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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Мета Ознайомлення студентів з проблемою охорони та 

відтворення природних екосистем шляхом створення та 

розширення природно-заповідного фонду (ПЗФ), 

державною політикою в галузі розвитку заповідної справи 

та основними напрямками цього розвитку, класифікацією 

природоохоронних територій на Україні, основними 

принципами збереження біологічного різноманіття та 

збереження генофонду та ценофонду, правовими основами 

організації, охорони, ефективного використання ПЗФ 

України, відтворення його природних комплексів та 

об'єктів, розбудови екологічної мережі.  

Компетентність К36. Здатність використовувати принципи збереження 

ландшафтного і біологічного різноманіття. 

Результат 

навчання 

ПР26. Оцінювати впливи на об’єкти природно-заповідного 

фонду природних та антропогенних чинників. 

Базові знання 1. основні напрямки державної політики в галузі розвитку 

заповідної справи; 

2. класифікація ПЗФ і особливості окремих його категорій; 

законодавчі основи формування та функціонування 

ПЗФ; 

3. порядок створення та оголошення об'єктів ПЗФ; 

4. правові основи ведення державного кадастру ПЗФ; 

5. Положення про природно-заповідні об'єкти та 

охоронних зобов'язань; 

6. структуру та особливості Червоної  та Зеленої книг 

України; 

7. режим територій та об'єктів ПЗФ: статус, структура, 

вимоги щодо охорони; 

8. принципи управління територіями та об'єктами ПЗФ; 

9. механізми економічного забезпечення організації та 

функціонування ПЗФ; 

10. відповідальність за порушення законодавства про ПЗФ; 
11. правові засади формування національної екологічної 
мережі України 

Базові вміння 1. Вільно орієнтуватись у положеннях нормативно-

правових документів щодо порядку затвердження та 

змісту Положення про території та об'єкти ПЗФ України, 

порядку оголошення водно-болотних угідь міжнародного 

значення, охоронних зобов’язань та охоронних знаків; 

2. Вільно орієнтуватись у положеннях Концепції 

збереження біологічного різноманіття, положеннях 

законодавства про Червону і Зелену книгу України, 

положеннях нормативно-правових документів щодо 
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порядку встановлення лімітів на використання природних 

ресурсів у межах територій та об'єктів  ПЗФ 

загальнодержавного значення, та видачі відповідних 

дозволів; 

Базові навички 1. Формувати клопотання щодо створення територій та 

об'єктів ПЗФ; 

2. складати охоронне зобов’язання; 

3. розраховувати збитки, викликані порушенням приро-

доохоронного законодавства у межах територій ПЗФ; 

4. отримання професійних знань в сфері організації та 

функціонування ПЗФ України 

Пов’язані 

силлабуси 

- 

Попередня 

дисципліна 

- 

Наступна 

дисципліна 

- 

Заочна форма 

навчання  

Настановна 2 год.; 

Консультації 8 годин;  

Самостійна робота:110 год. 
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Лекційні модулі (заочна форма) 

Код Назва модуля та тем Кількість годин 

аудиторні СРС 

ЗМ-Л1 Науково-теоретичні та правові засади 

заповідної справи  

 Тема 1. Історія розвитку заповідної справи в 

Україні.  

 Тема 2. Класифікація та режим територій та 

об'єктів ПЗФ. 

 Тема 3. Порядок створення і оголошення об'єктів 

ПЗФ. 

 Тема 4. Правові засади організації та 

функціонування ПЗФ України. 

 

 

 

 

 
5 

 

 

5 

5 

 

 

5 

 

ЗМ-Л2 Організація заповідної справи в Україні. Сучасна 

мережа ПЗФ України  

 Тема 1. Проблеми відтворення природних 

екосистем. Сучасна мережа та перспективи 

розвитку ПЗФ України. 

 Тема 2. Проблеми та шляхи збереження 

біорозмаїття Юридична база охорони 

біорозмаїття України 

 Тема 3. Природні комплекси України, їх 

представленість в ПЗФ. Законодавство про 

Червону та Зелену книгу України. 

 Тема 4. Міжнародне співробітництво в галузі 

заповідної справи. 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 Разом: 2 40 

Консультації: Грудев П.Х., згідно з графіком консультацій, затвердженого 

на засіданні кафедри. 
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2.2. Практичні модулі (заочна форма) 

Код Назва модуля та тем Кількість годин 

аудиторні СРС 

ЗМ-П1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 1. Сучасна мережа ПЗФ України. 

Резервування для наступного заповідання цінних 

природних територій  

 Тема 2. Про розробку Положень про території та 

об'єкти ПЗФ України, охоронні зобов'язання та 

охоронні знаки 

 Тема 3. Визначення ВБУ  загальнодержавного 

(міжнародного)  значення. Рамсарська Конвенція 

 Тема 4. Концепція збереження біологічного 

різноманіття 

 Тема 5. Законодавство про Червону і Зелену книгу 

України 

 Тема 6. Про порядок встановлення лімітів на 

використання природних ресурсів у межах 

територій та об'єктів  ПЗФ загальнодержавного 

значення 

 Тема 7. Про порядок видачі дозволів на спеціальне 

використання природних ресурсів у межах 

територій та об'єктів ПЗФ загальнодержавного 

значення 

 Тема 8. Обчислювання  розміру  відшкодування  

шкоди, заподіяної порушенням 

природоохоронного   законодавства  у   межах  

територій  та  об'єктів  ПЗФ  України 

 Тема 9. Про порядок видачі дозволів на добування 

(збирання) видів тварин і рослин, занесених до 

―Червоної‖ книги України 

 Тема 10. Про розміри компенсації за добування 

(збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і 

рослин, занесеним до ―Червоної‖ книги України 

 7 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

7 

 

7 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

7 

 Разом:  70 

Консультації: Кур’янова С.О., згідно з графіком консультацій, 

затвердженого на засіданні кафедри. 

 

 

2.3. Самостійна робота студента та контрольні заходи (заочна форма) 

Код 

модуля 

Завдання на СРС та контрольні заходи Кількість 

годин 

Строк 

проведення 

ЗМ-Л1   Вивчення певних тем лекційного модуля  

  Виконання модульної тестової 

контрольної роботи КР1 (обов’язковий)   

20 

 

5 

жовтень-січень 

 

січень 
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ЗМ-Л2  Вивчення певних тем лекційного модуля  

 Виконання модульної тестової 

контрольної роботи КР2 (обов’язковий)   

20 

 

5 

лютий-квітень 

 

квітень 

ЗМ-П1  Вивчення певних тем практичного 

модулю  

 Виконання практичного завдання  

(обов’язковий, оцінка 50 балів) 

55 жовтень-

квітень 

 

 

квітень 

 Підготовка до заліку 5  

 Разом: 110  

 

 

2.3.1. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-Л1, 

ЗМ-Л2. 

 

Для студентів заочної форми передбачений контроль самостійної роботи 

студента. Для оцінки ступеню засвоєння основних положень теоретичних розділів 

дисципліни передбачається написання модульної контрольної роботи.  
Увесь програмний курс лекційних занять розбито на 2 теоретичні модулі. 

Оцінка засвоєння студентами знань та вмінь по дисципліні ―Заповідна справа‖ 

складається із оцінок, отриманих студентами по окремих модулях. 

Формою контролю засвоєння лекційної частини є контрольні роботи, які 

містять 10 питань за темами лекційних змістовних модулів. Кожна вірна 

відповідь оцінюється у 2 бали. Максимальна оцінка за кожний модуль з 

теоретичного курсу складає 20 балів (таким чином - загальна 40 балів). 

 

 

2.3.2. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П1, 

ЗМ-П2. 

 

Практична частина курсу дисципліни ―Заповідна справа‖ має на меті 

закріплення ключових теоретичних знань та отримання навичок щодо вміння 

вільно орієнтуватись: у положеннях нормативно-правових документів щодо 

порядку затвердження та змісту Положення про території та об'єкти ПЗФ 

України, порядку оголошення водно-болотних угідь міжнародного значення, 

охоронних зобов’язань та охоронних знаків; у положеннях нормативно-правових 

документів щодо порядку затвердження та змісту Положення про території та 

об'єкти ПЗФ України, порядку оголошення водно-болотних угідь міжнародного 

значення, охоронних зобов’язань та охоронних знаків; у положеннях Концепції 

збереження біологічного різноманіття, положеннях законодавства про Червону і 

Зелену книгу України, положеннях нормативно-правових документів щодо 

порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах 

територій та об'єктів ПЗФ загальнодержавного значення, та видачі відповідних 

дозволів; вміннях складати охоронне зобов’язання; розраховувати збитки, 

викликані порушенням природоохоронного законодавства у межах територій 
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ПЗФ; розраховувати розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, 

заподіяну видам тварин та рослин, занесеним до Червоної книги України тощо. 

З практичної частини дисципліна складається з одного модуля, який в свою 

чергу складається з десяти практичних занять. За 8 темами (1-7, 9) після вивчення 

надаються відповіді на поставлені питання та прикріплюються у вигляді окремих 

файлів, за темами  8 та 10 виконується розрахунок,  який також прикріплюються у 

вигляді окремого файл, - за кожною темою за це нараховується 5 балів. Отже 

загальна оцінка за практичну частину курсу дисципліни складає 50 балів.  

Загальна кількість балів за дисципліну (теоретична + практична частина) 

становіть 90 балів. 

 

Форма підсумкового контролю є залік. Залікова контрольна робота 

проводиться за розкладом за тестами оцінки знань базової компоненти 

дисципліни.  

Студент вважається допущеним до підсумкового контролю з дисципліни, 

якщо він виконав усі види робіт, означені вище і набрав за модульною системою 

суму балів не менше  50 % від максимально можливої за теоретичну та практичну 

частини дисципліни (відповідно, не менше 20 та 25 балів). Формою контролю 

засвоєння теоретичних та практичних знань за дисципліною для всіх є залікова 

контрольна робота (підсумкова атестація за тестами). 

 Залікова контрольна робота складена за варіантами. Кожний варіант 

містить  20 тестових запитань з базової компоненти теоретичної частини 

дисципліни. Кожна правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 1 балі. 

Максимальна оцінка за залікову контрольну роботу складає 20 балів (100 %). 

 

Контроль самостійної роботи студента зф проводиться згідно з таблицею 

2.4. Консультації по самостійній роботі студента надає викладач у електронному 

вигляді через електронну адресу кафедри екологічного права і контролю – low-

ekology@odeku.edu.ua, або через особисту електронну пошту викладача – 

Red_sun@ukr.net (Кур’янова С.О.) 

 

Таблиця 2.4 - Терміни контролю самостійної роботи студента 

Етапи роботи Строк контролю Бал оцінювання 

Вивчення лекційних тем 1 листопада- 

 лютий 

 

Виконання завдань тестового 

модульного контролю №1 

січень 20 балів 

 

Виконання завдань тестового 

модульного контролю №2 

квітень 20 балів 

 

Виконання матеріалів 

практичного завдання  

квітень 50 балів 

Залік За розкладом 20 балів 

 

  

mailto:low-ekology@odeku.edu.ua
mailto:low-ekology@odeku.edu.ua
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3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

3.1. Модуль ЗМ-Л1 «Науково-теоретичні та правові засади заповідної 

справи». 

 

3.1.1. Повчання 

 

Тема 1. Історія розвитку заповідної справи в Україні. 

При вивченні теми звернути особливу увагу на такі питання: історична 

періодизація розвитку заповідної справи в Україні; Перші заповідники на Україні; 

Видатні вчені заповідної справи; Типи заповідних територій;  Стратегія 

заповідання; Розвиток заповідної справи за радянських часів; Стан заповідної 

справи у 90-ті роки ХХ ст. Література [2, 6, 7]. 

 

Тема 2. Класифікація та режим територій та об'єктів ПЗФ 

При вивченні теми звернути особливу увагу на такі питання: Категорії та 

типи об'єктів ПЗФ; Природні заповідники; Біосферні заповідники; Національні 

природні парки; Регіональні ландшафтні парки; Заповідні урочища та ін.; Штучно 

створенні території і об'єкти ПЗФ. Література [3, 9, 12]. 

 

Тема 3. Порядок створення і оголошення об'єктів ПЗФ 

При вивченні теми звернути особливу увагу на такі питання: Підготовка та 

подання клопотань про створення чи оголошення територій та об'єктів ПЗФ; 

Порядок створення і оголошення територій та об'єктів ПЗФ загальнодержавного 

та місцевого значення; Охоронне зобов’язання; Процедура резервування 

територій; Державний кадастр. Література [3, 12, 23, 24, 25]. 

 

Тема 4. Правові засади організації та функціонування ПЗФ України 

При вивченні теми звернути особливу увагу на такі питання: Нормативно-

правова база., Форми власності на території ПЗФ; використання територій та 

об'єктів ПЗФ; управління територіями та об'єктами ПЗФ; організація науково-

дослідної роботи в межах ПЗФ; економічне забезпечення організації і 

функціонування природно-заповідного фонду; охорона територій ПЗФ та 

контроль за додержанням їх режиму, відповідальність за порушення 

законодавства. Література [1, 3, 10, 12]. 

 

3.1.2. Питання для самоперевірки
1
 

 

Тема 1. Історія розвитку заповідної справи в Україні. 

1. Які історичні етапи розвитку заповідної справи? 

2. Сутність дореволюційного періоду розвитку заповідної справи. 

3. Видатні вчені в дореволюційний період розвитку заповідної справи. 

4. Сутність «радянського» періоду розвитку заповідної справи. 

                                                 
1
 Курсивом виділені питання  для самоперевірки базових результатів навчання (знань, вмінь, навичок) 
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5. Видатні вчені ««радянського» періоду розвитку заповідної справи. 

6. Сутність змін в формуванні підходів до заповідання цінних природних 

територій та об’єктів в різні історичні періоди розвитку заповідної 

справи. 

 

 

Тема 2. Класифікація та режим територій та об'єктів ПЗФ. 

1. Які категорії територій та об’єктів ПЗФ встановлені законодавством 

України (перелічити)? 

2. Які категорії територій та об’єктів ПЗФ мають природне походження 

(перелічити)? 

3. Які категорії територій та об’єктів ПЗФ є штучно створеними 

(перелічити)? 

4. Статус та завдання природних заповідників. 

5. Вимоги щодо охорони природних комплексів та об’єктів природних 

заповідники. 

6. Статус та завдання біосферних заповідників. 

7. Структура території та особливості управління біосферними 

заповідниками. 

8. Статус та завдання національних природних парків.  

9. Структура території та вимоги щодо охорони природних комплексів та 

об’єктів національних природних парків. 

10.  Статус та завдання регіональних ландшафтних парків. 

11.  Статус та завдання заповідних урочищ, заказників та пам’яток 

природи. 

12.  Статус та завдання ботанічних садів. 

13.  Структура території та вимоги щодо режиму ботанічних садів. 

14.  Статус та завдання дендрологічних парків. 

15.  Статус і завдання зоологічних парків. 

16.  Структура території та вимоги щодо режиму зоологічних парків. 

17.  Статус і завдання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва. 

18.  Критерії значимості природних територій для їх віднесення до 

територій та об’єктів ПЗФ. 

 

 

Тема 3. Порядок створення і оголошення об'єктів ПЗФ 

1. Зміст клопотання про створення чи оголошення територій та об'єктів 

ПЗФ загальнодержавного та місцевого значення. 

2. Порядок створення і оголошення територій та об'єктів ПЗФ 

загальнодержавного значення. 

3. Порядок створення і оголошення територій та об'єктів ПЗФ місцевого 

значення. 

4. Завдання резервування цінних природних територій з метою наступного 

створення нових територій та об’єктів ПЗФ. 
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5. Які види діяльності забороняються на територіях, що резервуються з 

метою подальшого заповідання? 

6. Що таке охоронне зобов’язання, ким та з якою метою воно складається? 

 

 

Тема 4.  Правові засади організації та функціонування ПЗФ України.  

1. Форми власності на території та об’єкти ПЗФ в залежності від їх 

категорії та статусу. 

2. Управління в галузі організації, охорони територій та об’єктів ПЗФ. 

3. Основні економічні засоби забезпечення організації і функціонування 

ПЗФ. 

4. Принципи науково-дослідної роботи на територіях та об’єктах ПЗФ. 

5. Правові засади організації охорони територій та об’єктів ПЗФ та 

контролю за додержанням їх режиму. 

6. Що таке державний кадастр територій та об’єктів ПЗФ, для чого він 

призначений? 

7. Порядок ведення державного кадастру територій та об’єктів ПЗФ. 

8. Відповідальність за порушення законодавства про ПЗФ? 

 

3.2. Модуль ЗМ-Л2 «Організація заповідної справи в Україні. Сучасна 

мережа ПЗФ України». 

 

3.2.1. Повчання 

 

Тема 1. Проблеми відтворення природних екосистем. Сучасна мережа та 

перспективи розвитку ПЗФ України. 

При вивченні теми звернути особливу увагу на такі питання: Інтенсифікація 

антропогенного впливу на природні екосистеми; Сучасний стан природного 

середовища і основні тенденції його зміни; Проблеми відтворення природних 

екосистем; Сучасна мережа та перспективи розвитку ПЗФ в Україні; Правові 

засади формування екологічної мережі України; Література [9,10,13, 14,32,36,39]. 

 

Тема 2. Проблеми та шляхи збереження біорозмаїття Юридична база 

охорони біорозмаїття України 

При вивченні теми звернути особливу увагу на такі питання: Сучасні 

концепції збереження біорозмаїття; ВБУ, їх роль у збереженні біорозмаїття; 

порядок надання статусу ВБУ; Особливості мережі заповідання для різних 

фізико-географічних умов. Література [9,10,34,35,36]. 

 

Тема 3. Природні комплекси України, їх представленість в ПЗФ. 

Законодавство про Червону та Зелену книгу України. 

При вивченні теми звернути особливу увагу на такі питання: Основні 

природно-ландшафтні комплекси України та їх представленість в ПЗФ; Правові 

засади збереження рослинного і тваринного світу; Особливості спеціального 

використання об'єктів тваринного і рослинного світу на територіях ПЗФ та 
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занесених до Червоної книги України; Закон України про Червону книгу України. 

Європейський Червоний список; Положення про Зелену книгу України. 

Література [4,10,16,17, 18,40]. 

 

Тема 4. Міжнародне співробітництво в галузі заповідної справи 

При вивченні теми звернути особливу увагу на такі питання: Участь 

України в природоохоронних конвенціях; Роль міжнародних та вітчизняних 

громадських організацій у розвитку заповідної справи в Україні; Проекти 

міжнародних фондів по відтворенню природних комплексів в Україні. Література 

[8,11,41,42]. 

 

 

3.2.2. Питання для самоперевірки
2
 

 

Тема 1. Проблеми відтворення природних екосистем. Сучасна мережа та 

перспективи розвитку ПЗФ України. 

1. Основні чинники інтенсифікації антропогенного впливу на природні 

екосистеми? 

2. Структура та склад сучасного ПЗФ України? 

3. Законодавче регулювання питань розбудови та функціонування 

екологічної мережі. Що таке екологічна мережа? 

4. Структурні елементи екологічної  мережі та їх складові? 

5. Управління в сфері формування, збереження та використання екологічної 

мережі? 

6. Сучасний стан розбудови екологічної мережі України? 

 

Тема 2. Проблеми та шляхи збереження біорозмаїття Юридична база охорони 

біорозмаїття України. 

1. Існуючі проблеми відтворення природних екосистем. 

2. Основні перспективи розвитку ПЗФ в Україні з урахуванням світового 

досвіду. 

3. Нормативно-правова база охорони біологічного різноманіття 

України. 

4. Мета Концепції збереження біологічного різноманіття України. 

5. Засоби реалізації та основні напрями діяльності у сфері збереження 

біологічного різноманіття. 

6. Якими міжнародними нормативно-правовими актами регулюються 

питання збереження біологічного різноманіття?  

7. Поняття ВБУ, та особливості їх значимості для збереження 

біологічного різноманіття. 

8. Порядок оголошення територій ВБУ загальнодержавного значення. 

9. Режим охорони і користування природними ресурсами на територіях 

водно-болотних угідь загальнодержавного значення. 

                                                 
2
 Курсивом виділені питання  для самоперевірки базових результатів навчання (знань, вмінь, навичок) 
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Тема 3. Природні комплекси України, їх представленість в ПЗФ. Законодавство 

про Червону та Зелену книгу України. 

1. Вплив фізико-географічних умов на особливості заповідання.  

 2. Представленість основних природно-ландшафтних комплексів в складі  

ПЗФ України. 

3. Правове регулювання охорони рослинного світу. Основні положення 

Закону України «Про рослинний світ». 

4. Правове регулювання охорони тваринного світу. Основні положення 

Закону України «Про рослинний світ».  

5. Порядок встановлення лімітів та видачі дозволів на використання 

природних ресурсів в межах територій і об’єктів ПЗФ. 

6. Основні положення законодавства про Червону книгу України. 

7. Які існують категорії видів рослинного та тваринного світу, що 

заносяться до Червоної книги? 

8. Особливості Європейського Червоного списку. 

9. Основні положення законодавства про Зелену книгу України. 

10. Які існують угруповання рослин, що заносяться до Зеленої книги? 

 

Тема 4. Міжнародне співробітництво в галузі заповідної справи 

1. Функції та принципи міжнародного права з питань збереження 

біологічного різноманіття та функціонування охоронюваних територій. 

2. Основні міжнародні природоохоронні конвенції та стратегії. 

3. Участь міжнародних організацій в правовому регулюванні питань 

збереження біологічного різноманіття та функціонування охоронюваних 

територій. 

4. Участь вітчизняних організацій в справі розвитку заповідної справи в 

Україні.  

5. Основні проекти міжнародних фондів по відтворенню природних 

комплексів в Україні. 

 

3.3. Питання до практичних занять  

 

3.3.1 Модуль ЗМ-П1 

 

Тема 1. Сучасна мережа ПЗФ України. Резервування для наступного 

заповідання цінних природних територій. 

1). Сучасний стан ПЗФ України? 

2). Характеристика основних територій ПЗФ загальнодержавного значення. 

3). Нормативно-правова підстава здійснення процедури резервування? 

4). З якою метою здійснюється резервування цінних природних територій? 

5). Види господарської діяльності, що заборонені на територіях, які 

резервуються? 

Література [2, 9, 12, 23] 
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Тема 2. Про розробку Положень про території та об'єкти ПЗФ України, 

охоронні зобов'язання та охоронні знаки. 

1). Порядок розробки положень території та об'єкти ПЗФ України, їх зміст? 

2). Нормативно-правова підстава оформлення охоронного зобов’язання, 

його зміст? 

3). Охоронні знаки, порядок їх встановлення, види охоронних знаків. 

Література [9, 12, 24, 25, 37] 

 

Тема 3. ВБУ загальнодержавного (міжнародного) значення. Рамсарська 

Конвенція. 

1). Основні положення Рамсарської конвенції. 

2). Правова підстава надання статусу ВБУ міжнародного значення. Критерії 

віднесення ВБУ до категорії міжнародних?  

3). Перелік ВБУ міжнародного значення, та кандидатів до включення у 

Рамсарський перелік в Україні? 

Література [8, 10, 20, 35] 

 

 

Тема 4. Концепція збереження біологічного різноманіття. 

1). Сучасний стан збереження біорізноманіття в Україні. Правова підстава 

затвердження Концепції збереження біологічного різноманіття. 

2). Мета та об’єкти Концепції? 

3). Основні напрямки реалізації положень Концепції збереження 

біологічного різноманіття? 

Література [10, 19, 34] 

Тема 5.  Законодавство про Червону і Зелену книгу України. 

1). Історія Червоної книги України. 

2). Законодавство про Червону книгу, порядок ведення Червоної книги? 

3). Схожість та відмінність підходів до формування Червоної книги України 

та міжнародного списку МСОП? 

4). Основні положення законодавства про Зелену книгу України? 

5). Порядок ведення Зеленої книги України? 

Література [8, 10, 15, 18, 40] 

 

3.3.1 Модуль ЗМ-П2 

 

Тема 6. Про порядок встановлення лімітів на використання природних 

ресурсів у межах територій та об'єктів  ПЗФ загальнодержавного значення. 

1). Нормативно-правова підстава застосування порядку встановлення лімітів 

на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗФ 

загальнодержавного значення. 

2). Порядок підготовки та подання матеріалів щодо встановлення лімітів? 

3). Особливості встановлення лімітів для основних видів використання 

природних ресурсів? 
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4). Порядок звітування щодо використання природних ресурсів відповідно 

до затверджених лімітів?  

Література [3, 8, 26, 42] 

 

Тема 7. Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання 

природних ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗФ загальнодержавного 

значення. 

1). Порядок надання дозволу на спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗФ загальнодержавного значення. 

2). Перелік документів, що подаються державному адміністратору на 

отримання дозволу, зміст заяви для отримання дозволу? 

3). Перелік підстав для відмови у наданні дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗФ 

загальнодержавного значення? 

Література [3, 8, 27, 42] 

 

Тема 8. Обчислювання  розміру  відшкодування  шкоди,  заподіяної 

порушенням природоохоронного   законодавства  у   межах  територій  та  об'єктів  

ПЗФ  України. 

1). Для яких видів порушень встановлені такси для обчислення розміру 

відшкодування шкоди, заподіяної природним комплексам територій та об'єктів 

ПЗФ юридичними і фізичними особами? 

2). Що є незаконною рубкою деревних видів рослин і таких, що мають 

здерев'яніле стебло?  

3). Що є незаконним добуванням (знищенням) тварин? 

4). Що є незаконним  використанням (знищенням або пошкодженням) 

трав'яного покриву в результаті сінокосіння та випасання худоби? 

5). Що є незаконним збором (або знищенням) рослин? 

Література [3, 12, 21] 

 

Тема 9. Про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і 

рослин, занесених до Червоної книги України. 

1). Нормативно-правова підстава застосування порядку видачі дозволів на 

добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги 

України. 

2).  Порядок видачі дозволів на добування (збирання) тварин і рослин, 

занесених до Червоної книги України? 

3). Порядок дії дозволів на добування (збирання) тварин і рослин, занесених 

до Червоної книги України? 

4). Форма клопотання (заявки) на добування (збирання) видів тварин і 

рослин, занесених до Червоної книги України? 

Література [3, 12, 28, 42] 
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Тема 10. Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, 

заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України. 

1). За які порушення встановлені такси для обчислення розміру шкоди, 

заподіяної видам тварин і рослин, занесених до Червоної книги України? 

2). Хто є платниками компенсації за добування (збирання), видів тварин і 

рослин, занесених до Червоної книги України?  

3. На які категорії поділяються тварини та рослини, занесені до Червоної 

Книги України? 

Література [3, 8, 12, 22] 

 

 

4. ПИТАННЯ ДО ЗАХОДІВ ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО ТА 

СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

4.1. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л1 
№ Питання Джерело Стор./

Ст. 

1.  Перелічити історичні етапи розвитку заповідної справи? 

Сутність дореволюційного періоду розвитку заповідної справи. 
2 17 

2.  Перелічити історичні етапи розвитку заповідної справи? 

Сутність «радянського» періоду розвитку заповідної справи. 
2 20 

3.  Які категорії територій та об’єктів ПЗФ встановлені законодавством 

України? 

Які категорії територій та об’єктів ПЗФ мають природне походження ? 

12 3 

4.  Які категорії територій та об’єктів ПЗФ встановлені законодавством 

України? 

Які категорії територій та об’єктів ПЗФ є штучно створеними? 

12 3 

5.  Статус та завдання природних заповідників. 

Вимоги щодо охорони природних комплексів та об’єктів природних 

заповідники. 

12 15 

6.  Статус та завдання біосферних заповідників. 

Структура території та особливості управління біосферними 

заповідниками. 

12 17 

7.  Статус та завдання національних природних парків. 

Структура території та вимоги щодо охорони природних комплексів 

та об’єктів національних природних парків. 

12 20-21 

8.  Статус та завдання регіональних ландшафтних парків. 

Статус та завдання заповідних урочищ, заказників та пам’яток 

природи. 

12 23-27 

9.  Статус і завдання зоологічних парків. 

Структура території та вимоги щодо режиму зоологічних парків. 
12 35-36 

10.  Статус та завдання дендрологічних парків. 

Статус і завдання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва. 
12 33,37 

11.  Порядок створення і оголошення територій та об'єктів ПЗФ місцевого 

значення. 
12 51-53 

12.  Порядок створення і оголошення територій та об'єктів ПЗФ 

загальнодержавного значення. 
12 51-53 

13.  Завдання резервування цінних природних територій з метою 

наступного створення нових територій та об’єктів ПЗФ. 

Які види діяльності забороняються на територіях, що резервуються з 

23 

ЗД* 
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метою подальшого заповідання? 

14.  Форми власності на території та об’єкти ПЗФ в залежності від їх 

категорії та статусу. 
23 

ЗД* 

15.  Принципи управління в галузі організації, охорони територій та 

об’єктів ПЗФ. 
12 11-13 

16.  Основні економічні засоби забезпечення організації і функціонування 

ПЗФ. 

Принципи науково-дослідної роботи на територіях та об’єктах ПЗФ. 

12 44-49 

17.  Що таке державний кадастр територій та об’єктів ПЗФ, для чого він 

призначений? 

Порядок ведення державного кадастру територій та об’єктів ПЗФ. 

25 ЗД* 

18.  Відповідальність за порушення законодавства про ПЗФ (відповідно до 

Закону України "Про ПЗФ")? 
12 64 

19.  Статус та завдання ботанічних садів. 

Статус і завдання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва. 
12 31-32 

20.  Перелічити історичні етапи розвитку заповідної справи? 

Сутність сучасного періоду розвитку заповідної справи. 
2 23 

ЗД* - законодавчий документ 

 

 

4.2. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л2 

 
№ Питання Джерело Стор./

Ст. 

1.  Основні чинники інтенсифікації антропогенного впливу на природні 

екосистеми. 

Існуючі проблеми відтворення природних екосистем. 

10 38 

2.  Структура та склад сучасного ПЗФ України. 

Законодавче регулювання питань розбудови та функціонування 

екологічної мережі. Що таке екологічна мережа? 

14 2-3 

3.  Структурні елементи екологічної  мережі та їх складові. 

Сучасний стан розбудови екологічної мережі України. 
14 3 

4.  Нормативно-правова база охорони біологічного різноманіття України. 

Мета Концепції збереження біологічного різноманіття України. 
19 

ЗД* 

5.  Нормативно-правова база охорони біологічного різноманіття України. 

Засоби реалізації та основні напрями діяльності у сфері збереження 

біологічного різноманіття. 

19 

ЗД* 

6.  Поняття ВБУ, та особливості їх значимості для збереження 

біологічного різноманіття. 
20 

ЗД* 

7.  Порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів в 

межах територій і об’єктів ПЗФ 
26 

ЗД* 

8.  Правове регулювання охорони рослинного та тваринного світу. 

Основні положення законодавства про Червону книгу України. 
15 2-3 

9.  Які існують категорії видів рослинного та тваринного світу, що 

заносяться до Червоної книги? 
15 13 

10.  Особливості Європейського Червоного списку (категорії видів 

рослинного та тваринного світу, занесені до Європейського Червоного 

списку).  

39 44 

11.  Основні положення законодавства про Зелену книгу України. 18 ЗД* 

12.  Які існують угруповання рослин, що заносяться до Зеленої книги? 18 ЗД* 

13.  Функції та принципи міжнародного права з питань збереження 8 382 
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біологічного різноманіття та функціонування охоронюваних 

територій.Основні міжнародні природоохоронні конвенції та стратегії. 

14.  Порядок видачі дозволів на використання природних ресурсів в межах 

територій і об’єктів ПЗФ 
27 ЗД* 

15.  Існуючі проблеми відтворення природних екосистем. 10 38 

16.  Законодавче регулювання питань розбудови та функціонування 

екологічної мережі. Що таке екологічна мережа? 
14 2 

17.  Засоби реалізації та основні напрями діяльності у сфері збереження 

біологічного різноманіття. 
19 ЗД* 

18.  Основні міжнародні природоохоронні конвенції та стратегії. 8 382 

19.  Правове регулювання охорони рослинного та тваринного світу. 16,17  

20.  Сучасний стан розбудови екологічної мережі України. 14 3 
ЗД* - законодавчий документ 

 

4.4. Тестові завдання до заліку 

 
№ Питання Джерело Стор./

Ст. 

1 Який статус мають біосферні заповідники? 12 17 

2 Ведення Червоної книги України покладається на: 15 15 

3 Які категорії природно-заповідного фонду мають державну форму 

власності на землю? 
12 4 

4 Який статус мають природні заповідники? 12 15 

5 Рішення про створення територій чи об’єктів природно-заповідного 

фонду загальнодержавного значення приймає 
12 53 

6 Об’єктами охорони Зеленої книги України являються 18  

7 Правові відношення в області організації, охорони, використання 

природно-заповідного фонду регулюються Законом України 
12 2 

8 Який статус мають регіональні ландшафтні парки? 12 23 

9 Порядок відведення земельної ділянки під територію або об’єкт 

природно-заповідного фонду визначає 
12 53 

10 Який документ містить обґрунтування для створення нової території 

або об’єкту природно-заповідного фонду 
12 52 

11 Національні природні парки є установами 12 20 

12 В якому році Україна ратифікувала Конвенцію про збереження 

біологічного різноманіття 
19 ЗД* 

13 Дендрологічні парки створюються з метою збереження і вивчення 12 33 

14 Які з територій природно-заповідного фонду мають природне 

походження 
12 3 

15 Рішення про надання території статусу території або об’єкта 

природно-заповідного фонду загальнодержавного значення приймає 
12 53 

16 Право проводити та координувати наукові дослідження у межах 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду має 
12 42 

17 Скільки категорій територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

визначено законодавством України? 
12 3 

18 Об’єкти Червоної книги України відносяться до природних ресурсів 

якого рівня значення? 
15 5 

19 Видання Червоної книги України здійснюється не рідше ніж один  раз  

на 
15 12 

20 Заповідне урочище - це 12 29 

21 Які території і об’єкти природно–заповідного фонду є складовими 13 2 
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природних ядер Поліського широтного коридору екомережі? 

22 Яку форму власності мають території зоологічних парків 

загальнодержавного значення? 
12 35 

23 На території регіональних ландшафтних парків з урахуванням їх 

цінностей та особливостей може проводитися їх зонування з 

урахуванням  вимог, встановлених для яких територій? 

12 24 

24 Національна екологічна мережа України згідно Законодавства 

України має відповідати вимогам 
13 1 

25 Наукове забезпечення ведення Червоної книги України, підготовку 

пропозицій про занесення до Червоної книги України та про 

виключення з неї рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тваринного і  рослинного світу, організацію 

наукових досліджень, розроблення заходів щодо збереження і 

охорони таких видів здійснює? 

15 15 

26 Які землі не включаються до складових структурних елементів 

екомережі? 
14 5 

27 Ведення Зеленої книги України покладається на 18 ЗД* 

28 Видання Зеленої книги України здійснюється не рідше ніж один  раз  

на 
18 

ЗД* 

29 Група об’єктів природно–заповідного фонду, яка передбачена для 

охорони різнотравно–типчаково–ковилових степів це 
13 2 

30 Штучно створюваними територіями природно-заповідного фонду є 12 3 

31 Ботанічні сади є установами  12 31 

32 Категорії рослинних угруповань, що занесені до Зеленої Книги 

України? 
18 ЗД* 

33 Зоологічні парки є установами  12 35 

34 Складовими структурних елементів екологічної мережі України є 13 4 

35 Які види господарської діяльності забороняються на землях, що 

резервуються з метою подальшого включення до складу природно-

заповідного фонду 

23 ЗД* 

36 Парки-памятки садово-паркового мистецтва є 12 37 

37 Рішення про резервування цінних природних комплексів з метою їх 

подальшого включення до складу природно-заповідного фонду 

примає 

12 53 

38 Пам’ятка природи це 12 27 

39 Яке функціональне зонування визначається відповідно до 

диференційованого режиму щодо охорони, відтворення та 

використання територій національних природних парків 

12 21 

40 Яке функціональне зонування визначається відповідно до 

диференційованого режиму щодо охорони, відтворення та 

використання територій біосферних заповідників 

12 18 

ЗД* - законодавчий документ 
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