
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Підготовка та захист рефератів, у тому числі на запропоновані теми – до 30 балів. 

Допускається підготовка одного реферату протягом всієї навчальної дисципліни. Тема 

реферату обирається залежно від тематики дисертаційної роботи. 

 

Тематика рефератів: 

1. Історія розвитку правового регулювання екологічних прав громадян 

2. Природоохоронні громадські організації як суб’єкт контролю за 

використанням та охороною природних ресурсів 

3. Поняття адміністративно-правового статусу органів державного 

контролю  у галузі охорони навколишнього природного середовища 

4. Функції органів державного контролю у галузі охорони навколишнього 

природного середовища 

5. Особливості державного контролю та нагляду за використанням 

земельних ресурсів 

6. Адміністративно-юрисдикційна діяльність Державного агентства 

земельних ресурсів 

7. Адміністративно-юрисдикційна діяльність Державного агентства 

водних ресурсів 

8. Форми контрольної діяльності органів державного контролю у галузі 

охорони навколишнього природного середовища 

9. Методи контрольної діяльності органів державного контролю у галузі 

охорони навколишнього природного середовища 

10. Напрями оптимізації адміністративно-правового статусу органів 

державного контролю  у галузі охорони навколишнього природного 

середовища 

11. Земельні спори як предмет юрисдикції адміністративних судів 

12. Дозвільно-ліцензійні послуги у сфері використання природних ресурсів 

13. Нормативно-правове регулювання здійснення державного екологічного 

моніторингу 

14. Висновок державної екологічної експертизи: аналіз практики 

застосування 

15. Екологічний паспорт Дніпропетровської області 

16. Антикорупційна діяльність у сфері захисту довкілля 

17. Екологічна функція держави 

18. Державна екологічна інспекція: проблеми визначення компетенції 

19. Результати екологічного моніторингу в Україні 

20. Статистичні показники діяльності органів державного контролю та 

нагляду за водокористуванням 

21. Попередження правопорушень у сфері використання лісів 

22. Червона книга України: проблеми розвитку та правової регламентації 

23. Дозвільно-ліцензійні послуги у сфері надрокористування 

24. Дозвільно-ліцензійні послуги у сфері використання атмосферного 

повітря 



25. Договір про «відкрите небо»: проблеми ратифікації 

26. Державний контроль та нагляд за забрудненням атмосферного повітря 

27. Громадський контроль за охороною об’єктів тваринного світу 

28. Профілактика правопорушень у сфері використання тварин 

29. Тварина як об’єкт наукових та науково-дослідних експериментів 

30. Питання розмежування кримінальної та адміністративної 

відповідальності у сфері захисту екологічних прав громадян 

31. Операції у сфері поводження з небезпечними відходами 

32. Правове регулювання обов’язкових платежів у сфері 

надрокористування 

33. Збори за використання природних ресурсів як прибуткова частина 

державного бюджету України 

34. Зарубіжний досвід у сфері захисту екологічних прав громадян 
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