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Анотація

Монографія присвячена дослідженню становлення й розвитку такого
інституту екологічного права, як інститут права використання рослинного
світу.

У роботі проаналізовано: поняття, форми й види використання рослинного
світу, суб’єкти правовідносин у сфері використання, їх права й обов’язки,
підстави й порядок виникнення, зміни та припинення правових відносин у цій
царині.

Особлива увага приділяється специфіці правового регулювання відносин
щодо здійснення окремих видів використання рослинного світу.

Для науковців-правників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих
навчальних закладів, юристів-практиків і фахівців у сфері екологічного права. 



3

Зміст

Передмова ......................................................................................................... 5

Розділ 1 
Основні науково-правові засади використання  

рослинного світу

1.1. Становлення та розвиток наукових досліджень щодо використання 
рослинного світу в екологічному праві України ..................................... 8

1.2. Генеза і сучасний стан законодавства, що регулює відносини  
у сфері використання рослинного світу ................................................ 19

1.3. Поняття, форми й види використання рослинного світу ..................... 36
1.4. Співвідношення законодавства національного, міжнародного  

та ЄС у сфері використання рослинного світу ..................................... 58

Розділ 2 
Екологічні правовідносини у сфері використання  

рослинного світу

2.1. Рослинний світ як об’єкт екологічних правовідносин  
у сфері використання .............................................................................. 77

2.2. Суб’єкти правовідносин у сфері використання  
рослинного світу, їх права й обов’язки .................................................. 97

2.3. Підстави й порядок виникнення, зміни і припинення  
правовідносин у сфері використання рослинного світу .................... 114

Розділ 3 
Правове регламентування відносин  

у сфері здійснення окремих видів використання  
рослинного світу

3.1. Правове регулювання окремих видів використання  
рослинного світу .................................................................................... 131

3.2. Правове регламентування використання рослинного світу  
з науково-дослідною метою .................................................................. 148



3.3. Особливості використання об’єктів рослинного світу  
для забезпечення потреб у технічній, лікарській,  
пряно-ароматичній і харчовій сировині з дикорослих рослин .......... 158

3.4. Юридична відповідальність за порушення законодавства  
у сфері використання рослинного світу .............................................. 169

Висновки ....................................................................................................... 184

Список використаних джерел .................................................................. 187



Книги, які можуть вас зацікавити

Екологічне право
України

Публічне управління у
сфері використання
природних ресурсів:

адміністративно-право
ві засади

Перейти до галузі права
Екологічне право

https://jurkniga.ua/ekologchne-pravo-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/ekologchne-pravo-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/ekologchne-pravo-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/publchne-upravlnnya-u-sfer-vikoristannya-prirodnikh-resursv-admnstrativno-pravov-zasadi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/publchne-upravlnnya-u-sfer-vikoristannya-prirodnikh-resursv-admnstrativno-pravov-zasadi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/publchne-upravlnnya-u-sfer-vikoristannya-prirodnikh-resursv-admnstrativno-pravov-zasadi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/publchne-upravlnnya-u-sfer-vikoristannya-prirodnikh-resursv-admnstrativno-pravov-zasadi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/publchne-upravlnnya-u-sfer-vikoristannya-prirodnikh-resursv-admnstrativno-pravov-zasadi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/publchne-upravlnnya-u-sfer-vikoristannya-prirodnikh-resursv-admnstrativno-pravov-zasadi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/category/ekologicheskoe-pravo/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83


https://jurkniga.ua/pravovi-zasadi-vikoristannya-roslinnogo-svitu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83

