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Світлій пам’яті 

видатного українського вченого-правника, 

професора Олексія Олексійовича Погрібного 

(1950–2011) 

ВСТУП 

Навчальний посібник «Екологічне право України. Особлива час-
тина» – результат праці авторського колективу, об’єднаного спільною 
ідеєю – надати читачеві допомогу в освоєнні навчальних курсів «Еко-
логічне право» та «Екологія». Виклад навчального матеріалу у виданні 
здійснюється шляхом послідовного правового аналізу підгалузей еко-
логічного права особливої частини, а саме: водного, гірничого, лісово-
го права, правової охорони рослинного і тваринного світу, охорони 
атмосферного повітря та природно-заповідного фонду. У зв’язку з 
тим, що в загальній частині через брак місця нами не було викладено 
міжнародно-правову охорону довкілля, це зроблено тепер. Таким чи-
ном, запропоноване видання є логічним продовженням навчального 
посібника «Екологічне право України. Загальна частина», виданого 
2010 р. цим же авторським колективом. 

Автори видання поставили за мету якомога ближче торкнутися 
реальних проблем правової охорони довкілля, що існують у нашій 
країні: прогалини законодавства, відсутність економічного стимулю-
вання природокористувачів, «ліберальне» екологічне оподаткування 
тощо. Тобто того кола питань, з яким має справу практикуючий 
юрист, працюючи в галузі екологічного права. 

Разом із тим, основною метою посібника є надання необхідних 
відомостей для засвоєння особливої частини навчальної дисципліни 
«Екологічне право» – підготовки до іспиту, написання реферату чи 
дипломної магістерської роботи, підготовки до семінарських та прак-
тичних занять. Цей посібник також стане в нагоді усім, хто вивчає 
навчальний курс «Екологія» у вишах чи опановує його самостійно. 

За своєю структурою навчальний посібник складається з восьми 
розділів. Вони відповідно присвячені: правовому регулюванню охо-
рони і використання вод, надр, рослинного світу, лісів, тваринного 
світу, атмосферного повітря; правовому режиму територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду та міжнародно-правовій охороні довкіл-
ля. Кожний розділ закінчується запитаннями для самоконтролю і 
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пропонованими темами рефератів. Наприкінці посібника розміщено 
додатки та алфавітно-предметний покажчик. 

Для економії місця авторами запропоновано список скорочень, а 
також посилання на нормативно-правовий акт робиться тільки один 
раз, перший, внизу сторінки. Далі по тексту посилання на його публі-
кацію вже не робиться. З огляду на часті зміни й доповнення у норма-
тивній базі читачам доречніше користуватися офіційними електро-
нними публікаціями, які враховують останні зміни і доповнення. 

Автори сподіваються, що запропонований посібник буде корис-
ним для тих, хто вивчає та практикує у галузі «Екологічного права» та 
«Екології», і будуть вдячні за відгуки і побажання щодо змісту цієї 
праці. 

Автори висловлюють вдячність шановним рецензентам рукопису 
цього посібника докторам юридичних наук А. П. Гетьману та 
В. І. Курилу, а також кандидату юридичних наук М. М. Чабаненку за 
важливі рекомендації щодо поліпшення його якості. 
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