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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Курс навчальної дисципліни «Екологічне право» висвітлює основні поняття, 

категорії, інститути екологічного права, що дозволяє уяснити його сутність, 

призначення й роль у врегулюванні сфери екологічних відносин та 

збереження довкілля для майбутніх поколінь,  забезпечує знання та розуміння 

особливостей правового регулювання екологічних відносин та здатність 

здійснювати захист екологічних прав, а також впливає на формування 

еколого-відповідальної поведінки. 

Мета вивчення Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань 

основоположних засад екологічного права та екологічного законодавства, 

вироблення навичок застосовувати здобуті теоретичні знання в практичній 

роботі та здійснювати захист екологічних прав, аналізувати ситуації з 

еколого-правових питань, що виникають у реальному житті і правильно їх 

вирішувати. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завдання навчальної дисципліни: засвоїти основні категорії та інститути 

екологічного  права, вміти розкрити їх зміст; засвоїти основні положення 

нормативно-правових актів, що регулюють еколого-правові відносини; 

показати обізнаність з основними проблемами розвитку екологічного  права 

та законодавства; вміти аналізувати ефективність чинних нормативно-

правових документів; вміти надавати консультації з питань захисту 

екологічних прав; мати навички вирішення еколого-правових кейсів 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Екологічне право» знаходиться у тісному зв’язку з 

такими юридичними дисциплінами: «Екологія», «Теорія держави та права», 

«Конституційне право та процес», «Адміністративне право», 

«Адміністративна відповідальність», Адміністративне судочинство», 

«Цивільне та сімейне право», «Господарське право та процес», «Аграрне та 

земельне право». 

Результати 

навчання 

РН3. Проводитизбір і інтегрованийаналізматеріалів з різнихджерел. 

РН5. Давати короткий висновокщодоокремихфактичнихобставин (даних) з 

достатньоюобґрунтованістю. 

РН14. Належновикористовуватистатистичнуінформацію, отриману з 

першоджерел та вториннихджерел для своєїпрофесійноїдіяльності. 

РН15. Вільновикористовувати для 

професійноїдіяльностідоступніінформаційнітехнології і базиданих. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

РН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку, зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту  прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

РН 25. Використовувати та застосовувати положення національного та 

міжнародного законодавства в сфері охорони довкілля, визначати способи 

реалізації та захисту екологічних прав та обов’язків. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

08 Право 

 

Обов’язкова 

 

 

Рік підготовки 

 

Кількість модулів – 1 

Спеціальності: 

081 Право 

3-й 3-й 

Семестр: 

Кількість змістових 

модулів – 2 

 

 

 

 

 

Загальна кількість 

годин – 90 

6-й 6-й 

Лекції 

 

10 годин 

 

 

6 години 

Рівень вищої освіти: перший 

(бакалаврський) 

Ступінь вищої освіти: 

«бакалавр» 

Практичні, семінарські 

 

20 годин 

 

 

4 годин 

Самостійна робота 

 

60 годин 

 

 

80 годин 

в т. ч. індивідуальні завданні 

 

30 годин 

 

 

40 годин 

Вид контролю: 

Залік 
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3. Дидактична карта дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

модулів і тем денна форма заочна форма 

 Усьог

о 

у тому числі Усьог

о 

у тому числі 

  Л пр лаб інд ср.  л пр. лаб інд ср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Загальна частина. 

Тема 1. Екологічне 

право як галузь права.  

Екологічні права та їх 

захист. 

12 2 2 -  8 10   -  10 

Тема 2. Право 

власності на при 

родні ресурси  

12 2 2 -  8 12 2  -  10 

Тема 3.Право 

природокористування 

12 2 4 -  6 12  2 -  10 

Тема 4. Правові 

засади державного 

управління в галузі 

екології 

10  2 -  8 12 2  -  10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

46 6 10 -  30 46 4 2 -  40 

Змістовий модуль 2.  

Тема 5.Правове 

забезпеченняекологічн

ої безпеки 

14 2 4 -  6 12 2    10 

Тема 6Правове 

регулювання оцінки 

впливу на довкілля  

11  2 -  9 10     10 

Тема 7. Юридична 

відповідальність в 

екологічному праві  

 

11  2 -  9 10     10 

Тема 8. Основи 

міжнародного 

екологічного права 

10 2 2 -  6 12  2   10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

44 4 10 -  30 44 2 2   40 

Усього годин 90 10 20 -  60 90 6 4   80 

 

Самостійна робота 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

денна форма Заочна 

форма 

1 Екологічне право як галузь права. Екологічні права та їх 

захист. 

8 10 

2 Право власності на природні ресурси 8 10 
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3 Право природокористування 6 10 

4 Правові засади державного управління в галузі екології 8 10 

5 Екологічна безпека  6 10 

6 Правове регулювання оцінки впливу на довкілля 9 10 

7 Юридична відповідальність в екологічному праві 9 10 

8 Основи міжнародного екологічного права 6 10 

Разом 60 80 

 

4. Індивідуальні завдання 

Виконання індивідуального завдання з дисципліни «Екологічне право» не передбачено 

 

5. Методи навчання Методи стимулювання й мотивації учіння: навчальні дискусії, 

пізнавальні ігри, створення ситуацій апперцепції (опори на життєвий 

досвід студента). 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

лекції, бесіди, практичні вправи, ілюстрування, інтерактивні методи 

(ділові ігри), частково-пошукові та дослідницькі методи (для 

виконання індивідуального завдання), аналіз науково-юридичної 

літератури та періодичних видань, робота з інформаційними 

матеріалами в мережі Internet. 

6. Система контролю та 

оцінювання 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, і 

полягає у тому, що студенти виконують теоретичні та практичні 

завдання  у відповідні аудиторні часи та у часи самостійної роботи.  

Практична частина, як форма поточного контролю, складається з 

10  практичних занять. Їхній максимальний сумарний рейтинговий бал 

становить 60  балів. За кожне практичне заняття студент набирає від 0 

до 6 балів в залежності від обсягу та якості виконання  теоретичних та  

практичних завдань.   

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних 

заняттях: 

Виступ з питань певної теми розділу на практичному занятті –  3 бали 

Доповідь з проблемної тематики з презентацією – 4 бали 

Вирішення кейсів  -  4 бали  

Вирішення тестів – 2 бали 

Участь у інтерактивних заходах (мозкові штурми, ділові ігри, 

аналітичні сесії, дискусії) -   до 4 балів 

Участь у науково-дослідній роботі (роботі конференцій, студентських 

наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь в 

конкурсах тощо)  заохочується додатковими балами – до 10 балів. 

Якщо навчальний процес відбувається дистанційно, можливі корекції  

критеріїв оцінювання  з урахуванням специфіки такого виду навчання. 

Кількість ожливих балів відображається у відповідних завданнях, 

викладених в системі MOODLE.  

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 

завдань роботи, оформленої письмово. Тривалість складання 

студентом модульної контрольної роботи не перевищує двох 

академічних годин. Максимальний рейтинговий бал при цьому не 

перевищує 40 балів. 

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є залік. У 
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відповідності до Стандарту підприємства підсумковий контроль 

автоматично проставляється як сума рейтингових балів поточного та 

модульного контролю. У разі недостатньої кількості балів (<60) та 

мінімально необхідної кількості балів поточного контролю (від 20 

балів) студент складає залік у письмовій формі за заліковими 

білетами, що розроблені викладачем, згідно з розробленим 

навчальним відділом розкладом. Кількість максимальних рейтингових 

балів становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали модульного 

контролю та, у разі достатньої кількості з поточним контролем, 

ставиться оцінка. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання 

З метою якісної підготовки фахівців кожному студенту на базі ОЦ 

ЗІЕІТ надається спеціально сформований та схвалений рішенням 

кафедри програмно-апаратний комплекс навчально-методичного 

забезпечення, що містить наступне: 

- обліковий запис (профіль користувача) на сервері обчислювального 

центру, що забезпечує санкціонований вхід до комплексу, регламентує 

певні права та правила користування, надає можливість контролю над 

відвідуванням; 

- комплект навчально-методичного матеріалу, що містить методичне 

забезпечення, основну та додаткову літературу. 

Самостійна робота може виконуватись як у ОЦ ЗІЕІТ, так і в інших 

зручних місцях для студента, у час, вільний від основного навчання та 

за умови наявності у нього персонального комп’ютера з відповідним 

програмним забезпеченням. 

8. Політика дисципліни Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням 

із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, 

або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час 

виконання завдання. 

Списування під час контрольних робіт та заліку заборонені (зокрема, з 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль  Модульна  

контрольна робота 

Підсумковий 

рейтинг Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

30 30 40 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 A Відмінно 

Зараховано 

82-89 B 
Добре 

74-81 C 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

Незадовільно 

з можливістю повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

Незадовільно 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Питання до заліку: 

1. Поняттяекологічногоправа. 

2. Історіярозвиткуекологічногоправа. 

3. Предметтаметодекологічногоправа. 

4. Системаекологічногоправа. 

5. Джерелаекологічногоправа. 

6. Тенденції розвитку екологічного права. 

7. Екологічнаправосуб’єктністьлюдини. 

8. Поняття і види екологічних прав громадян. Екологічні інтереси.  

9. Право громадян на, безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище 

(екологічну безпеку).  

10. Право громадян на одержання повної і достовірної інформації про стан навколишнього 

природного середовища (екологічну інформацію). 

11. Захист екологічних прав.  

12. Вплив практики ЄСПЛ на  захист екологічних прав. 

13. Правове регулювання екологічних обов’язків. 

14. Правові засади обмеження екологічних прав людини. 

15. Поняття,змістта формиправавласностінаприродніресурси. 

16. Підставивиникненнятаприпиненняправавласностінаприродніресурси 

17. Захистправавласностінаприродніресурси 

18. Поняття права природокористування, суб’єкти та об’єкти
праваприродокористування. 

19. Принципиправаприродокористування 

20. Правозагальноготаспеціальногоприродокористуваннятаїхознаки. 

21. Підставивиникнення,змінитаприпиненняправаприродокористування. 

22. Поняття, принципи сучасної екологічної політики України, її правове забезпечення. 

23. Поняттятапринципиуправління природокористуванняміохороноюдовкілля. 

24. Повноваженнязпитаньохоронинавколишньогоприродногосередовищаорганівдержавногоуп
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равліннязагальноїкомпетенції. 

25. Повноваженнязпитаньохоронинавколишньогоприродногосередовищаорганівдержавногоуп

равлінняспеціальноїкомпетенції. 

26. Поняттяекологічноїбезпекита їїправовіоснови. 

27. Правоверегулюванняядерноїтарадіаційноїбезпеки. 

28. Правоваохоронадовкіллявідзабрудненнявідходами. 

29. Особливостіправовогорегулюваннябіологічної,генетичноїтахарчовоїбезпеки. 

30. Загальнізасадиправового регулюванняоцінкивпливунадовкілля. 

31. Суб’єктитаоб’єктиоцінюваннявпливунадовкілля. 

32. Загальнахарактеристика положеньЗаконуУкраїни«Прооцінкувпливунадовкілля» 

33. Відповідальністьзапорушеннязаконодавствапрооцінкувпливунадовкілля.  

34. Поняттятафункціїюридичноївідповідальностізапорушенняекологічногозаконодавства. 

35. Екологічніправопорушення. 

36. Видиюридичноївідповідальностізапорушенняекологічногозаконодавства. 

37. Поняття і структура екологічної шкоди. 

38. Поняттяміжнародногоекологічногоправа. 

39. Джереламіжнародногоекологічногоправа. 

40. Міжнародна відповідальність за екологічні правопорушення.

Вирішенняміжнароднихекологічнихспорів. 

 

11. Рекомендована література: 

 

Основна: 

1. Тетарчук І.В. Екологічне право України. Навчальнийпосібник для підготовки до іспитів. 

Київ : ТОВ «Центр учбовоїлітератури», 2020. 230 с. 

2. Екологічне право. Підручник. / За заг. ред. А.П. Гетьмана. Х., Право, 2019. 552 с. 

3. Екологічне законодавство України. Х., Право, 2019. 218 с. 

4. Екологічне право в запитаннях і відповідях. / Гетьман А. П., Анісімова Г. В., Бредіхіна В.  

Л. Навчальний посібник. Х., Право, 2017. 208с.  

5. Середницька І. А. Екологічне право (в схемах) Альбом схем: Наочний посібник. Одеса: 

ОДУВС, 2016. 81 с. 

6. Аніщенко В.О., Олійник О.І., Зенченко О.О. Екологічне право: Навчальнийпосібник. 2-ге 

вид., доп.Чернігів: Десна Поліграф, 2015. 264 с 

7. Екологічне право. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. Каракаша І. І. 

Одеса: Фенікс, 2012. 788 с. 

Додаткова: 

1. Гетьман А.П. Доктрина екологічного права та законодавства України. Монографія. Х.: 

Оберіг, 2019. 336с. 

2. Право екологічної безпеки: навчальний посібник / Ю.А. Краснова К.: ЦП «Компринт», 

2019.238 с 

3. Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та 

природоресурсних відносин в Україні: колективна монографія / відп. ред. Т. Є. Харитонова, 

І. І. Каракаш. Одеса, 2018. 

4. Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля: Збірник матеріалів 

Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В. В. Носік [та ін.]; 

Національна академія правових наук України. Київський регіональний науковий центр. 2018. 

170 с. 

5. Малишева Н.Р. Єрофєєв М.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про 

охорону навколишнього середовища» . Х: Право, 2017. 416с. 

6. Краснова Ю. А. Право екологічної безпеки України: теоретичні аспекти: монографія / за заг. 

ред. В. М. Єрмоленка. Київ: НУБіП України, 2017. 589 с. 

7. Задихайло Д. Д. Екологічне господарювання в сфері поводження з відходами (правовий 

аспект) : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 200 с. 
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8. Кобецька Н. Р. Дозвільне і договірне регулювання використання природних ресурсів в 

Україні: питання теорії та практики : монографія. ІваноФранківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. 

В. Стефаника, 2016. 271 с. 

9. Тагієв С. Р. Охорона довкілля в Україні (обов’язки фізичних осіб): монографія / за заг. ред. 

Н. Р. Малишевої. Київ : Дакор, 2014. 191с. 

10. Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан 

і напрямки вдосконалення: монограф. / за ред. А. П. Гетьмана та В. Ю. Уркевича. Х.: Право, 

2012. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.rada.kiev.ua/ – офіційний сайт Верховної Ради України 

2. http://www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Кабінету Міністрів України  

3.  http://www.president.gov.ua – офіційний сайт Президента України  

4. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України  

5. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 

6. http://www.menr.gov.ua/  Міністерство екології та природних ресурсів України 
7. https://ecoclubua.com/ 2017/09/nova-ekolohichna-stratehiya-ukrajiny - Нова екологічна 

стратегія Україн 

8. https://www.youtube.com/channel/UCwfmiOSqZHotOp-t29FN9gg Екологічне право (канал 

НЮУ імені Ярослава Мудрого)  

9. https://www.youtube.com/watch?v=bfESPHIwVWY Відкрита лекція Андрія Андрусевича 

«Екологічне верховенство права» 

10. http://econline.tilda.ws/webinar_2904Вебінар  "Екологічне право для кожного" 

(О.Донченко, ГО "Право Є") 

 

 

 

 

http://www.menr.gov.ua/
https://www.youtube.com/channel/UCwfmiOSqZHotOp-t29FN9gg
https://www.youtube.com/watch?v=bfESPHIwVWY
http://econline.tilda.ws/webinar_2904
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