучасна екологічна криза: причини,наслідки, форми прояву та шляхи

подолання. 

3. Предмет екологічного права та види еколого-правових відносин.

4. Об’єкти  та  суб’єкти  екологічного  права.  Екологічна

правосуб’єктність.

5. Поняття екологічного права. 

6. Метод правового регулювання екологічних відносин. 

7. Принципи екологічного права. 

8. Система екологічного права.

Короткі теоретичні відомості

Предметом екологічного права є суспільні відносини, що виникають

між суб’єктами з приводу забезпечення екологічної безпеки, приналежності,

використання,  відтворення  (відновлення)  природних  об’єктів  і  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. 

Об’єкт  екологічного  права –  сукупність  природних,  природо-

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

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

громадян,  що  підлягають  охороні  за  допомогою  норм  екологічного

законодавства.  
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Навколишнє  природне  середовище –  це  сукупність  усіх  природних

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

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

екологічну систему.

Суб’єктами екологічного права є народ України, держава (яка, реалізує

свої  правомочності  через  відповідні  органи  державної  влади,  наділені

компетенцією з  регулювання екологічних відносин),  територіальні  громади

(реалізують  свої  правомочності  безпосередньо  або  через  органи місцевого

самоврядування),  фізичні  й  юридичні  особи,  громадські,  міжнародні  та

релігійні об’єднання, іноземні держави тощо. 

В  екологічному  праві  застосовуються  прийоми  та  способи

диспозитивного  (цивільно-правового)  та  імперативного  (адміністративно-

правового) методів правового регулювання екологічних відносин.

Принципи  екологічного  права –  це  виражені  в  його  нормах

основоположні  ідеї,  засади,  риси,  відповідно  до  яких  здійснюється

регулювання екологічних відносин. 

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте  поняття,  зміст  і  сутність  суспільних  екологічних

відносин, визначте їх різновиди. 

2. Назвіть  та  охарактеризуйте  природно-антропогенні  об’єкти

екологічного права.

3. Поняття,  особливості  навколишнього  природного  середовища  як

об’єкта екологічного права. 

4. Визначте коло суб’єктів екологічних правовідносин.

5. Проаналізуйте визначення природних компонентів і вкажіть, у чому

їх особливість.

6. Проаналізуйте  правовий  статус  юридичних  осіб  як  суб’єктів

екологічного права.

7. Що являє собою еколого-правовий метод регулювання відносин?
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8. Дайте  правову  характеристику  основоположних  принципів

екологічного права.

9. Розгляньте систему екологічного права.

10.  Виникнення й основні етапи розвитку екологічного законодавства

та права.

Питання для самостійного опрацювання

1. Виникнення й основні етапи розвитку екологічного законодавства та

права.

2. Загальна характеристика джерел екологічного права.  Конституційні

засади екологічного права.

3. Закони як джерела екологічного права.

4. Підзаконні  правові  акти  центральних  органів  влади  та  відомчих

органів управління як джерела екологічного права.

5. Нормативні  акти  місцевих  органів  виконавчої  влади  й  органів

місцевого самоврядування щодо охорони довкілля.

Література: [1, с. 5; 2, с. 19; 22, с. 7 8; 49, с.76; 50, с. 211 220].‒ ‒

Семінарське заняття № 2

Тема.  Правові  засади  управління  природокористуванням  і

охороною  навколишнього  природного  середовища  (екологічне

управління).  Основні  засади  міжнародного  права  навколишнього

середовища 

Мета: розглянути  основні  принципи  та  систему  органів  державного

управління у сфері охорони довкілля. Ознайомити студентів з міжнародно-

правовою  відповідальністю  за  правопорушення  у  сфері  охорони

навколишнього середовища.

Питання для обговорення

1. Екологічна функція держави і права. 
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2. Основні  принципи  управління  і  контролю  у  сфері

природокористування та охорони довкілля. 

3. Система  державних  органів  управління  і  контролю  у  сфері

використання природних ресурсів та охорони довкілля. 

4. Правові  питання  участі  громадськості  в  управлінні

природокористуванням та охороною довкілля. 

5. Загальна характеристика системи екологічних прав громадян. 

6. Право громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля. Право

вільного доступу до екологічної інформації. Інші екологічні права громадян. 

7. Поняття та види екологічних обов’язків громадян. Гарантії,охорона,

форми та способи захисту екологічних прав громадян. 

8. Еколого-правова  освіта  та  її  значення  для  формування  еколого-

правової  культури.  Форми  еколого-правового  виховання.  Еколого-правова

свідомість і форми її прояву. 

9. Поняття  міжнародного  права  навколишнього  середовища,  його

джерела.  Міжнародно-правова відповідальність за  правопорушення у сфері

охорони навколишнього середовища. 

Короткі теоретичні відомості

Під  функціями  управління  у  сфері  охорони  НПС (екологічного

управління) слід розуміти основні напрями організаційно-правового впливу

на  суспільні  відносини  в  галузі  охорони  довкілля,  раціонального

використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.

Управління  в  галузі  охорони  НПС  базується  на  таких  основних

принципах:

– принцип забезпечення пріоритету вимог екологічної безпеки;

– принцип законності управління природокористуванням та охороною

навколишнього середовища;

15



– принцип  гармонійного  поєднання  екологічних,  економічних  і

соціальних інтересів населення в процесі здійснення природокористування та

охорони навколишнього середовища.

Органи загальної компетенції  ‒ це органи, для яких повноваження з

питань  охорони  НПС  є  лише  складовими  загальних  повноважень  щодо

вирішення питань екологічного та соціального розвитку держави й окремих

регіонів.

Органи  спеціальної  компетенції  –  це  спеціально  уповноважені

спеціальні органи виконавчої влади та їх підрозділи на місцях, які реалізують

функції  управління  в  галузі  забезпечення  раціонального  використання

природних  ресурсів  та  ефективної  охорони  навколишнього  природного

середовища.

Громадський  екологічний  контроль  здійснюється  громадськими

інспекторами з охорони довкілля відповідно до Положення про громадських

інспекторів з охорони довкілля.

Екологічні  права  громадян –  це  закріплена  в  законі  та  гарантована

правом  сукупність  юридичних  можливостей  і  засобів,  які  дають  змогу

задовольняти  потреби  й  інтереси  громадян  у  галузі  охорони

НПС,використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.

Екологічний обов’язок являє  собою встановлену  в  законодавстві  або

договорі міру належної,  суспільно необхідної поведінки,  яка спирається на

можливість державного примусу.

Еколого-правове виховання – це систематичний і послідовний вплив на

свідомість людини з метою формування поваги до еколого-правових норм і

досягнення сталих переконань у необхідності дотримання їх вимог у процесі

взаємодії з природним середовищем.

Еколого-правова  свідомість  (екологічна  правосвідомість) –  це

система еколого-правових поглядів, ідей та уявлень про правове регулювання
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екологічних  відносин,  зміст  природоохоронного  законодавства,  його

обґрунтованість, справедливість та ефективність застосування.

Еколого-правова  культура –  це  соціально  значущий,  передбачений

нормами права  спосіб  діяльності  у  сфері  пізнання та  впливу на  природне

середовище,  що  охоплює  раціональне  використання  природних  ресурсів,

ефективну  охорону  довкілля  та  забезпечення  екологічної  безпеки,  та

відображає  свідоме  ставлення  до  еколого-правових  норм  і  способів  їх

освоєння в суспільстві.

Правова охорона екологічних прав – це система приписів, закріплених

у законодавстві, що забезпечують міру дозволеного та належного поводження

суб’єктів.

Завдання до теми

Задача 1

Управління  екологічної  безпеки  виконавчого  комітету  Кременчуцької

міської  ради  повідомило  Кременчуцький  районний  підрозділ  державної

екологічної  інспекції  про  необхідність  проведення  спільної  перевірки

дотримання вимог екологічного законодавства ТОВ «Ноофера».  При цьому

пропонувалося  здійснити  спільні  заходи  на  підставі  пункту  «к»  частини

першої  ст.  15  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного

середовища»  від  25  червня  1991  року. Керівництво  районного  підрозділу

державної екологічної інспекції повідомило, що воно не підпорядковується

Кременчуцькій міській раді, а тому не збирається проводити перевірку. 

Чи законною є відмова підрозділу державної екологічної інспекції? Що

включає  в  себе  повноваження  місцевих  рад  координувати  діяльність

державних екологічних органів?

Задача 2
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Державна  екологічна  інспекція,  посилаючись  на  пункт  6  Положення

про Державну екологічну інспекцію,  постанова Кабінету Міністрів України

від 19  квітня 2017 року № 275, прийняла рішення про тимчасове припинення

діяльності ТОВ «Фобус-1», що забруднювало довкілля викидами небезпечних

хімічних речовин. ТОВ «Фобус-1» оскаржило рішення Державної екологічної

інспекції  до суду, посилаючись на те,  що відповідно до ст. 19 Конституції

України органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На думку правників ТОВ «Фобус-1», Положення про Державну екологічну

інспекцію є підзаконним актом, Державна екологічна інспекція не вправі ним

керуватися для притягнення ТОВ «Фобус -1» до правової відповідальності. 

Чи  має  Конституція  України  пріоритет  перед  Положенням  про

Державну екологічну інспекцію? Яке рішення має прийняти суд? 

Задача 3
Громадяни Кам’янського влаштували екологічну акцію «Чисте місто» у

ході  якої  було  проведено  прибирання  міських  парків.  Активісти  цієї  акції

звернулися до Кам’янської міської ради з заявою про надання їм допомоги

для  здійснення  природоохоронної  діяльності  у  розмірі  500  гривень  на

кожного  прибираючого,  хто  взяв  участь  в  акції.  Кошти  пропонувалося

виділити  з  міського  фонду  охорони  довкілля.  Кам’янська  міська  рада

відмовила  у  задоволенні  заяви  громадян,  посилаючись  на  брак  коштів.

Громадяни  оскаржили  відмову  міської  ради  до  суду,  пославшись  у

колективній позовній заяві на порушення радою частини другої ст. 11 Закону

України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня

1991  року, відповідно  до  якої  місцеві  ради  зобов’язані  подавати  всебічну

допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності. 
Чи законною була  відмова міської  ради? Яке рішення  має прийняти

суд? 
Задача 4
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Полтавська  міська  рада  прийняла  рішення  про  виділення  частини

міського  парку  для  житлового  будівництва.  Обурена  громадськість  почала

влаштовувати  акції  протесту  і  звернулася  до  Полтавської  міської  ради  із

заявою про скасування рішення, яке порушує їхні екологічні права і зумовлює

погіршення  екологічної  обстановки  у  місті.  Заяву  підписало        389

мешканців  Полтави.  Міська  рада  заяву  відхилила,  обґрунтовуючи  відмову

вигодою  для  міста  від  будівництва  нових  житлових  будинків.  Громадяни

оскаржили  відмову  Полтавської  міської  ради  до  суду,  пославшись  у

колективній  позовній  заяві  на  частину  другу  ст.  11  Закону  України  «Про

охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року,

відповідно до якої місцеві ради зобов’язані враховувати пропозиції громадян

щодо поліпшення стану довкілля. У запереченні проти позову представники

Полтавської  міської  ради  зазначили,  що  позов  не  підлягає  задоволенню,

позаяк він порушує законні інтереси багатодітних сімей, малозабезпечених,

бездомних  громадян,  для  яких  будуються  нові  житлові  будинки.  Подача

такого позову громадянами є порушенням їхнього обов’язку, передбаченого

пунктом  «в»  частини  першої  ст.  12  Закону  «Про  охорону  навколишнього

природного середовища»: не порушувати законних інтересів інших осіб. Крім

того,  це  є  порушенням  засади  узгодження  екологічних,  господарчих  і

суспільних інтересів, передбаченої пунктом «е» ст. 3 цього самого Закону. 

Чи законною була відмова Полтавської міської ради? Яке рішення має

прийняти суд? 

Задача 5

Старший державний екологічний інспектор видав приписи керівникам

фермерських  та  інших  сільськогосподарських  підприємств  району  про

необхідність  пройти  обов’язкові  курси  з  основ  екологічного  права,

організованих  приватним  підприємством  «Екосвіт».  Вартість  участі  у

тижневих курсах: 2500 гривень. При цьому, старший державний екологічний

інспектор  послався  на  частину  другу  ст.  7  Закону  України  «Про  охорону
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навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року. Частина

фермерів  відмовилася  від  участі  у  курсах  і  оскаржила  припис  старшого

державного екологічного інспектора до суду. А фермер Іванченко подав позов

до  суду  про  зобов’язання  державної  екологічної  інспекції  забезпечити

безкоштовні  курси з  основ  екологічного права  для фермерів  на виконання

пункту  «ж»  частини  першої  ст.  9  Закону  України  «Про  охорону

навколишнього природного середовища». 

Чи законним є припис старшого державного екологічного інспектора?

Яке рішення має прийняти суд?

Контрольні питання

1. Що  слід  розуміти  під  управлінням  природокористуванням  та

охороною довкілля?

2. Основні  принципи  управління  у  сфері  природокористування  й

охорони довкілля.

3. Які  органи  належать  до  державних  органів  управління  загальної

компетенції?

4. Які  органи належать до державних органів управління спеціальної

компетенції?

5. У  чому  полягають  особливості  громадського  управління  у  сфері

природокористування й охорони довкілля?

Література: [6, с. 13; 10, с. 8; 11, с. 3 5; 37, с. 14; 41, с. 65 67; 45, с.‒ ‒

28].

Семінарське заняття № 3

Тема. Право власності на природні ресурси та комплекси

Мета: формування  знань,  умінь  і  навичок  застосування  норм

екологічного права щодо права власності на природні ресурси.

Питання для обговорення

1. Особливості права власності на природні ресурси та комплекси.
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2. Основні  ознаки і  визначення  поняття права власності  на  природні

ресурси та комплекси. 

3. Конституційні засади права власності на природні ресурси. 

4. Право  власності  на  природні  об’єкти  в  природноресурсових

кодексах.

5. Право  державної,  комунальної  та  приватної  власності  на  природні

ресурси. 

6. Підстави,  порядок  та  особливості  виникнення  права  державної,

комунальної та приватної власності на природні ресурси.

Короткі теоретичні відомості

Право власності на  природні  об’єкти та  їх  ресурси  в  об’єктивному

розумінні являє собою сукупність (систему) правових норм, що закріплюють,

регламентують  і  охороняють  відносини  власності  на  природні  багатства  в

державі.

Право  володіння являє  собою  можливості  оволодіння  природним

об’єктом,  здійснення  господарського  панування  над  привласненими

природними  ресурсами  й  усунення  всіх  інших  осіб  від  їх  фактичного

привласнення.

Право користування  це  визнана  законом можливість  витягування‒

власником  корисних  властивостей  природних  об’єктів  та  їх  ресурсів  для

задоволення  певних  матеріальних  потреб  та  реалізації  інших  інтересів

шляхом  одержання  плодів,  доходів  чи  іншої  користі  в  результаті  їх

господарської експлуатації.

Право  розпорядження –  це  визнана  за  власником  і  гарантована

законом можливість учинення дій, спрямованих на визнання господарського

призначення, юридичної долі та фактичного стану природних об’єктів.

Існує  три  форми  охорони  права власності  на  природні  ресурси:

нормативно-регулятивна  (законодавча,  нормотворча,  правореалізуюча),

управлінська (інформаційна, прогностична, еколого-експертна тощо), судова.
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Гарантії права  власності громадян  на  природні  ресурси  можна

розділити на дві групи: гарантії охорони права власності та гарантії захисту

права власності. 

Гарантії  охорони –  це  встановлення  меж  здійснення  заходів

стимулювання  для  реалізації  права  власності,  заходів  профілактики  та

попередження правопорушень. 

Гарантії  захисту –  це  контроль,  встановлення  відповідальності

винних, встановлення заходів відновлення порушених прав власності.

Завдання до теми

Задача 1

Пан  Панченко  звернувся  з  клопотанням  про  приватизацію  лісової

ділянки  до  селищної  ради.  Селищна  рада  відмовила  йому  у  приватизації

лісової ділянки, посилаючись на те, що відповідно до ст. 4 Закону України

«Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991

року природні ресурси України є власністю народу України, від імені якого

право  розпорядження  природними  ресурсами  здійснює  Верховна  Рада

України. Відтак, природні ресурси згідно з чинним законодавством не можуть

перебувати  у  приватній  власності,  а  тому  клопотання  про  приватизацію

лісової ділянки не підлягає задоволенню. Пан Панченко оскаржив відмову до

суду. 

Чи законною є відмова селищної ради? Яке рішення має прийняти суд? 

Задача 2

Пан  Мативощук  звернувся  до  обласної  державної  адміністрації  з

клопотанням  про  приватизацію  степового  урочища.  Обласна  державна

адміністрація  надала  відповідь,  що  згідно  з  чинним  екологічним

законодавством урочища приватизації не підлягають, а тому його клопотання

не  може  бути  задоволене.  Пан  Мативощук  оскаржив  відмову  обласної

державної адміністрації до суду. 
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Чи законною є відмова обласної державної адміністрації? Яке рішення

має прийняти суд? 

Контрольні питання

1. Які  основні  права  й  обов’язки  власників  природних  ресурсів

(Земельний кодекс, Лісовий кодекс)?

2. Захист  та  охорона  права  власності  на  природні  ресурси.  Гарантії

права власності на природні ресурси.

3. Які  підстави  припинення  державної,  комунальної  та  приватної

власності ви знаєте?

4. У чому особливості відповідальності за порушення права власності

на природні ресурси?

Питання для самостійного опрацювання

1. Форми власності на природні ресурси.

2. Право власності юридичної особи на природні ресурси.

3. Право власності громадян на природні ресурси. Об’єкти та суб’єкти.

4. Особливості  відповідальності  за  порушення  права  власності  на

природні ресурси, відповідальність за угоди, які порушують право власності

на природні ресурси.

Література: [3 5; 7, с. 14; 17, с. 5 8; 20, с. 11; 54, с. 417 428].‒ ‒ ‒

Семінарське заняття № 4

Тема. Право природокористування

Мета: опанувати теоретичні знання щодо права природокористування,

його  зміст  і  принципи,  види  природокористування,  підстави  виникнення,

зупинення, зміни та припинення.

Питання для обговорення

1. Загальна характеристика та зміст права природокористування. 

2. Основні принципи природокористування. 

3. Об’єкти та суб’єкти права природокористування. 
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4. Правова класифікація видів природокористування. 

5. Підстави  і  порядок  виникнення  права  природокористування,

зупинення, зміни права природокористування.

Короткі теоретичні відомості

В  об’єктивному  розумінні  право  природокористування сьогодні

становить  правовий  інститут  екологічного  права,  що  регулює  суспільні

відносини  у  сфері  забезпечення  ефективного  раціонального  використання

людиною природних ресурсів, природних об’єктів і природних умов.

Право  природокористування  у  суб’єктивному  значенні  –  це  право

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

природні умови для задоволення певних потреб.

Принципи права природокористування:

– принцип цільового характеру природокористування;

– принцип додержання екологічних і санітарно-гігієнічних вимог при

використанні природних ресурсів;

– принцип екосистемного підходу до природи як цілісного організму,

неспричинення  в  процесі  використання  одного природного ресурсу  шкоди

іншим;

– непорушність  у  процесі  природокористування  прав  та  інтересів

інших власників і користувачів природних ресурсів;

– безоплатність  загального  та  платність  спеціального  використання

природних ресурсів.

Завдання до теми

Задача 1

Пан  Гриценко відмовився платити за вхід до зоопарку, посилаючись на

пункт «и»  ст. 3  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього природного

середовища» від 25 червня 1991 року. За намагання проникнути до зоопарку

не заплативши, його затримали працівники поліції, викликані адміністрацією

24



зоопарку. Поліції він пояснив, що плата за вхід до зоопарку є порушенням

його права на загальне використання природних ресурсів.

Чи  законно  адміністрація  зоопарку  справляла  плату  за  вхід  до

зоопарку? Як має вчинити поліція з паном Сакуляком? 

Задача 2

Поліцейський  затримав  у  місті  громадянина,  який  зривав  квіти  з

газонів.  Громадянин  пояснив  поліціанту,  що  він  здійснював  загальне

використання природних ресурсів відповідно до ст. 38 Закону України «Про

охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року:

він  має  право  зривати  квіти  без  дозволів  і  безкоштовно.  З  точки  зору

громадянина, жодного порушення закону він не допустив. 

Чи  порушив  громадянин  закон  у  вищенаведеному  випадку?  Як  має

відреагувати поліцейський? 

                                         Контрольні питання

1. Правові види природокористування, їх класифікація за суб’єктами й

об’єктами,  терміном  користування,  платністю  та  безоплатністю

користування.

2. Загальне, сумісне та відособлене природокористування.

3. Документи  (державні  акти,  довідки,  постанови,  договори,  ліцензії

тощо), які посвідчують право природокористування, та їх юридична природа.

4. Підстави призупинення та припинення права природокористування,

види та класифікація таких підстав. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Права й обов’язки природокористувачів.

2. Захист прав природокористувачів.

3. Особливості користування природними ресурсами на умовах оренди.

Література: [9, с. 4; 16, с. 23; 21, с. 6; 26, с. 18; 36; 52, с. 72 81].‒

Семінарське заняття № 5
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Тема. Правове забезпечення екологічної безпеки

Мета: визначити  правові  підстави  забезпечення  вимог  екологічної

безпеки,  поняття екологічної  безпеки,  її  об’єкти та  суб’єкти,  класифікацію

екологічної безпеки за різними критеріями, поняття екологічного ризику та

юридичну  відповідальність  за  правопорушення  в  галузі  забезпечення

екологічної безпеки.

Питання для обговорення

1. Поняття екологічної безпеки та правовий механізм її забезпечення.

2. Суб’єкти і об’єкти екологічної безпеки. 

3. Правове  регулювання  поводження  забезпечення  ядерної  та

радіаційної безпеки. 

4. Правове  регулювання  поводження  з  небезпечними  хімічними

речовинами. 

5. Правове забезпечення біологічної безпеки. 

6. Правове убезпечення від впливу негативних фізичних чинників.

Короткі теоретичні відомості

Екологічна безпека – це стан навколишнього природного середовища,

при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки

та виникнення небезпеки для здоров’я людей, що гарантується здійсненням

широкого комплексу взаємопов’язаних екологічних, політичних, екологічних,

технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів.

Навколишнє природне середовище вважається безпечним, коли його

стан відповідає встановленим у законодавстві критеріям, стандартам, лімітам

і нормативам, які стосуються його чистоти (незабрудненості), ресурсоємності

(невиснаженості),  екологічної  стійкості,  санітарним  вимогам,  видовому

різноманіттю, здатності задовольняти інтереси громадян.

Екологічні загрози – це будь-які наявні чи потенційні негативні впливи

довкілля  на  об’єкти  екологічної  безпеки,  а  також  екологічно  небезпечної

діяльності людини на довкілля.
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Екологічний  ризик  –  це  встановлені  нормами  екологічного

законодавства  обставини,  з  якими  пов’язуються  виникнення,  зміна,

припинення  правовідносин  щодо  здійснення  діяльності  з  екологічно

небезпечними об’єктами, що визначає формування та реалізацію спеціальної

правосуб’єктності фізичних, юридичних осіб і держави стосовно виявлення,

попередження  й  усунення  природних  і  техногенних  загроз  для  довкілля,

життя  і  здоров’я  населення  та  особливий  режим  відповідальності  за

невиконання та неналежне виконання вимог щодо забезпечення екологічної

безпеки.

Екологічно  сприятливе  довкілля –  це  стан  середовища

життєдіяльності,  при  якому  відсутній  будь-який  шкідливий  вплив  його

чинників на здоров’я людини і є можливості для забезпечення нормальних і

відновлення порушених функцій організму.

Радіаційна  безпека  –  це  дотримання  допустимих  меж  радіаційного

впливу  на  персонал,  населення,  навколишнє  природне  середовище,

встановлених нормами, правилами та стандартами  з безпеки.

Ядерна  безпека  –  це  дотримання  норм  правил,  стандартів  та  умов

використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку.

Пестициди – це  токсичні  речовини,  їх  сполуки або  суміші  речовин

хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та

припинення  розвитку  шкідливих  організмів,  унаслідок  діяльності  яких

вражаються  рослини,  тварини,  люди  та  завдаються  шкоди  матеріальним

цінностям,  а  також гризунів,  бур’янів,  деревної  чагарникової  рослинності,

засмічуючих видів риб.

Агрохімікати –  це  органічні,  мінеральні  та  бактеріальні  добрива,

хімічні  меліоранти,  регулятори  росту  рослин  та  інші  речовини,  що

застосовуються  для  підвищення  родючості  ґрунтів,  урожайності

сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції.
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Біологічна  безпека  –  це  стан  захищеності  людини  та  довкілля  від

біологічних загроз:  забруднення довкілля мікроорганізмами та  негативного

впливу, який може бути заподіяний людині та довкіллю живими організмами.

До  законодавчих  вимог  щодо  забезпечення  біологічної  безпеки  належать

вимоги  стосовно:  клонування  людини  і  тварин,  біотехнологій  (генної

інженерії,  зокрема  генетично  змінених  організмів,  харчових  добавок,

медицини,  використання  мікроорганізмів  тощо),  біологічної  зброї,

інтродукції тварин і рослин, біологічного забруднення довкілля. 

Завдання до теми

Задача 1

Державний  екологічний  інспектор  під  час  перевірки  діяльності

цегельного заводу, посилаючись на п. «г» ст. 3 Закону України «Про охорону

навколишнього  природного  середовища»  від  25  червня  1991  року,  видав

припис  керівництву  заводу  про  необхідність  переоснащення  цегельного

заводу відповідно до сучасних екологічно безпечних технологій. Керівництво

заводу  оскаржило  припис  державного  екологічного  інспектора  до  суду. У

позовній  заяві  обґрунтовувалося,  що  державний  екологічний  інспектор

допустив  незаконне  втручання  у  внутрішню  діяльність  заводу,  завод

побудований  у  1996  році  відповідно  до  позитивного  висновку  державної

екологічної  експертизи,  який  підтвердив  відповідність  обладнання  заводу

екологічним вимогам. 

Чи  законним  є  припис  державного  екологічного  інспектора?  Яке

рішення має прийняти суд?

Контрольні питання

1. Розкрийте юридичну природу екологічної безпеки.

2. Дайте визначення поняття екологічної безпеки та правових засад їх

забезпечення.

3. Розгляньте види екологічної безпеки.

4. Визначте особливості забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.
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5. Дайте визначення поняття екологічного ризику, розкрийте його зміст.

6. Укажіть суб’єкти й об’єкти у сфері забезпечення екологічної безпеки.

7. Визначте  види  юридичної  відповідальності  у  сфері  забезпечення

екологічної безпеки.

8. Дайте визначання поняття екологічної загрози, які його види.

9. Розкрийте  поняття  біологічна  безпека,  негативні  фізичні  чинники

(шум, вібрація, електромагнітні випромінювання).

Питання для самостійного опрацювання

1. Правове регулювання сплати екологічного податку.

2. Правові  засади  справлення  плати  за  використання  природних

об’єктів та їх ресурсів.

Література: [15, с. 4; 19, с. 12; 25, с. 7 9; 29, с. 11 13; 40, с. 5; 47].‒ ‒

Семінарське заняття № 6

Тема. Основні функції управління у галузі охорони навколишнього

природного середовища

Мета: визначити  поняття  функції  управління  у  сфері

природокористування  й  охорони  навколишнього  природного  середовища,

охарактеризувати основні види функцій.

Питання для обговорення

1. Основні функції управління у сфері природокористування і охорони

навколишнього природного середовища. 

2. Державний моніторинг довкілля. 

3. Система  нормативів  і  стандартів  у  сфері  природокористування  й

охорони навколишнього природного середовища. 

4. Юридичні  вимоги  щодо  інформації  про  стан  навколишнього

природного середовища. 

5. Короткострокові та довгострокові екологічні прогнози. 

6. Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів.
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7. Державний облік об’єктів і речовин, що негативно впливають на стан

навколишнього природного середовища.

Короткі теоретичні відомості

Екологічне  прогнозування  –  це  особливий  вид  діяльності  суб’єктів

екологічного управління,  спрямований на  розробку  прогнозних  показників

стану  навколишнього  природного  середовища  й  окремих  його  елементів,

життя та здоров’я людей.

Екологічні  стандарти  –  це  юридично  закріплені  в  спеціальних

нормативно-технічних  документах  загальнообов’язкові  вимоги,  норми  та

правила,  що  висуваються  до  суб’єктів  природокористування  й  охорони

навколишнього середовища та видів їх діяльності.

Екологічні нормативи – це сукупність гранично допустимих величин

впливу  на  навколишнє  середовище,  що  не  призводять  до  безповоротних

перетворень  і  суттєво  не  впливають  на  життя  та  здоров’я  людей.  До  них

належать:  нормативи  гранично  допустимих  викидів  (ГДВ)  у  атмосферне

повітря та гранично допустимих скидів (ГДС) у воду та ґрунти забруднюючих

хімічних  речовин,  а  також  гранично  допустимих  рівнів  (ГДР)  фізичних

факторів,  зокрема  шуму,  вібрації,  іонізуючого  випромінювання  (радіації),

електромагнітних факторів, а також шкідливих біологічних факторів.

Державний моніторинг довкілля – це система спостережень за станом

НПС,  рівнем  його  забруднення,  якісними  та  ємкісними  характеристиками

природних  ресурсів  з  метою  збору,  оброблення,  збереження  й  аналізу

інформації про стан НПС.

Екологічне  інформаційне  забезпечення  –  це  врегульована  нормами

екологічного права діяльність спеціально уповноважених органів з надання,

збору, узагальнення й оприлюднення відомостей про екологічну обстановку

та її вплив на стан здоров’я населення.
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Державні  кадастри природних ресурсів  –  це  систематизовані  зводи

відомостей про кількісні, якісні характеристики природних ресурсів, їх обсяг,

оцінку та правовий режим, розподіл серед власників і користувачів. 

Екологічна  паспортизація  об’єктів  –  здійснюване  суб’єктом

господарювання збирання узагальнених за спеціально встановленою формою

даних  про  екологічні  показники  діяльності  об’єкта,  використання  ним

природних ресурсів, ступінь потенційної небезпеки для НПС.

Екологічний  аудит –  це  документально  оформлений  системний

незалежний  процес  оцінювання  об’єкта  екологічного  аудиту,  що  включає

збирання й об’єктивне оцінювання доказів  для встановлення  відповідності

визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління

й інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону НПС

та іншим критеріям екологічного аудиту.

Екологічна експертиза – це науково-практична діяльність спеціально

уповноважених  державних  органів,  еколого-експертних  формувань  та

об’єднань  громадян,  що  ґрунтуються  на  міжгалузевому  екологічному

дослідженні, аналізі й оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів

чи об’єктів,  реалізація і  дія яких може негативно впливати або впливає на

стан  НПС,  і  спрямована  на  підготовку  висновків  про  відповідність

запланованої діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону НПС,

раціональне використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення

екологічної безпеки.

Завдання до теми

Задача 1 

У  Автозаводському  районі  міста  Кременчук  було  побудовано

автозаправну  станцію  (АЗС).  Мешканці  прилеглих  будинків  подали
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колективний позов про заборону експлуатації  АЗС, оскільки їхнє право на

участь в обговоренні матеріалів будівництва АЗС, гарантоване пунктом «б»

частини  першої  ст.  9  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього

природного  середовища»  від  25  червня  1991  року  було  порушене:  їхньої

згоди  на  будівництво  ніхто  не  запитував.  Представники  АЗС  надали  суду

матеріали  громадського  обговорення  проекту  будівництва  АЗС,  згідно  з

якими мешканці в цілому схвалили проект. Однак, представники мешканців

прилеглих будинків запевняли, що їх не запросили на участь у зазначеному

громадському  обговоренні,  а  тому  вони  не  мали  змоги  висловити  свою

позицію із зазначеного питання. Представники АЗС надали суду примірник

газети «Міські новини» у якій було опубліковано оголошення про проведення

громадського обговорення. Але представники мешканців заявили, що вони не

передплачують  цієї  газети,  а  тому  не  могли  знати  про  проведення

громадського обговорення. 

Чи мало  місце  порушення  прав  мешканців  прилеглих  будинків  у  ході

будівництва АЗС? Яке рішення має прийняти суд? 

Задача 2 

У  зв’язку  з  численними  наріканнями  громадськості  на  будівництво

автозаправних станцій у центрі міста, міська рада подала позов до суду про

заборону експлуатації АЗС на міській території, посилаючись на пункт «б»

частини  першої  статті  15  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього

природного  середовища»  від  25  червня  1991  року,  згідно  з  яким  для

розміщення на території міста підприємств необхідно отримати попередню

згоду міської ради. У позовній заяві зазначалося, що на розміщення жодної

АЗС на своїй території міська рада згоди не давала. ТОВ «Сяйво», яке було

власником АЗС,  заперечило  проти  позову, мовляв,  міська  рада  затвердила

проект відведення  земельної  ділянки для  будівництва  АЗС,  який  пройшов

погодження  усіх  необхідних  служб  –  це  і  є  згодою  міської  ради  на

розміщення на території міста АЗС. 
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Який порядок надання згоди місцевої ради на розміщення підприємств

на території міста передбачає екологічне законодавство? Яке рішення має

прийняти суд? 

Задача 3 

Кременчуцька міська рада прийняла рішення про відведення частини

зеленої  зони  міста  під  забудову. Мешканці  міста  Кременчук  були  обурені

таким рішенням. Було проведено загальні збори громадян міста Кременчук,

на які з’явилося 2037 осіб (загальна чисельність мешканців міста – 220000

осіб).  Про  проведення  загальних  зборів  за  10  днів  до  їх  проведення  було

попереджено  Кременчуцького  міського  голову.  На  загальних  зборах  було

утворено  ініціативну  групу  з  проведення  місцевого  референдуму  на  який

планувалося винести два питання: а) про скасування рішення місцевої ради

про відведення частини зеленої зони міста під забудову і б) про утворення

рекреаційної  зони  на  зазначеній  території.  Ініціативна  група  була

зареєстрована Кременчуцьким міським головою. У ході збору підписів було

зібрано 11 % підписів повнолітніх дієздатних громадян міста Кременчук, які

підтримали  проведення  референдуму.  Голова  Кременчуцької  міської  ради

передав належно оформлені  результати збору підписів  із  пропозицією про

проведення місцевого референдуму на розгляд Кременчуцької міської ради.

Кременчуцька міська рада відхилила пропозицію про проведення місцевого

референдуму, посилаючись на брак коштів у міському бюджеті на проведення

референдуму.  Представник  ініціативної  групи  оскаржив  відмову

Кременчуцької міської ради до суду. 

Яке рішення має прийняти суд? 

Задача 4 

У  зв’язку  з  розміщенням  полігону  для  захоронення  відходів  біля

селища  Білявка,  його  мешканці  п.  Воронько Н.  та  п.  Плекун З.  від  імені

населення  звернулися  до  селищної  ради  з  вимогою  надати  термінову
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інформацію  щодо  можливого  впливу  зазначеного  об’єкту  на  довкілля  та

здоров’я  населення.  Виконком  селищної  ради  розглянув  клопотання

мешканців селища і у 20-денний термін сповістив через місцеве радіо, що

розміщення полігону не спричинить погіршення стану довкілля та здоров’я

мешканців  селища.  Докладнішої  інформації  виконком  надати  не  може,

враховуючи характер діяльності зазначеного об’єкту та комерційну таємницю

українсько-німецької фірми, що перебуває під охороною закону. Крім того, на

даний  час  ще  немає  висновку  державної  екологічної  експертизи,  яка  б

містила комплексну оцінку впливу даного проекту на довкілля. У зверненні

виконкому  також  зазначалося,  що  всебічна  інформація  надаватиметься

населенню через кожні три місяці, починаючи з часу початку роботи об’єкту,

як  це  і  визначено  чинним  законодавством.  Зазначені  громадяни  не

задовольнилися цією інформацією і звернулися до суду з вимогою примусово

забезпечити необхідною інформацією про наслідки введення в дію екологічно

небезпечного об’єкту. 

Який порядок надання екологічної інформації містить законодавство

України? Розв’язати справу. 

Контрольні питання

1. Дайте  визначення  поняття  функцій  управління  у  сфері

природокористування  й  охорони  навколишнього  природного  середовища,

перерахуйте основні види.

2. Що таке моніторинг довкілля? Види моніторингу.

3. Розкрийте основні цілі та завдання стандартизації та нормування у

сфері  природокористування  й охорони НПС.  Назвіть  систему нормативів  і

стандартів у сфері природокористування й охорони НПС.

4. Назвіть  фактичні  та  юридичні  критерії  якості  довкілля:  нормативи

гранично допустимого шкідливого впливу на довкілля.

5. Нормування  санітарних  і  захисних  зон:  умови  та  порядок  їх

встановлення та контролю.
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6. Юридичні  вимоги  щодо  інформації  про  стан  НПС,  зміст  права

громадян на екологічну інформацію.

7. Законодавчі вимоги щодо ведення екологічного моніторингу та його

юридичне і практичне значення.

8. Правове  регулювання  ведення  кадастрів  природних  ресурсів  та  їх

еколого-правовий зміст.

9. Державний облік об'єктів і речовин, що негативно впливають на стан

НПС.

Питання для самостійного опрацювання

1. Мета, завдання, сфери проведення екологічного аудиту.

2. Порядок  та  умови  проведення  екологічного  аудиту  та  правове

положення організації еколого-аудиторської діяльності.

3. Правове  регулювання  державної,  громадської  та  інших  видів

екологічних експертиз.

4. Оцінка  впливу  на  навколишнє  середовище  та  її  відмінність  від

екологічної експертизи.

Література: [8, с. 11; 27, с. 9; 38, с. 6; 39, с. 25; 42, с. 18; 43, с. 31 33].‒

Семінарське заняття № 7

Тема. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

Мета: ознайомити студентів з поняттям юридичної відповідальності за

правопорушення у сфері охорони навколишнього середовища, її функціями,

видами, складом екологічного правопорушення.

Питання для обговорення

1. Поняття,  функції  юридичної  відповідальності  за  екологічні

правопорушення. 

2. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
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3. Юридичний склад екологічного правопорушення. 

4. Застосування  дисциплінарної,  адміністративної  та  кримінальної

відповідальності за екологічні правопорушення. 

5. Особливості  застосування  цивільно-правової  відповідальності  за

порушення екологічного законодавства. 

6. Особливості розгляду екологічних спорів.

Короткі теоретичні відомості

Юридична  відповідальність  за  екологічні  правопорушення –

сукупність  правових  норм,  які  передбачають  покладання  обов’язків

потерпати негативні  наслідки у виді застосування відповідних санкцій,  що

накладаються за заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу.

Екологічне  правопорушення  –  це  протиправне  діяння  (дія)  або

бездіяльність,  що  порушує  встановлений  екологічний  правопорядок  і  за

вчинення якого законом передбачена юридична відповідальність.

Екологічна шкода  – це негативний вплив на навколишнє середовище,

який  викликаний  антропогенною  діяльністю  людини  та  пов’язаний  із

забрудненням  НПС,  виснаженням  природних  ресурсів,  пошкодженням  або

руйнуванням екологічних систем.

Функції юридичної відповідальності за екологічні правопорушення:

– забезпечувальна;

– превентивна;

– компенсаційна;

– стимулююча;

– виховна;

– каральна.

Екологічне  правопорушення  має  свій  об’єкт  і  об’єктивну  сторону  й

охоплює своїх суб’єктів і суб’єктивну сторону правопорушення. 

Екологічний спір – це особливий вид правових відносин, в основі яких

лежать  розбіжності  суб’єктів,  що  виявляються  в  процесі  виникнення,

36



реалізації,  зміни  чи  припинення  екологічних  прав,  їх  охорони  (захисту)  у

зв’язку  з  порушенням  прав  і  законних  інтересів  (чи  їх  визнанням)  щодо

володіння, користування або розпорядження об’єктами природи.

Екологічне законодавство виділяє спори у галузі охорони НПС; спори з

питань  охорони  атмосферного  повітря;  спори  з  питань  використання  й

охорони вод та відтворення водних ресурсів; спори з питань охорони, захисту,

використання та відтворення лісів та інші.

Завдання до теми

Задача 1

Пана  Кучеренка  затримали  працівники  державного  лісового

господарства при здійсненні самочинної рубки лісу державної власності, що

належав  до  категорії  експлуатаційних  лісів.  Ним  було  зрубано  5  сосен

діаметром  35  см.  Працівники  держлісгоспу  склали  протокол  про

адміністративне  правопорушення  за  ст.  64  КУАП  і  підрахували  розмір

заподіяної екологічної шкоди у сумі 2975 гривень за встановленими таксами.

Обласне державне управління лісового господарства прийняло постанову про

накладення штрафу на пана Кучеренка у розмірі 100 гривень і подало позов

до суду про стягнення екологічної шкоди у сумі 2975 гривень, розрахованої за

діючими  таксами,  а  також  про  стягнення  збору  за  погіршення  якості

природних ресурсів у сумі 1123 гривні (ст. 45 Закону України «Про охорону

навколишнього  природного  середовища»  від  25  червня  1991  року),

розрахованого  за  витратами,  необхідними  для  відновлення  попереднього

стану  лісу. Пан  Кучеренко визнав  себе  винним у незаконній  порубці  лісу,

однак  заперечив  проти  такого  розміру  відшкодування  екологічної  шкоди,

мовляв: 5 сосен він не продасть на ринку більше ніж за 1000 гривень, тому

сума 2975 гривень є необґрунтованою. Крім того, він заперечив проти сплати

збору за погіршення якості природних ресурсів у сумі 1123 гривні, позаяк це

буде,  на  його  думку,  подвійне  стягнення  збитків  за  одне  й  те  саме
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правопорушення, що суперечить частині першій ст. 61 Конституції України

від 28 червня 1996 року. 

Чи  законними  були  дії  працівників  держлісгоспу?  Чи  правильно

підраховано розмір екологічної шкоди і збору за погіршення якості природних

ресурсів? Яке рішення має прийняти суд? 

Задача 2

Працівники  ТОВ  «Світло»  ховали  у  лісі  200  відпрацьованих

люмінесцентних ламп, коли за цим заняттям їх застав державний екологічний

інспектор. Працівники пояснили, що це вони робили за вказівкою директора

ТОВ  «Світло».  Державний  екологічний  інспектор  склав  протоколи  про

адміністративні правопорушення за ст. 73 КУАП. На працівників і директора

ТОВ  «Світло»  постановою  старшого  державного  екологічного  інспектора

було накладено штрафи. Також старшим державним екологічним інспектором

було видано припис ТОВ «Світло» про сплату збору за забруднення довкілля

у  розмірі  4500  гривень,  відшкодування  екологічної  шкоди  у  розмірі  2100

гривень  і  збору  за  погіршення  якості  природних  ресурсів  у  розмірі  1536

гривень. ТОВ «Світло» оскаржило припис до суду як незаконний, оскільки

воно не повинно сплачувати тричі за одне й те саме правопорушення. 

Чи  законними  були  дії  державного  екологічного  інспектора?  Чи

законним  є  припис  старшого  державного  екологічного  інспектора?  Чи

правильно підраховано розмір платежів згідно з умовами задачі? 

Контрольні питання

1. Поняття  та  загальна  характеристика  юридичної  відповідальності  в

екологічному законодавстві.

2. Функції  юридичної  відповідальності:  компенсаційна,  стимулююча,

каральна.

3. Підстави виникнення та притягнення до юридичної відповідальності

в екологічному законодавстві.
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4. Визначення  та  головні  ознаки  екологічного  правопорушення:

злочини та проступки.

5. Особливості, склад екологічного правопорушення.

6. Види  юридичної  відповідальності  за  порушення  екологічного

законодавства:  кримінальна,  цивільно-правова,  дисциплінарна  та

адміністративна.

7. Екологічні спори та їх сутність.

8. Види та механізм вирішення екологічних спорів.

Питання для самостійного опрацювання

1. Сучасний  стан  законодавства  про  морську  екологічну  зону  та

континентальний шельф. 

2. Правова  охорона  морської  екологічної  зони  та  континентального

шельфу.

3. Державні органи, які забезпечують охорону суверенних прав України

у морській економічній зоні та континентальному шельфі. 

4. Особливості  застосування  юридичної  відповідальності  за

правопорушення  щодо  охорони  морської  економічної  зони  та

континентального шельфу. 

5. Загальна  характеристика  екологічної  мережі  України:  об’єкти,

правове забезпечення її формування. 

6. Відповідальність  за  порушення  законодавства  про  екологічну

мережу.

Література: [2, с. 15; 36, с. 8 10; 41, с. 22; 53, с. 236 241].‒ ‒

Змістовий модуль № 2. Особлива частина. Особливості правового

регулювання використання окремих природних ресурсів.

Семінарське заняття № 8
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Тема.  Правове  регулювання  охорони  та  використання  земель.

Правове регулювання використання та охорони вод і водних ресурсів

Мета: ознайомити студентів з особливостями правового регулювання у

сфері  використання  й  охорони  земель,  правовим  режимом  цільового

використання земель, державним, самоврядним і громадським контролем за

використанням  та  охороною  земельних  ресурсів,  особливістю  юридичної

відповідальності  за  порушення  земельного  законодавства.  Розглянути

особливості  правового регулювання у сфері  раціонального використання й

ефективної охорони водних об’єктів та їх ресурсів, застосування юридичної

відповідальності за порушення водного законодавства.

Питання для обговорення

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

2. Правове  регулювання  у  сфері  охорони  земель.  Правовий  режим

цільового використання земель. 

3. Правове забезпечення охорони земель при здійсненні господарської

діяльності: рекультивація і консервація земель. 

4. Державний, самоврядний і громадський контроль за використанням

та охороною земельних ресурсів. 

5. Води як об’єкти правової охорони і використання. 

6. Основні  законодавчі  вимоги  щодо  раціонального  використання  і

ефективної охорони водних об’єктів та їх ресурсів. 

7. Правова охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання.

8. Особливості  охорони  внутрішніх  морських  вод  і  територіального

моря. Правова охорона підземних вод та об’єктів питного водопостачання.

9. Правовий  режим  водоохоронних  зон  і  зон  санітарної

охорони,прибережних захисних смуг та берегових смуг водних шляхів.

Короткі теоретичні відомості
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Земля – це частина земної поверхні, яка розташована над надрами та

іменована  ґрунтовим  шаром  у  межах  території,  на  яку  поширюється

суверенітет держави.

Охорона земель – це система правових, організаційних, економічних та

інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання

необґрунтованому  вилучення  земель  сільськогосподарського  та

лісогосподарського  призначення,  захист  від  шкідливого  антропогенного

впливу,  відтворення  та  підвищення  родючості  ґрунтів,  підвищення

продуктивності  земель  лісогосподарського  призначення,  забезпечення

особливого  режиму використання  земель  природоохоронного,  оздоровчого,

рекреаційного й історико-культурного призначення.

Рекультивання  порушених  земель  –  це  комплекс  організаційних,

технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового

покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель.

Забруднення  земель –  це  накопичення  в  ґрунтах  і  ґрунтових  водах

унаслідок  антропогенного  впливу  пестицидів  та  агрохімікатів,  важких

металів,  радіонуклідів  й  інших речовин,  вміст  яких перевищує природний

фон, що призводить до їх кількісних або якісних змін.

Засмічення земель, на відміну від забруднення, є привнесення у землі

всілякого сміття,  твердих відходів,  металобрухту та інших твердих тіл,  що

перешкоджають нормальному використанню земельної ділянки.

Псування  земель (включає  в  себе  і  забруднення,  і  засмічення)  –  це

порушення  природного  стану  земель,  яке  здійснюється  без  обґрунтованих

проектних  рішень,  погоджених  та  затверджених  в  установленому

законодавством  порядку,  забруднення  їх  хімічними,  біологічними  та

радіоактивними  речовинами,  у  тому  числі  і  тими,  що  викидаються  в

атмосферне  повітря,  засмічення  промисловими,  побутовими  й  іншими

відходами,  неочищеними  стічними  водами,  порушення  родючого  шару

ґрунту, використання земель у спосіб, що погіршує їх природну родючість.
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Земельне  правопорушення –  це  суспільно  шкідлива  дія  чи

бездіяльність,  що  суперечить  нормам  земельного  права,  за  вчинення  якої

винна, деліктоздатна особа несе юридичну відповідальність.

Юридичне  поняття  вод включає  всі  води  (поверхневі,  підземні,

морські),  що  входять  до  складу  природних  ланок  кругообігу  води.  Води

зосереджуються  у  водному  об’єкті–природному  або  створеному  штучно

елементі  довкілля  (море,  річка,  озеро,  водосховище,  ставок,  канал,

водоносний горизонт).  Усі  води  на  території  України становлять  її  водний

фонд. 

До водного фонду України належать:

– поверхневі води;

– природні водойми (озера);

– водотоки (річки, струмки);

– штучні водойми (водосховища, ставки) та канали;

– інші водні об’єкти;

– підземні води та джерела;

– внутрішні морські води;

– територіальне море.

Правова  охорона  вод  включає  закріплену  в  законодавстві  систему

державних  і  суспільних  заходів,  спрямовану  на  запобігання  забрудненню,

засміченню,  вичерпанню  вод  та  організацію  раціонального  використання

водних  ресурсів  для  задоволення  потреб  народного  господарства  та

забезпечення  матеріальних,  екологічних  і  культурно-оздоровчих  інтересів

населення, а також на ліквідацію негативних явищ і поліпшення стану вод.

Водоохоронні  зони встановлюються  для  створення  сприятливого

режиму  водних  об’єктів,  запобігання  їх  забрудненню,  засміченню  та

вичерпанню, знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення

коливань стоку вздовж річок,  морів та навколо озер,  водосховищ та інших

водойм.
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Зони  санітарної  охорони встановлюються  з  метою  охорони  водних

об’єктів  у  районах  забору  води  для  централізованого  водопостачання

населення,  лікувальних  і  оздоровчих  потреб,  які  поділяються  на  пояси

особливого режиму.

Забруднення  вод –  це  надходження  до  водних  об’єктів  забруднених

речовин.

Засмічення вод – це привнесення у водні об’єкти сторонніх предметів і

матеріалів.

Вичерпання характеризується  кількісним  зменшенням  природних

запасів  води  у  водоймах  і  джерелах  унаслідок  неправомірних  дій  або

природних  стихійних  явищ  або  значними  якісними  змінами  в  результаті

хімічного, радіаційного забруднення до такого ступеня, що вода не може бути

використана для водокористування.

Завдання до теми

Задача 1

Керівники  комбінату  «Епос»  дали  розпорядження  про  вивезення  на

беріг річки Лопань виробничого сміття ті інших відходів, які було зібрано під

час впорядкування території комбінату. Навесні,  в процесі  таїння снігу все

сміття  потрапило  в  річку,  що  призвело  до  її  засмічення  та  забруднення,

результатом  чого  стала  масова  загибель  водних  живих  ресурсів.  Також

внаслідок  цих  дій  порушилась  санітарно-епідеміологічна  ситуація,  що

призвело  до  унеможливлення  реалізації  місцевими  жителями  права

загального водокористування (в частині водопою худоби та ловлі риби).

Чи  є  в  діях  керівників  комбінату  «Епос»  та  працівників  цього

комбінату склад екологічного правопорушення? Чи мають право громадяни

на компенсацію в зв’язку із неможливістю використовувати водний об’єкт

на праві загального природокористування?

Задача 2 
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До міського голови із заявою про безоплатну передачу їм у приватну

власність  земельної  ділянки  площею  0,10  г  для  спорудження  двох

індивідуальних  господарств  К.  і  П.  На  цю заяву  голова  відповів,  що  для

зазначених  цілей  земельну  ділянку  можна  придбати  лише  за  договором

купівлі-продажу. Не погодившись з цим, К. і П. почали самостійно будувати

гаражі на земельній ділянці площею 0,15 га.

Дати правову оцінку діям громадян К. і П.

Задача 3

Пенсіонер А. звернувся із заявою до сільської ради з проханням вжити

заходів до сусіднього землевласника К., який на межі їх земельних ділянок

посадив  фруктові  дерева,  які  перешкоджають  проникненню  сонячних

променів  та  стримують  ріст  сільськогосподарських  рослин  на  земельній

ділянці, що перебуває у приватній власності пенсіонера.

Як вирішити спір?

Задача 4

Під  час  спорудження  водозабірної  свердловини  на  землях

сільськогосподарського підприємства виявлені  запаси  питної  води,  яка має

цілющі властивості. Сільськогосподарське підприємство пробурило в цьому

водоносному місці дві свердловини й організувало подання мінеральної води

на свій  консервний завод для  технічних потреб.  Районна рада  заборонила

використання мінеральної  води,  але підприємство оскаржило це рішення в

суді, вказуючи, що згідно з чинним законодавством (ст. 90 ЗК України) воно

має  право  використовувати  не  тільки  землю,  а  й  підземні  води,  які

знаходяться на його території.

Дайте  висновок  по  справі.  Охарактеризуйте  підстави  виникнення

спеціального права водокористування.

Контрольні питання

1. Дайте  характеристику  водам  як  об’єктам  правової  охорони  та

використання.
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2. Назвіть заходи забезпечення правової охорони вод.

3. Охарактеризуйте поняття «право водокористування».

4. Назвіть види права водокористування.

5. Розкрийте сутність права орендного водокористування.

6. Визначте підстави та порядок виникнення права водокористування.

7. Охарактеризуйте права й обов’язки водокористувачів.

8. Визначте  підстави  та  порядок  припинення  спеціального

водокористування.

Питання для самостійного опрацювання

1. Права й обов’язки водокористувачів.

2. Юридична  відповідальність  за  порушення  законодавства  про

використання й охорону вод і відтворення водних ресурсів.

Література: [23, с. 6; 28, с. 10; 20, с. 8 9; 42, с. 15; 51, с. 198 209].‒ ‒

Семінарське заняття № 9

Тема.  Особливості  правового  регулювання  охорони  та

використання  надр  та  атмосферного  повітря.  Особливості  правового

регулювання охорони і використання тваринного світу

Мета: ознайомити студентів з особливостями правового регулювання

використання  й  охорони  надр,  атмосферного  повітря,  юридичної

відповідальності  за  порушення  гірничого  екологічного  законодавства  та

законодавства про охорону атмосферного повітря.

Питання для обговорення

1. Поняття і  структура державного фонду надр та  державного фонду

родовищ корисних копалин. 

2. Загальна  характеристика  права  користування  надрами:

поняття,суб’єкти,об’єкти та види права надрокористування. 
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3. Підстави та порядок виникнення,зміни,призупинення та припинення

права користування надрами. 

4. Спеціальні дозволи на користування надрами. 

5. Підстави та порядок надання та вилучення гірничих відводів.

6. Законодавчі заходи щодо охорони надр. Державний контроль і нагляд

за веденням робіт з вивчення, використання і охорони надр.

7. Атмосферне  повітря  як  об’єкт  правової  охорони. Правове

регулювання охорони атмосферного повітря. 

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

використання. Державне  управління  у  сфері  охорони  та  відтворення

тваринного світу.

9. Загальна  характеристика  права  користування  тваринним  світом:

поняття, об’єкти, суб’єкти, види права користування тваринним світом.

10. Правове  регулювання  полювання  та  мисливського  господарства,

рибальства: поняття та види.

Короткі теоретичні відомості

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

та  дном водоймищ і  простягається  до глибин,  доступних для геологічного

вивчення й освоєння.

Корисні  копалини  –  природні  мінеральні  речовини,  які  можуть

використовуватися безпосередньо або після їх обробки.

Користування  надрами  здійснюється  на  підставі  гірничого  відводу,

ліцензії та угоди про розподіл продукції, якщо користувачем надр є інвестор.

Правова охорона надр – це система заходів (організаційних, технічних,

технологічних, соціально-економічних, екологічних, правових), передбачених

чинним законодавством України, спрямованих на забезпечення раціонального

використання надр і мінеральних ресурсів, недопущенню шкідливого впливу

робіт, пов’язаних із користування надрами, на збереження запасів корисних

копалин,  гірничих  виробок  і  свердловин,  що  експлуатуються  чи
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законсервовані,  а  також підземних споруд,  запобігання шкідливому впливу

гірничих  робіт  на  стан  навколишнього  природного  середовища,  життя  та

здоров’я людей.

Атмосферне повітря – це природна суміш газів,  що знаходиться за

межами жилих, виробничих та інших приміщень.

До  основних  забруднювачів  атмосферного  повітря,  крім  шкідливих

речовин,  що  викидаються  промисловими  підприємствами,  забруднень  від

усіх  видів  транспорту,  належать  також  транспортні  та  виробничі  шуми,

іонізуюче,  електромагнітне  та  радіоактивне  випромінювання,  вібрації,

світлові та теплові впливи.

Під шумом розуміють усі неприємні та небажані звуки, які заважають

нормально працювати, сприймати інформаційні звукові сигнали, відпочивати.

Рівень шуму в природному середовищі складає 30 – 60 дБ.

Ультразвук –  це  механічні  коливання  пружного  середовища  з

частотою,  що  перевищує  верхню  межу  чутності  –20  Кгц.  Інфразвуком

називають акустичні коливання з частотою нижче 20 Гц.

Завдання до теми

Задача 1

На  території  виробничого  сільськогосподарського  кооперативу  було

знайдено  глину  і  пісок.  Члени  цього  господарства  добували  і

використовували ці корисні копалини для будівництва особистих житлових та

господарських будівель. Крім того, за рішенням правління кооперативу було

створено  цех  гончарного  виробництва,  який  використовував  в  якості

сировини  глину  і  пісок  з  території  сільськогосподарського  кооперативу.

Вироблена продукція частково залишалися для потреб господарства, частково

реалізовувалась споживачам.

Фермер  Лозовий  звернувся  до  голови  кооперативу  з  проханням

передати йому в оренду 0,5 га земельної ділянки для видобування піску та

глини, необхідних йому для будівництва ферми. Голова кооперативу дав свою
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згоду, але за умови, що платня буде вноситись у 15-ти кратному розмірі від

нормативної оцінки земельної ділянки. Про цей факт стало відомо податковій

міліції. 

Вирішіть цю ситуацію по суті.

Задача 2

На присадибній ділянці К. видобував глину та пісок, використовував їх

для  будівництва  житлового  будинку.  Частину  добутого  піску  він  продав

сусідові  для теплиці.  Органи державного гірничого нагляду  заборонили К.

видобування  корисних  копалин  і  притягли  його  до  відповідальності.  К.

звернувся зі скаргою до районного прокурора, бо вважав, що він як власник

землі має право видобувати корисні копалини для своїх потреб.

Вирішіть  справу.  Який  порядок  видобування  корисних  копалин

власниками  землі?  Яку  відповідальність  встановлено  за  незаконне

видобування корисних копалин?

          Задача 3

Сільськогосподарське підприємство звернулося до господарського суду

із  позовом  до  заводу  «Хімреактив»  про  відшкодування  збитків,  завданих

викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, внаслідок яких було

знищено  5  га  плодово-ягідних  дерев.  Представник  заводу  проти  позову

заперечував,  стверджуючи,  що  їх  підприємство  оснащене  всіма

передбаченими проектом вводу в експлуатацію очисними спорудами, і таким

чином, її діяльність не спричиняє шкоди атмосферному повітрю.

Вирішіть  справу.  Охарактеризуйте  особливості  відповідальності  за

шкоду,  заподіяну  порушенням  законодавства  про  охорону  атмосферного

повітря.

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняття надр, корисних копалин, охарактеризуйте

право користування надрами.

2. Назвіть види корисних копалин.
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3. Особливості виникнення права користування надрами.

4. Розкрийте порядок та умови укладання угод про розподіл продукції.

5. Яким документом засвідчується право на користування надрами?

6. Що таке гірничий відвід?

7. Підстави припинення права користування надрами.

8. Як здійснюється державний нагляд і  контроль за веденням робіт з

вивчення, використання й охорони надр?

9. Які правові вимоги щодо стандартизації та нормування використання

й охорони атмосферного повітря?

10. Розкрийте  поняття  щодо  правових  заходів  охорони  повітря  від

виробничого впливу.

11. Які  правові  вимоги  щодо  зниження  фізичного  та  біологічного

впливу на атмосферне повітря?

12. Державний і громадський контроль у сфері охорони атмосферного

повітря.

Питання для самостійного опрацювання

1. Права й обов’язки користувачів надр, захист і гарантії їх прав. 

2. Відповідальність за порушення законодавства про надра. 

3. Відповідальність  за  порушення  законодавства  у  галузі  охорони

атмосферного повітря. 

4. Особливості  відшкодування  шкоди,  заподіяної  порушенням

атмосферно-охоронного законодавства.

Література: [1, с. 7; 18, с. 5 7; 24, с. 31; 28, с. 37 39; 34, с. 45].‒ ‒

Семінарське заняття № 10

Тема. Особливості правового регулювання використання і охорони

рослинного світу та лісів. Правове регулювання поводження з відходами.

Правовий  режим  екологічно  вражених  територій  і  зон  надзвичайних

екологічних ситуацій
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Мета: ознайомити студентів із особливостями правового регулювання

використання  й  охорони  рослинного  світу  та  лісів;  з  особливостями

правового  регулювання  поводження  з  відходами,  відповідальності  за

порушення  законодавства  у  сфері  поводження  з  відходами.  Розглянути

особливості  правового  режиму  екологічно  вражених  територій  і  зон

надзвичайних екологічних ситуацій.

Питання для обговорення

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

Державне управління і державний контроль і галузі використання і охорони

рослинного світу. 

2. Правова  природа  використання  рослинного  світу.  Загальне  і

спеціальне користування природними рослинними ресурсами. 

3. Правове  забезпечення  охорони  об’єктів  рослинного  світу. Правові

вимоги щодо акліматизації, інтродукції та селекції рослин. 

4. Ліс  як  об’єкт  права  лісокористування.  Суб’єкти  та  види  права

лісокористування.

5. Правові засади щодо відтворення,охорони та захисту лісів. Державне

управління і  державний контроль у сфері використання,охорони,захисту та

відтворення лісів. 

6. Основні  напрями  державної  політики  в  сфері  поводження  з

відходами. Відходи як об’єкт правового регулювання. Правова класифікація

відходів. 

7. Правовий режим поводження з відходами: радіоактивними, твердими

побутовими,  небезпечними. Функції  органів  виконавчої  влади  і  місцевого

самоврядування  щодо  поводження  з  відходами:  облік,  моніторинг  та

інформація про відходи. 

8. Основні  види  правопорушень  у  сфері  поводження  з  відходами  та

застосування юридичної відповідальності. 
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9. Поняття  і  види  надзвичайних  екологічних  ситуацій. Цивільний

захист населення. 

10. Правові режими екологічно вражених територій і зон екологічного

лиха. 

11. Правовий  режим  надзвичайного  стану  в  умовах  надзвичайної

екологічної ситуації. 

12. Правовий режим зон  надзвичайної екологічної ситуації. 

13. Особливості правового режиму територій карантину.

Короткі теоретичні відомості

Ліс  – це тип природних комплексів,  у якому поєднуються переважно

деревна  та  чагарникова  рослинність  з  відповідними  ґрунтами,  трав’яною

рослинністю,  тваринним  світом,  мікроорганізмами  й  іншими  природними

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

одного і на навколишнє природне середовище.

Ліси  України  за  екологічним  і  соціально-економічним  значенням  і

залежно  від  основних  виконуваних  ними  функцій  поділяються  на  такі

категорії:

– ліси  природоохоронного,  наукового,  історико-культурного

призначення  (виконують  особливі  природоохоронні,  естетичні,  наукові

функції тощо);

– рекреаційно-оздоровчі  ліси  (виконують  переважно  рекреаційні,

санітарні, гігієнічні й оздоровчі функції);

– захисні  ліси  (виконують  переважно  водоохоронні,  ґрунтозахисні  й

інші захисні функції);

– експлуатаційні ліси.

Рослинний світ – це сукупність усіх видів рослин, а також грибів та

утворених ними угруповань на певній території.

Відтворення  лісів  здійснюється  шляхом  їх  відновлення  та

лісорозведення. 
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Зелена книга України –  це  офіційний державний документ, у  якому

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

загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань України,

що відіграють важливу роль як складова частина біологічного різноманіття та

потребують особливої охорони.

Відходи – будь-які речовини, матеріали та 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. 

Поводження з відходами – це дії спрямовані на запобігання утворенню

відходів,  їх  збирання,  перевезення,  сортування,  зберігання,  оброблення,

перероблення,  утилізацію,  видалення,  знешкодження  та  захоронення,

включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Природно-заповідний  фонд становлять  ділянки  суші  та  водного

простору,   природні  комплекси  й  об'єкти  яких  мають  особливу

природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну й іншу  цінність і виділені

з  метою  збереження  природної  різноманітності  ландшафтів,  генофонду

тваринного  та  рослинного  світу,  підтримання  загального  екологічного

балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного

середовища. 

Екологічна мережа – це єдина територіальна система, що утворюється

з метою поліпшення умов для формування та відновлення НПС, підвищення

природно-ресурсного  потенціалу  території  України,  збереження

ландшафтного  та  біологічного  різноманіття,  місць  оселення  та  зростання

цінних  видів  тваринного  та  рослинного  світу, генетичного  фонду, шляхів

міграції тварин через поєднання територій та об'єктів природно-заповідного

фонду, а також інших територій,  які  мають особливу цінність для охорони

навколишнього природного середовища та підлягають особливій охороні.
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Курортом є освоєна територія, яка розташована на землях оздоровчого

призначення,  що  має  природні  лікувальні  ресурси,  необхідні  для  їх

експлуатації  будівлі  та  споруди  з  об’єктами  інфраструктури  та

використовується  з  метою  лікування,  медичної  реабілітації,  профілактики

захворювань і для рекреації та підлягає особливій охороні.

Надзвичайна  ситуація –  це  обстановка  на  окремій  території  чи

суб’єкті  господарювання  на  ній  або водному об’єкті,  яка  характеризується

порушенням  нормальних  умов  життєдіяльності  населення,  спричинена

катастрофою,  аварією,  пожежею,  стихійним  лихом,  епідемією,  епізоотією,

епіфітотією,  застосуванням  засобів  ураження  або  іншою  небезпечною

подією,  що призвела  (може призвести)  до  виникнення загрози  життю або

здоров'ю  населення,  великої  кількості  загиблих  і  постраждалих,  завдання

значних  матеріальних  збитків,  а  також  до  неможливості  проживання

населення на такій території  чи об'єкті,  провадження на ній господарської

діяльності.

Аварія  – це небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила

ураження,  травмування  населення  або  створює  на  окремій  території  чи

території суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та

призводить  до  руйнування  будівель,  споруд,  обладнання  і  транспортних

засобів,  порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє

наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий

вплив на навколишнє природне середовище.

Епідемія – це масове поширення інфекційної хвороби серед населення

відповідної території за короткий проміжок часу.

Катастрофа –  це  велика  за  масштабами  аварія  чи  інша  подія,  що

призводить до тяжких наслідків.

Пожежа – це неконтрольований процес знищування або пошкодження

вогнем  майна,  під  час  якого  виникають  чинники,  небезпечні  для  істот  і

навколишнього природного середовища.
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Стихійне  лихо –  це  природне  явище,  що  діє  з  великою  руйнівною

силою,  заподіює  значну  шкоду  території,  на  якій  відбувається,  порушує

нормальну життєдіяльність населення, завдає матеріальних збитків.

Карантин –  це  адміністративні  та  медико-санітарні  заходи,  що

застосовуються  для  запобігання  поширенню  особливо  небезпечних

інфекційних  хвороб  (карантинними  хворобами  є  чума,  холера,  жовта

гарячка).  Карантин  встановлюється  та  скасовується  КМУ  за  поданням

Головного державного санітарного лікаря України.

Карантин рослин  – це система заходів,  спрямованих на запобігання

занесенню  та/або  поширенню  регульованих  шкідливих  організмів  або

забезпечення контролю за ними (локалізації).

Карантин  тварин  –  це  особливий  правовий  режим,  який

застосовується в інфікованій і буферній зонах і в разі необхідності – у зоні

спостереження з метою локалізації спалаху хвороби тварин і ліквідації такої

хвороби згідно із законами, відповідними ветеринарно-санітарними заходами

та нормативно-правовими актами.

Контрольні питання

1. Що таке рослинний світ як об’єкт правової охорони та використання?

2. Які  види  використання  рослинного  світу  передбачені

законодавством?

3. Що слід розуміти під правом лісокористування?

4. У яких формах власності можуть перебувати ліси?

5. Який порядок ведення Зеленої книги природи?

6. Яке законодавче визначення поняття відходів в Україні?

7. Яка класифікація відходів?

8. Які  відходи  вважаються  радіоактивними?  Які  особливості

поводження з радіоактивними відходами?

9. Які особливості стадії поводження з відходами в Україні?
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10. Назвіть  основні  склади  правопорушень  у  сфері  поводження  з

відходами. Дайте класифікацію правопорушень у даній сфері.

11. Якими  нормативно-правовими  актами  регламентується  правовий

режим надзвичайних екологічних ситуацій?

12. Які причини виникнення НЕС?

13. У чому полягають особливості правового режиму зон НЕС?

14. Які особливості правового режиму територій карантину?

Питання для самостійного опрацювання

1. Червона книга України. Зелена книга України. 

2. Особливості охорони рідкісних і зникаючих видів рослин. 

3. Особливості  майнової  відповідальності  за  шкоду, заподіяну лісу та

рослинному світу.

4. Поняття  та  загальна  характеристика  природно-заповідного  фонду

України як ключового об’єкта національної екологічної мережі України.

5. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону

об’єктів природно-заповідного фонду.

6. Юридична  відповідальність  за  порушення  законодавства  щодо

курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних територій.

7. Особливості міжнародного права навколишнього середовища.

Література: [12, с. 3; 13, с. 5; 23, с. 16; 30 33; 35, с. 17 19; 44, с. 31; 46,‒ ‒

с. 55 57].‒

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Сучасна  екологічна  криза:  причини,  наслідки,  форми  прояву  та

шляхи подолання.

2. Виникнення й основні етапи розвитку екологічного законодавства та

права.

3. Поняття екологічного права, його метод, принципи.
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4. Об’єкти  та  суб’єкти  екологічного  права.  Екологічна

правосуб’єктність.

5. Система  екологічного  права  та  його  співвідношення  з  іншими

галузями права.

6. Поняття  й  особливості  джерел  екологічного  права.  Конституційні

основи  екологічного  права  та  їх  основоположне  значення  для  розвитку

природоохоронного  законодавства.  Міжнародно-правові  акти  як  джерела

екологічного права.

7. Загальна  характеристика  системи  екологічних  прав  громадян.

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

8. Екологічна  функція держави та  права.  Функції  управління у сфері

природокористування й охорони довкілля.

9. Поняття  управління  природокористуванням  та  охороною  довкілля.

Правові питання участі громадськості в управлінні природокористуванням та

охороною довкілля.

10. Органи  управління  загальної  компетенції  у  сфері

природокористування та охорони довкілля.

11. Органи  управління  спеціальної  компетенції  у  сфері

природокористування та охорони довкілля.

12. Основні ознаки та визначення поняття права власності на природні

об’єкти та їх ресурси. Особливості права власності на природні ресурси та

комплекси.

13. Зміст  права  власності  на  природні  об’єкти  та  його  реалізація.

Способи  захисту  й  охорони  права  власності  на  природні  об’єкти  та  їх

ресурси.

14. Суб’єкти права власності  на природні ресурси. Права й обов’язки

власників  природних  ресурсів.  Підстави  виникнення  та  припинення  права

власності на природні ресурси.
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15. Природокористування  як  необхідна  умова  існування  людини  та

суспільства: визначення поняття й основні принципи.

16. Основні види природокористування та їх юридичне закріплення.

17. Правові засади використання природних ресурсів на умовах оренди.

18. Підстави та порядок виникнення, припинення, зупинення та зміни

права природокористування. Права й обов’язки природокористувачів. Захист

прав природокористувачів.

19. Поняття екологічної безпеки та правовий механізм її забезпечення.

Види екологічної безпеки.

20. Правове регулювання забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Правове регулювання поводження з небезпечними хімічними речовинами.

21. Правові  засади  забезпечення  біологічної  та  генетичної  безпеки.

Юридична  відповідальність  за  правопорушення  в  галузі  забезпечення

екологічної безпеки.

22. Поняття  та  структурні  складові  економіко-правового  механізму

охорони навколишнього природного середовища.

23. Законодавчі вимоги щодо ведення екологічного моніторингу та його

юридичне та практичне значення. Екологічний контроль.

24. Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів та їх

еколого-правовий зміст. Державний облік об’єктів і  речовин, що негативно

впливають на стан навколишнього природного середовища.

25. Правове  регулювання  державної,  громадської  та  інших  видів

експертиз  у  сфері  охорони  довкілля.  Правові  засади  проведення  судової

екологічної експертизи.

26. Поняття  та  функції  юридичної  відповідальності  за  екологічні

правопорушення.  Підстави  юридичної  відповідальності  за  екологічні

правопорушення. Юридичний склад екологічного правопорушення.

27. Застосування  дисциплінарної,  адміністративної  та  кримінальної

відповідальності  за  екологічні  правопорушення.  Особливості  застосування
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цивільно-правової  відповідальності  за  порушення  екологічного

законодавства.

28. Поняття  та  види  відходів.  Функції  органів  виконавчої  влади  та

місцевого самоврядування щодо поводження з відходами: облік, моніторинг

та інформація про відходи.

29. Правове  регулювання  поводження  з  небезпечними  відходами:

вимоги щодо їх утворення, транспортування та зберігання

30. Основні  види правопорушень у сфері  поводження з  відходами та

застосування юридичної відповідальності за їх скоєння.

31. Поняття  та  види  надзвичайних  екологічних  ситуацій.  Правовий

режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

32. Єдина державна система цивільного захисту населення і територій

та  правове  становище  потерпілих  від  надзвичайних  ситуацій.  Правові

режими екологічно уражених територій та зон екологічного лиха.

33. Правовий  режим  надзвичайного  стану  в  умовах  надзвичайної

екологічної ситуації. Особливості правового режиму території карантину.

34. Поняття  й  особливості  міжнародного  права  навколишнього

середовища.  Джерела  та  принципи  міжнародного  права  навколишнього

середовища.

35. Міжнародний  організаційний  механізм  охорони  навколишнього

середовища.  Міжнародно-правова  відповідальність  за  правопорушення  у

сфері охорони навколишнього середовища.

36. Сучасний  стан  законодавства  про  курорти,  лікувально-оздоровчі

об’єкти та рекреаційні території. Поняття та види курортів: умови та порядок

оголошення території та об’єктів курортними.

37. Земельні  ресурси  як  об’єкт  господарського  використання  та

правової охорони: правовий режим цільового використання земель.
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38. Правове регулювання використання й охорони земельних ресурсів.

Державний  самоврядований  і  громадський  контроль  за  використанням

земельних ресурсів.

39. Юридична  відповідальність  за  порушення  законодавства  про

охорону та використання земель.

40. Води як об’єкт правової охорони та використання.

41. Правове регулювання використання й охорони вод. Правовий режим

водоохоронних зон і зон санітарної охорони, прибережних захисних смуг і

берегових смуг водних шляхів.

42. Державне управління та контроль у сфері використання й охорони

водних об’єктів та їх ресурсів.

43. Державний  фонд  надр  і  державний  фонд  родовищ  корисних

копалин. Види корисних копалин та їх розмежування на загальнодержавні та

місцеві.

44. Правове регулювання використання надр.

45. Державний  контроль  і  державний  нагляд  за  веденням  робіт  з

вивчення, використання й охорони надр.

46. Юридична відповідальність за порушення гірничого й екологічного

законодавства.

47. Атмосферне  повітря  як  об’єкт  правової  охорони.  Правове

регулювання охорони атмосферного повітря.

48. Правові вимоги щодо стандартизації та нормування використання й

охорони  атмосферного  повітря,  щодо  зниження  фізичного  та  біологічного

впливу на атмосферне повітря.

49. Особливості  юридичної  відповідальності  за  порушення

законодавства про охорону атмосферного повітря. 

50. Ліси  як  об’єкт  правової  охорони  та  використання.  Економічні  й

екологічні функції лісів.

51. Правове регулювання використання й охорони лісів.

59



52. Державне управління та контроль у сфері використання, охорони,

захисту та відтворення лісів. Служба лісової охорони.

53. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства.

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

55. Правове  регулювання  використання  й  охорони  рослинного  світу.

Державне управління та державний контроль у сфері використання й охорони

рослинного світу.

56. Юридична  відповідальність  за  порушення  законодавства  про

рослинний світ.

57. Тваринний  світ  як  об’єкт  правової  охорони,  відтворення  та

використання.

58. Правове регулювання використання та охорони тваринного світу.

59. Особливості  охорони  рідкісних  і  зникаючих  рослин  і  тварин:

вимоги щодо ведення «Червоної книги України» та «Зеленої книги України».

60. Юридична  відповідальність  за  порушення  законодавства  про

охорону, використання та відтворення тваринного світу.

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

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.
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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

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.
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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

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;
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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. 

Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або

письмових відповідей на 3–4 запитання за темами, які були вже розглянуті на

семінарських заняттях.

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. 
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