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ВСТУП 
Анотація 

Навчальна дисципліна «Екологічне право» являється невід’ємним складником 

формування професійної компетентності й важливою передумовою академічної та 

професійної мобільності студентів, які здобувають ступінь вищої освіти «Бакалавр». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни Екологічне право є система знань 

про суспільні відносини, що виникають в процесі використання, користування та 

охорони природних ресурсів на основі положень екологічного законодавства 

України.  

Навчальна програма дисципліни «Екологічне право» передбачає вивчення 

студентами: ключових екологічних прав і обов’язків громадян України, положень 

основних нормативно-правових актів щодо використання, охорони та відтворення 

природних ресурсів, юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, а 

також формування у слухачів навиків застосування екологічного законодавства 

України на практиці та вироблення нового якісного стану екологічного мислення й 

еколого-правової свідомості.  

Ключові слова: екологічні права, екологічні обов’язки, екологічні гарантії, 

природні ресурси, екологічне управління, екологічні правопорушення. 

 

 

Аbstract 

The discipline «Environmental Law» is an integral part of the formation of 

professional competence and an important prerequisite for academic and professional 

mobility of students pursuing a bachelor's degree. 

The subject of study of the discipline Environmental Law is a system of knowledge 

about social relations that arise in the process of use, utilization and protection of natural 

resources on the basis of the provisions of environmental legislation of Ukraine. 

The curriculum of the discipline «Environmental Law» provides students with the 

study of: key environmental rights and responsibilities of citizens of Ukraine, the 

provisions of basic regulations on the use, protection and reproduction of natural 

resources, legal liability for environmental offenses, as well as students' skills in 

environmental legislation of Ukraine in practice and the development of a new qualitative 

state of ecological thinking and ecological and legal consciousness. 

Keywords: environmental rights, environmental responsibilities, environmental 

guarantees, natural resources, environmental management, environmental offenses. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання / заочна 

форма навчання 

Кількість кредитів – 3. Галузь знань 

10 Природничі науки 
(шифр і назва) 

 

Вибіркова – 1* 

Модулів – 1 
Рік підготовки: 1-й 

Змістових модулів – 3 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету ‒  
Спеціальність  

101 Екологія 
(код та найменування)  

 

 

Освітня програма «Екологія 

та охорона навколишнього 

природного середовища» 
(найменування) 

Семестр: I-й  

Лекцій (денна) Лекцій (заочна) 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання _____ 
 

15‒год. 4‒год. 

Практичні, 

семінарські 

(денна) 

Практичні, 

семінарські 

(заочна) 

Загальна кількість годин ‒ 

90 
15‒год. 4‒год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –; 

 

самостійної роботи 

студента –; 

Освітній рівень: 

перший(бакалаврський) 

 

Самостійна 

робота (денна) 

Самостійна 

робота (заочна) 

60‒год. 82‒год. 

Індивідуальні завдання: ‒ 

Вид контролю:  

-й семестр – Залік 

Форма контролю:  

Поточний ‒ комбінований. 

Підсумковий ‒ усний. 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни «Екологічне право» надає студентам 

студентів, які здобувають ступінь вищої освіти «Бакалавр» можливість 

ознайомитися з правовими інститутами екологічного права, засвоїти правові 

категорії, передбачених екологічним законодавством України, вивчити основні 

засади використання, охорони і відтворення природних ресурсів в Україні та 

підстави настання юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. 

В результаті вивчення курсу студенти можуть набути: здатність працювати в 

команді, здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадського суспільства та необхідність його сталого 

розвитку та засвоїти знання сучасних досягнень національного та міжнародно-

екологічного законодавства.  

 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумов до вивчення навчальної дисципліни «Екологічне право» немає. 

 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Екологічне право» передбачає формування 

та розвиток у студентів таких результатів навчання:  

 Вирішувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного досвіду.  

 Уміти формувати ефективні комунікативні стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.  

 Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання 

норм і вимог екологічного законодавства.  

 Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля.  

 Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 
Змістовий модуль № 1: Загальні положення екологічного права. 

Тема № 1: Загальна характеристика екологічного права України. Екологічні 

права та обов’язки громадян. Право власності на природні ресурси. Основна 

література: [6, 61, с. 9-85]. 



7 

  

Тема № 2: Загальні положення публічного управління природокористуванням 

(екологічне управління) і охорони навколишнього природного середовища. Основна 

література: [61, с. 86-115]. 

Тема № 3: Екологічна безпека. Юридична відповідальність за порушення 

екологічного законодавства. Основна література: [6, с. 331-360; 9-16, 54]. 

 

 

Змістовий модуль № 2: Особлива частина екологічного права.  

Природоресурсне право. 

Тема № 4: Правове регулювання використання та охорони земель. Основна 

література: [12; 61, с. 115-120]. 

Тема № 5: Правове регулювання використання та охорони вод. Основна 

література: [13; 61, с. 131-136]. 

Тема № 6: Правове регулювання охорони і використання надр. Основна 

література: [14; 61, с. 137-141]. 

 

 

Змістовий модуль № 3: Особлива частина екологічного права.  

Природоресурсне право.  

Тема № 7: Правове регулювання охорони і використання атмосферного 

повітря. Право регулювання використання і охорони лісів. Основна література: [6; 

11; 15; 43; 61, с. 115-119]. 

Тема № 8: Правове регулювання використання і охорони рослинного та 

тваринного світу. Основна література: [47-53; 61, с. 126-130, 142-146]. 
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Тематичний план навчальної дисципліни ‒ I-й семестр:  

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин  
денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

Л Пр.з С.р. Л Пр.з С.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. 
Змістовий модуль № 1: Загальні положення екологічного права. 

Тема № 1: Загальна характеристика 

екологічного права України. Екологічні права 

та обов’язки громадян. Право власності на 

природні ресурси.  

9 2 2 5 10 

1 1 

8 

Тема № 2: Загальні положення публічного 

управління природокористуванням 

(екологічне управління) і охорони 

навколишнього природного середовища.  

9 2 2 5 10 10 

Тема № 3: Екологічна безпека. Юридична 

відповідальність за порушення екологічного 

законодавства. 
12 1 1 10 10 10 

Разом за змістовим модулем № 1. 30 5 5 20 30 1 1 28 

Змістовий модуль № 2: Особлива частина екологічного права.  

Природоресурсне право. 
Тема № 4: Правове регулювання 

використання та охорони земель.  
11 2 2 7 13 

2 1 

10 

Тема № 5: Правове регулювання  

використання та охорони вод. 
10 2 2 6 9 9 

Тема № 6: Правове регулювання 

використання та охорони надр. 
9 2 2 5 8 8 

Разом за змістовим модулем № 2. 30 6 6 18 30 2 1 27 

Змістовий модуль № 3: Особлива частина екологічного права.  

Природоресурсне право 
Тема № 7: Правове регулювання охорони і 

використання атмосферного повітря. Правове 

регулювання використання і охорони лісів.  
15 2 2 11 16 1 1 14 

Тема № 8: Правове регулювання 

використання і охорони рослинного та 

тваринного світу. 
15 2 2 11 14 1 1 12 

Разом за змістовим модулем № 3. 30 4 4 22 30 2 2 26 

Усього за Модулем 1: 90 15 15 60 90 4 4 82 
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Теми семінарських занять: 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна форма  Заочна форма 

1 Тема № 1: Загальна характеристика 

екологічного права України. Екологічні права 

та обов’язки громадян. Право власності на 

природні ресурси. 

2  

 

 

 

 

 

1 

2 Тема № 2: Загальні положення публічного 

управління природокористуванням 

(екологічне управління) і охорони 

навколишнього природного середовища.  

2 

3 Тема № 3: Екологічна безпека. Юридична 

відповідальність за порушення екологічного 

законодавства. 

1 

4 Тема № 4: Правове регулювання 

використання та охорони земель.  

2  

 

 

1 
5 Тема № 5: Правове регулювання 

використання та охорони вод.  

2 

6 Тема № 6: Правове регулювання охорони і 

використання надр. 

2 

7 Тема № 7: Правове регулювання охорони і 

використання атмосферного повітря. Право 

регулювання використання і охорони лісів.  

2  

1 

8 Тема № 8: Правове регулювання 

використання і охорони рослинного та 

тваринного світу. 

2  

1 

 Разом 15 4 

 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної та заочної форми 

навчання:  

підготовка до лекційних занять – 1 година на 1 лекцію; 

підготовка до практичних занять – 1 години на 1 заняття; 

написання МКР ‒ 10 годин на 1 роботу; 

підготовка до заліку – 15-30 год. на залік.  
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Завдання для самостійної роботи  
№ 

з/п 

Вид роботи Кількість 

годин 

Денна форма  Заочна форма 

1 Підготовка до лекцій. 7,5 2 

2 Підготовка до практичних занять. 7,5 2 

3 Виконання МКР. 30 ‒ 

4 Виконання КР ‒ 58 

5 Підготовка до заліку.  15 20 

 Разом 60 82 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Екологічне право» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

 поточне (усне) опитування, метою якого є поглиблене відпрацювання та 

закріплення студентами основних теоретичних знань; 

 написання МКР; 

 підсумкова атестація; 

 залік; 

 виконання завдань, винесених на самостійне вивчення. 

 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

В процесі викладання навчальної дисципліни «Екологічне право» передбачено 

проведення поточного та підсумкового контролів.  

Поточний контроль проводиться на семінарському (практичному) занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та 

набутих практичних навичок під час виконання модульних контрольних робіт.  

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

Підсумковий контроль проводиться шляхом складання студентами в І-му 

семестрі заліку з дисципліни «Екологічне право». При цьому, студент який 

отримав 60 балів під час поточного контролю, за його бажанням може бути 

звільнений від заліку і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заліку, де студент може набрати до 40 балів. У кожного 

компонента своя частка в загальній системі оцінок. Так, під час поточного контролю 

студент може набрати до 60 балів шляхом отримання проміжних оцінок. Під 

компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру 

(відповіді на семінарських заняттях, виконання МКР). Питома вага заліку в 

загальній системі оцінок ‒ 40 балів.  
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Право здавати залік надається студенту, якій з урахуванням максимальних 

балів поточного контролю набирає не менше 60 балів. Якщо студент набрав меншу 

кількість балів, то добрати необхідну кількість балів студент може за рахунок 

виконання індивідуальних завдань та поточного тестування або відпрацювання 

пропущених занять з відповідних тем курсу. 

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки 

заліку.  

 

Критерії оцінювання результатів навчання на семінарських заняттях 
Відповіді на 

семінарах 

(бали) 

Критерії оцінювання 

2 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 

1–1,5 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

1–0,5 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

0,5–0,25 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

0,25–0,1  Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована. 

0 Студент не дає відповіді. 

 

Критерії оцінювання виконання модульних контрольних робіт (далі ‒ МКР) 

В процесі викладання навчальної дисципліни «Екологічне право» передбачено 

проведення трьох контрольних заходів, на яких студенти пишуть 3 МКР, де кожна 

оцінюється до 10 балів.  

В свою чергу, кожна МКР складатися із: тестових завдань, теоретичних понять 

та теоретичних запитань та/або задачі. 

Кожне тестове завдання складається з 14 тестів. Кожний варіант завдання має 

тільки одну правильну відповідь. За правильну відповідь нараховується 0,5 балів 

(разом 7 балів за всі правильні відповіді). За невірну відповідь бали не 

нараховуються.  

В МКР дається 4 визначення. За правильне визначення поняття нараховується 

0,5 бала, за неправильне – бали не нараховуються. Так, за написання 4-ох 

правильних понять можна отримати 2 бали. 

В МКР дається одне теоретичне питання або задача.  

За відповідь на теоретичне питання та/або розв’язання задачі завдання студент 

може отримати до 6 балів.  
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Відповідь на 

теоретичне 

питання або 

розв’язання 

задачі (бали) 

Критерії оцінювання 

6 
Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію та 

аргументовані висновки. 

5 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна, однак 

допущені несуттєві помилки та неточності.  

4 
Відповідь частково правильна, містить декілька неточностей і 

недостатньо обґрунтована. 

3 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

2 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок. 

до 1 Відповідь взагалі не вірна та не обґрунтована.  

0 Студент взагалі не розуміє питання та не дає відповіді. 

 

Розрахунок балів за написання МКР 

Вид завдання  
Максимальна кількість балів 

 

Тести 14х0,5 балу = 7 балів 

Визначення поняття 4х0,5 бал = 2 бала 

Теоретичне питання або розв’язання 

задачі чи виконання завдання 

1х6 бал = 6 балів 

Всього 15 

 

Розподіл балів, які отримують студенти під час МКР: 
Змістовий  

модуль № 1 

Змістовий  

модуль № 1 

Змістовий  

модуль № 3 

 

Сума 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 45 

15 15 15 

Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, Т7, Т8 ‒ відповідні теми змістовних модулів.  

 

Критерії оцінювання виконання КР 
Виконання студентами заочної форми навчання контрольної роботи (далі ‒ КР) 

оцінюється до 56 балів і являється їх допуском до заліку. 

Контрольна робота складається із п’яти типів індивідуальних завдань: 

1. Складання термінологічного словнику з дисципліни «Екологічне 

право». Словник повинен містити мінімум 12 основних понять. За правильне 

визначення поняття нараховується 0,5 бала, за неправильне – бали не 

нараховуються. Так, за написання 12-ти правильних понять можна отримати 6 балів. 

2. Виконання тестових завдань. Кожне тестове завдання складається з 20 

тестів. Кожний варіант завдання має тільки одну правильну відповідь. За правильну 

відповідь нараховується 0,4 балів (разом 8 балів за всі правильні відповіді). За 

невірну відповідь бали не нараховуються.  

3. Відповідь на 3 теоретичні питання. Теоретичне питання виконується 

письмово, в обсязі, необхідному для надання обґрунтованої відповіді з посиланням 
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на статті нормативно-правових актів, які використовувалися. За кожну правильну 

відповідь на теоретичне питання нараховується до 6 балів. 
Відповідь на 

теоретичне 

питання 

(бали) 

Критерії оцінювання 

9 
Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію та 

аргументовані висновки. 

8 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна, однак допущені 

несуттєві помилки та неточності.  

6-7 
Відповідь частково правильна, містить декілька неточностей і недостатньо 

обґрунтована. 

4-5 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

2-3 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок. 

до 1 Відповідь взагалі не вірна та не обґрунтована.  

0 Студент взагалі не розуміє питання та не дає відповіді. 

Так, кожну правильну відповідь на теоретичне питання, в цілому, можна 

отримати 18 балів. 

4. Рішення задачі. Рішення задачі виконується письмово, в обсязі, 

необхідному для надання обґрунтованої відповіді з посиланням на відповідні статті 

нормативно-правових актів, які використовувалися. За правильне рішення задачі 

нараховується до 9 балів. 
Рішення 

задачі (бали) 
Критерії оцінювання 

9 
Рішення правильне, повне, логічне, містить аналіз, систематизацію та 

аргументовані висновки. 

8 
Рішення в цілому правильне, достатньо повне, логічне, однак допущені 

несуттєві помилки та неточності.  

6-7 
Рішення частково правильне, містить неточності і недостатньо 

обґрунтоване. 

4-5 
Рішення має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

2-3 Рішення містить значну кількість суттєвих помилок. 

до 1 Рішення взагалі не вірне та не обґрунтоване.  

0 Студент взагалі не розуміє задачу. 

5. Написання та захист реферату (реферат виконується і здається разом з 

КР). За написання і захист реферату нараховується до 15 балів. 

Критерії оцінювання написання та захисту рефератів 
Критерії оцінювання Бали 

Оформлення реферату (титульний лист, 

план, література та ін.). 
1 

Структурованість роботи (наявність 

чіткого, послідовного, логічного плану 

структури). 
1 

Чітке визначення актуальності теми, що 

висвітлюються у рефераті. 
1 

Змістовність основного тексту (широта і 

повнота висвітлення теми реферату в 

пунктах плану: питання, яке в ньому 

5 

Виконання від 90 % - 100% вимог – 5 балів  

Виконання 70% - 89% вимог - 4 бали  
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розглядається, викладене послідовно, 

логічно; текст повинен бути 

інформативним, об8єктивно передавати 

інформацію, відрізнятися повнотою 

викладу, а також коректно оцінювати 

матеріал, що міститься в першоджерелі). 

Виконання 55% - 69% вимог - 3 бали 

Виконання 30% - 54% вимог - 2 бали  

Виконання менше 30% вимог - 1 бал 

Бібліографія роботи (список використаної 

наукової літератури повинен містити 

мінімум 6 джерел, відповідає сучасним 

правилам оформлення бібліографії). 

1 

Наявність емпіричної частини (висновки 

гуртуються на результатах проведеного 

дослідження, викладені з чітким 

формулюванням авторської позиції) 

2 

Виконання від 50 % - 100% вимог – 2 бали  

Виконання менше 50% вимог - 1 бал 

Захист реферату (вміння стисло, логічно і 

повно доповісти про результати 

дослідження). 

4 

Виконання від 80 % - 100% вимог – 4 бали  

Виконання 65% - 79% вимог - 3 балів  

Виконання 50% - 64% вимог - 2 балів  

Виконання 30% - 49% вимог - 1 бал  

Усього 15 

 

 

Критерії оцінювання результатів за виконання інших завдань 

Вид завдання  
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Участь (відповіді) на семінарських заняттях  7,5х2 бал = 15 балів 2х2 бал = 4 бала 

Виконання КР ‒ 1х56 балів = 56 балів 

Поточний модульний контроль (виконання 

МКР) 

3х15 балів = 45 балів ‒ 

Всього 60 60 

 

Критерії оцінювання заліку 
Під час складання заліку студенти відповідають на заліковий білет, який вони 

вибрали власноруч.  

Кожен заліковий білет містить три контрольні питання. Відповідь на кожне 

питання залікового білету оцінюється до 13,3 балів. Тобто після складання заліку 

студент може отримати до 40 балів, які додаються до суми балів, отриманої під час 

поточний контролю відповідного семестру. 

Критерії відповіді на одне питання залікового білету 
Відповідь на 

питання 

(бали) 

Критерії оцінювання 

12‒13.3 
Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію та 

аргументовані висновки. 

9‒11 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна, однак допущені 

несуттєві помилки та неточності.  

6-8 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

3-5 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 
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1-2 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок та не обґрунтована 

0 Студент взагалі не розуміє питання та не дає відповіді. 

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання I семестр 

 

Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 

Вид роботи Кількість 

балів 

ЗМ 1 Т 1-3 

Участь (відповіді) на семінарських 

заняттях 
5 

Участь (відповіді) на 

семінарських заняттях 
 

 

1 

Виконання МКР № 1 15 

ЗМ 2 Т 4‒6 

Участь (відповіді) на семінарських 

заняттях 
6 

Участь (відповіді) на 

семінарських заняттях 
1 

Виконання МКР № 2 15 

ЗМ 3 Т 7-8 

Участь (відповіді) на семінарських 

заняттях 
4 

Участь (відповіді) на 

семінарських заняттях 
2 

Виконання МКР № 3 15 Виконання КР 56 

Підсумковий 

контроль 
Залік 40  40 

Сума 
 

100 
 

100 

 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна: 
1. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Екологічне право» 

для здобувачів вищої освіти. 

2. Наповненість групи «Екологічне право» в месенджері «Viber», 

«Telegram» для дистанційного навчання електронним варіантом ЗК України, ВК 

України, ЛК України, КзПН України, КК України, КУпАП України, лекціями та 

навчальними посібниками з екологічного права. 

3. Наочні засоби: офіційний веб-сайт Верховної Ради України, 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державної 

екологічної інспекції України, Державного агентства України з управління зоною 

відчуження, Державної служби геології та надр України, Державного агентства 

водних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України, 

Державного агентства рибного господарства України, а також слайдові презентації у 

програмі Microsoft Office PowerPoint. 
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10. Рекомендовані джерела інформації: 

Нормативно-правові акти: 

1. Всесвітня Хартія природи // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_453 

2. Віденська Конвенція про охорону озонового шару // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_088 

3. Міжнародна Конвенція про зміну клімату // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_044 

4. Міжнародна Конвенція про охорону біологічного різноманіття // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_030 

5. Міжнародна Конвенція про ядерну безпеку // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_023 

6. Конституція України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

7. Кодекс цивільного захисту населення // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 

8. Цивільний кодекс України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 та 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80732-10  

10. Кримінальний кодекс України // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14  

11. Лісовий кодекс України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 

12. Земельний кодекс України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 

13. Водний кодекс України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80 

14. Кодекс України про надра // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80 

15. Про ратифікацію паризької угоди // закон України // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1469-19/paran2#n2 

16. Про охорону навколишнього природного середовища // закон України // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 

17. Про правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи // закон України // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/791%D0%B0-12 

18. Про природно-заповідний фонд України // закон України // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 

19. Про оцінку впливу на довкілля // закон України // [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19 

20. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення // 

закон України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4004-12 
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21. Про безпечність та якість харчових продуктів // закон України // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771/97-

%D0%B2%D1%80 

22. Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, 

транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів // закон 

України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1103-16 

23. Про поводження з радіоактивними відходами // закон України // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/255/95-

%D0%B2%D1%80 

24. Про відходи // закон України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80 

25. Про землеустрій // закон України // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/858-15 

26. Про оренду землі // закон України // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-14 

27. Про державну експертизу землевпорядної документації // закон України 
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