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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ  

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗДАЧІ ЕКЗАМЕНУ З  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Тема 1. Суть і особливості дозвільної системи у сфері використання природних 

ресурсів  

Поняття дозвільної системи: законодавчі та доктринальні підходи. Адміністративно-

правова природа дозвільної системи. Співвідношення дозвільної діяльності та інституту 

адміністративних послуг. Особливості дозвільної системи в сфері господарської діяльності. 

Співвідношення дозвільної системи у сфері господарської діяльності та ліцензування 

господарської діяльності. 

Дозвільна функція управління в сфері раціонального використання і охорони природних 

ресурсів. Законодавче регулювання надання дозволів на право використання природних ресурсів. 

Надання дозволів та екологічне ліцензування: суть, співвідношення.  

Теоретичні підвалини функціонування дозвільної системи у сфері використання природних 

ресурсів. Принципи дозвільної системи у сфері використання природних ресурсів. Поняття та 

особливості дозвільної системи у сфері використання природних ресурсів. Функції дозвільної 

системи у сфері використання природних ресурсів. 

Тема 2. Природоресурсні дозволи: поняття, особливості, види  
Поняття «дозвіл», «ліцензія», «документ дозвільного характеру». Дозволи як 

адміністративні акти: основні характеристики.  

Природоресурсні дозволи: поняття, особливості. Роль дозволів у відносинах використання 

природних ресурсів. 

Система природоресурсних дозволів. Документи дозвільного характеру у відносинах 

надрокористування. Документи дозвільного характеру у відносинах водокористування. 

Документи дозвільного характеру у відносинах лісокористування та використання об’єктів 

рослинного світу. Документи дозвільного характеру у відносинах використання об’єктів 

тваринного світу та водних біоресурсів. Документи дозвільного характеру у відносинах  

використання природних ресурсів на особливо охоронюваних територіях екомережі, природно-

заповідного фонду. 

Класифікація природоресурсних дозволів: за видами природних об’єктів; за формою; за 

підставами надання; за значенням тощо. 

Вимоги до змісту і структури природоресурсних дозволів. Обов’язкові реквізити 

природоресурсних дозволів. 

Тема 3. Дозвільна процедура: поняття, особливості, суб’єкти, стадії  
Суть та розуміння понять «адміністративна процедура», «адміністративний процес», 

«адміністративне провадження», «дозвільна процедура», «дозвільне провадження». Місце 

дозвільних процедур у системі адміністративних процедур. 

Поняття і особливості дозвільних процедур щодо використання природних ресурсів. 

Нормативно-правове регулювання дозвільних процедур. Суб’єкти видачі, анулювання 

переоформлення природоресурсних дозвільних документів. Повноваження державних органів та 

інших суб’єктів щодо видачі природоресурсних дозволів. 

Організаційно-правовий порядок реалізації дозвільних процедур. Нормативно-правові 

засади функціонування центрів надання адміністративних послуг. Особливості застосування 

конкурентного порядку надання природоресурсних дозволів. 



Стадії дозвільної процедури. Порядок проходження окремих стадій дозвільних процедур: 

подання заяви про отримання природоресурсного дозволу,  розгляд заяви, прийняття рішення. 

Факультативні (необов’язкові) стадії дозвільної процедури. Співвідношення анулювання дозволу 

та припинення права спеціального природокористування. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

Тема 4. Дозвільна система у відносинах надрокористування  

Нормативно-правове регулювання надання надр в користування. Спеціальний дозвіл на 

користування надрами: поняття, правова природа. Підстави надання спеціальних дозволів на 

користування надрами. 

Суб’єкт надання спеціальних дозволів на користування надрами. Порядок надання дозволу. 

Особливості організації і проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування 

надрами. Випадки надання дозволів без проведення аукціону. Прийняття рішення про надання 

дозволу. Підстави відмови від надання дозволу, продовження (відмови в продовженні) строку дії 

дозволу, переоформлення дозволу, внесення змін до дозволу, видачі дублікату дозволу. Підстави 

та порядок зупинення дії спеціального дозволу. Співвідношення анулювання дозволу на 

користування надрами та припинення надрокористування. 

Тема 5. Дозвільна система у відносинах лісокористування та використання природних 

рослинних ресурсів 

Види спеціального використання лісових ресурсів. Підстави набуття права спеціального 

використання лісових ресурсів. Види документів дозвільного характеру у відносинах 

використання лісових та природних рослинних ресурсів. 

Підстави та порядок видачі лісорубних квитків. Суб’єкт видачі лісорубних квитків. 

Документи, необхідні для одержання лісорубного квитка. Види спеціального використання 

лісових ресурсів, право на здійснення яких підтверджується лісорубним квитком. 

Підстави та порядок видачі лісових квитків. Суб’єкт видачі лісових квитків. Документи, 

необхідні для одержання лісового квитка. 

Документи дозвільного характеру у відносинах спеціального використання природних 

рослинних ресурсів. 

Підстави і порядок анулювання дозволу і припинення права використання лісових ресурсів.  

Тема 6. Дозвільна система у відносинах водокористування 

Види спеціального водокористування: загальна характеристика. Дозвіл на спеціальне 

водокористування: поняття, функції. 

Підстави видачі дозволів на спеціальне водокористування. Перелік і зміст документів, що 

представляються водокористувачем для отримання дозволу на спеціальне водокористування. 

Особливості дозвільної процедури у відносинах спеціального водокористування. Суб’єкти 

видачі та погодження дозволів на спеціальне водокористування. Зміст та структура дозволів на 

спеціальне водокористування.  

Підстави і порядок припинення права спеціального водокористування. 

Тема 7. Дозвільна система у відносинах використання об’єктів тваринного світу 
Спеціальне використання об’єктів тваринного світу: види, загальний порядок набуття 

права. Спеціальне використання водних біоресурсів: правовий режим. 

Види документів дозвільного характеру у відносинах спеціального використання об’єктів 

тваринного світу. Суб’єкти видачі дозволів.  

Дозволи на добування мисливських тварин: правове регулювання, види, відмінності. 

Порядок отримання ліцензії на добування мисливських тварин, особливості ліцензій на 

добування мисливських тварин як документів дозвільного характеру. Відстрільні картки як 

різновиди дозволів на добування мисливських тварин. Дозволи на селекційний відстріл, дозволи 

на проведення відбіркового діагностичного відстрілу: суть, підстави та порядок надання.  

Дозволи на використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу для наукових, 

культурно-освітніх, виховних, естетичних та інших цілей. 

Підстави, види та порядок видачі дозволів на спеціальне використання водних біоресурсів.  



Тема 8. Дозвільна система у відносинах використання природних ресурсів в межах 

спеціальних природоохоронних  територій 
Дозволи на спеціальне використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення видів тваринного і рослинного світу: підстави надання, суб’єкти надання і отримання, 

порядок надання. Вимоги до змісту дозволів на спеціальне використання рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного світу.  

Дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду України: нормативно-правове регулювання. Особливості 

здійснення спеціального використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду України. Підстави, порядок суб’єкти видачі та отримання дозволів 

на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду України. 

Дозвільні документи на використання природних ресурсів континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони. 

 


