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Анотація

Монографія присвячена дослідженню концептуальних засад сучасного стану
та перспектив розвитку законодавства про охорону довкілля. Проаналізовано
правові засади державної екологічної політики у сфері охорони довкілля,
науково-методологічні чинники становлення та перспективи розвитку
законодавства про охорону довкілля, організаційно-правовий механізм
охорони навколишнього природного середовища. Велика увага приділяється
питанням правового забезпечення охорони земель, вод, рослинного та
тваринного світу, надр, атмосферного повітря, озонового шару та клімату,
природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони, навколишнього природного середовища при поводженні з
відходами, міжнародно-правовим засобам забезпечення охорони довкілля.
Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення механізму правової
охорони довкілля.

Для науковців-правників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих
навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться теоретичними питаннями
екологічного права.
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