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Перелік питань до заліку з дисципліни 
„Екологічне право” 

1. Предмет і методи екологічного права. 
2. Об'єкти екологічного права. 
3. Джерела екологічного права. 
4. Поняття екологічного права. 
5. Принципи екологічного права. 
6. Поняття екологічних прав громадян. 
7. Види екологічних прав громадян. 
8. Обов'язки громадян у галузі екології. 
9. Загальні обов'язки громадян у галузі екології.  
10. Майнові обов'язки в галузі екології. 
11. Немайнові обов'язки в галузі екології. 
12. Право власності на природні ресурси об'єктивні і суб'єктивні. 
13. Об'єкти права власності на природні ресурси. 
14. Суб'єкти права власності на природні ресурси. 
15. Спеціальні об'єкти відповідно до форм власності. 
16. Суб'єкти права природокористування. 
17. Об'єкти права природокористування. 
18. Права природокористувачів. 
19. Обов'язки природокористувачів. 
20. Обов'язки орендаря. 
21. Обов'язки орендодавця. 
22. Умови і підстави припинення права природокористування. 
23. Види екологічної безпеки. 
24. Мета, завдання, принципи екологічної експертизи. 
25. Структура екологічної експертизи. Об'єкти, суб'єкти, зміст. 
26. Правовий статус експерта екологічної експертизи. 
27. Органи загального державного управління в галузі екології. 
28. Органи спеціального державного управління в галузі екології. 
29. Екологічне інформаційне забезпечення. 
30. Здійснення екологічного контролю. 
31. Органи по розгляду спорів у галузі екології. 
32. Джерела формування системи екологічного фінансування. 
33. Плата за забруднення навколишнього природного середовища. 
34. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення. 
35. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення. 
36. Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення. 
37. Майнова відповідальність за екологічні правопорушення та її види. 
38. Формування екологічної політики держави. 
39. Місце екологічного права в системі екологічних і правових наук. 



40. Юридична відповідальність за порушення санітарного законодавства. 
41. Дисциплінарна відповідальність за порушення санітарного законодавства. 
42. Українське земельне законодавство і право. 
43. Форми власності на землю. 
44. Плата за землю. 
45. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства. 
46. Законодавство України про надра. 
47. Особливості правовідносин щодо охорони і використання надр. 
48. Лісове законодавство України. 
49. Право загального лісокористування. 
50. Право спеціального лісокористування. 
51. Водне законодавство України. 
52. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням водного 

законодавства. 
53. Майнова відповідальність за порушення лісового законодавства. 
54. Право спеціально використання тваринного світу. 
55. Правові форми охорони тваринного світу. 
56. Правові форми використання атмосферного повітря. 
57. Атмосфероохоронне право. 
58. Правопорушення в галузі охорони атмосферного повітря і 

відповідальність за них. 
59. Законодавство про природно-заповідний фонд України. 
60. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-

заповідний фонд України. 
61. Законодавство України про екологічну експертизу. 
62. Державна екологічна експертиза.  
63. Громадська екологічна експертиза. 
64. Юридична відповідальність за порушення законодавства про екологічну 

експертизу. 
65. Законодавство про виключну (морську) економічну зону України.  
66. Юридична відповідальність за порушення законодавства про виключну 

(морську) економічну зону України.  
67. Правова охорона радіаційно забруднених територій. 
68. Законодавство про екологічну безпеку населення і безпечність довкілля.  
69. Законодавство про санітарну безпеку населення.  
70. Законодавство в галузі радіаційної та ядерної безпеки.  
71. Проблеми міжнародного екологічного права.  
72. Законодавство про повітряний кодекс.  
73. Екологічні катастрофи на території України.  
74. Законодавство України про тваринний світ.  
75. Проблеми екологічної безпеки на Україні.                      
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