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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
«Екологічне право» для студентів спеціальності 081 «Право»
освітнього ступеня молодший бакалавр
Характеристика навчальної дисципліни
1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки
- навчальні дисципліни, які є базовими для вивчення даної
навчальної дисципліни: «Теорія держави і права»,
«Конституційне право України», «Цивільне право»,
«Кримінальне право», «Адміністративне право»
- навчальні дисципліни, для яких дана навчальна дисципліна є
базовою: «Природоресурсне право», «Аграрне право»,
«Земельне право», «Право національної безпеки»
2. Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити
3. Кількість модулів: денна – 2; заочна – 2
4. Обов’язкова (варіативна) у відповідності до навчального плану
варіативна
5. Курс: денна – ІІ, заочна – ІІ
6. Семестр: денна – 4-й, заочна – 4-й
7. Кількість годин: денна форма навчання, годин: – загальна
кількість: 1 семестр ___, 2 семестр 120 год.
– лекції: 1 семестр ___, 2 семестр 18 год.
– семінарські заняття: 1 семестр ___, 2 семестр 30 год.
– самостійна робота: 1 семестр ___, 2 семестри 72 год.
– вид підсумкового контролю: 1 семестр ___, 2 семестр екзамен
8. Кількість годин: заочна форма навчання, годин: 1 семестр ___,
2 семестр – 120 год.
– лекції: 1 семестр ___, 2 семестр 4 год.,
– практичні заняття: 1 семестр ___, 2 семестр – 4 год.,
– самостійна робота: 1 семестр ___, 2 семестр – 112 год.
– вид підсумкового контролю: 1 семестр ___, 2 семестр екзамен
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати
навчання з навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічне право» є
ознайомлення студентів з основами екологічного права та
природоохоронного
законодавства,
правовою
дійсністю
та
особливостями екологічних відносин; формування ціннісних
орієнтирів і наукового погляду, на яких ґрунтується екологічно
свідома поведінка особи в сучасному світі; виявлення актуальних
проблем екологічного характеру, які чинять негативний і руйнуючий
вплив на навколишнє природне середовище, загрожують екологічній
безпеці держави та існуванню самої людини; орієнтування студентів
на пріоритети збалансованого розвитку, розв’язання нагальних
екологічних проблем, реалізацію та захист екологічних прав громадян.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни
«Екологічне право» є:
– засвоєння здобувачами вищої освіти основних категорій
екологічного права, змісту правовідносин з питань екології та
закономірностей їх розвитку;
– формування у студентів знань та умінь аналізувати норми
екологічного законодавства, їх вплив на соціально-економічне життя
суспільства, розвиток довкілля, а також застосовувати норми
екологічного права у практичних ситуаціях.
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати
навчання
Компетентності, якими
Програмні результати
повинен оволодіти
навчання
студент
Загальні компетентності

 здатність
до
пошуку,
обробки та аналізу інформації з
різних джерел, у тому числі з
використанням
сучасних
технологій і баз даних (ЗК-4);
 здатність знаходити творчі
рішення або відповіді на чітко
визначені
та
абстрактні
проблеми
на
основі
ідентифікації та застосування
даних (ЗК-10);

 використовувати
різноманітні
інформаційні джерела для повного
та всебічного встановлення певних
обставин (ПРН-7);
 формулювати
власні
обґрунтовані судження на основі
аналізу
відомої
проблеми.
Оцінювати недоліки і переваги
аргументів (ПРН-4);
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Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 здатність
кваліфіковано
застосовувати
нормативноправові акти, реалізовувати
норми права у конкретних
сферах професійної діяльності
та
самостійно
розробляти
юридичні документи (ФК-7);
 здатність
юридично
правильно кваліфікувати факти
та обставини (ФК-9);
 здатність
аналізувати
правові проблеми та формувати
правові позиції, здійснювати
публічні виступи, брати участь
у дискусіях з правових питань
(ФК-10).

 давати короткий висновок щодо
окремих
фактичних
обставин
(даних)
з
достатньою
обґрунтованістю (ПРН-5);

 визначати
вагомість
та
переконливість аргументів в оцінці
заздалегідь невідомих умов та
обставин (ПРН-1);
 здійснювати аналіз суспільних
процесів у контексті аналізованої
проблеми і демонструвати власне
бачення шляхів її розв’язання
(ПРН-2).
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни затверджена Вченою радою
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі», протокол від __ ______2020 року № _.
Програмний зміст навчальної дисципліни
Модуль 1.
Загальні положення екологічного права
Тема 1. Предмет, метод, система та джерела екологічного права
Становлення та розвиток екологічного права України. Наука
екологічного права та її розвиток в Україні. Екологічне право як
навчальна дисципліна і сфера практичної діяльності.
Поняття екологічного права як галузі права. Предмет екологічного
права. Методи правового регулювання екологічних відносин.
Принципи екологічного права України. Місце екологічного права в
системі права України та його співвідношення з іншими галузями
права. Система екологічного права.
Поняття, система та особливості джерел екологічного права.
Екологічне законодавство України. Конституція України – основне
джерело екологічного права. Закон України «Про охорону
навколишнього природного середовища» як базовий закон у системі
джерел екологічного права. Поресурсове законодавство –
спеціалізовані джерела екологічного права України. Кодифікація
нормативно-правових актів в екологічній сфері. Нормативні акти
органів виконавчої влади як джерела екологічного права. Місце
підзаконних нормативно-правових актів у регулюванні екологічних
правовідносин та їх класифікація. Відомчі підзаконні нормативні акти
– джерела екологічного права. Особливості нормативних актів органів
місцевого самоврядування як джерел екологічного права.
Міжнародно-правові акти у системі джерел екологічного права.
Проблеми імплементації міжнародних еколого-правових норм в
екологічне законодавство України. Роль судової практики в
регулюванні екологічних відносин.
Актуальні проблеми правового забезпечення державної екологічної
політики. Реформування екологічного законодавства України.
Актуальні питання розвитку екологічного законодавства України.
Удосконалення екологічного законодавства.
7

Тема 2. Екологічні права та обов’язки громадян
Екологічні правовідносини як вид юридичних правовідносин. Види
екологічних правовідносин. Склад екологічних правовідносин.
Поняття та елементи еколого-правового статусу людини і
громадянина. Екологічні права та обов’язки громадян України.
Законодавче закріплення екологічних прав і обов’язків.
Поняття екологічних прав суб’єктів екологічного права й
екологічних правовідносин. Загальна характеристика системи
екологічних прав громадян. Гарантії реалізації екологічних прав
громадян. Місце екологічних прав людини у системі конституційних
прав і свобод людини та громадянина в Україні. Характеристика
конституційних екологічних прав людини і громадянина. Реалізація
екологічних прав на галузевому і міжгалузевому рівнях. Поняття та
види екологічних обов’язків громадян.
Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Право на
відшкодування шкоди, завданої порушенням екологічних прав
індивіда. Право на інформацію про стан довкілля, про якість харчових
продуктів і предметів побуту.
Тема 3. Управління в галузі охорони навколишнього
природного середовища та використання природних ресурсів
Поняття та зміст управління в галузі екології. Принципи
державного управління в галузі екології. Методи державного
екологічного управління. Функції державного управління в галузі
екології.
Організаційні
функції
управління
у
сфері
природокористування та охорони довкілля. Попереджувально-охоронні
функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля.
Система та компетенція органів управління природокористуванням
і охороною довкілля в Україні. Загальна характеристика структури й
повноважень системи державних органів управління й контролю в
екологічній сфері. Органи загального державного управління та
місцевого самоврядування в галузі екології. Органи державного
управління природокористуванням та охороною довкілля спеціальної
компетенції. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища. Державні агентства,
державні служби й державні інспекції як центральні органи державної
виконавчої влади в галузі екології. Місцеві органи державної
виконавчої влади в галузі екології. Компетенція органів місцевого
самоврядування в галузі екології.
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Правові
питання
участі
громадськості
в
управлінні
природокористуванням та охороною довкілля. Роль недержавних
екологічних організацій у здійсненні регулювання й контролю в галузі
екології. Громадські інспектори з охорони довкілля.
Правові засади державної екологічної політики. Механізм
планування й реалізації державної екологічної політики. Особливості
сучасної екологічної політики в Україні.
Участь України в системі міжнародної природоохоронної
співпраці. Реалізація міжнародних екологічних програм, концепцій,
проектів в екологічній сфері. Глобалізація екологічних процесів та їх
організаційно-правове забезпечення в Україні. Екологічний аспект
європейської інтеграції України.
Тема 4. Право власності на природні ресурси
Поняття права власності на природні ресурси. Право власності на
природні ресурси в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Зміст
права власності на природні ресурси. Особливості права власності на
природні ресурси. Суб’єкти права власності на природні ресурси.
Об’єкти права власності на природні ресурси. Загальна
характеристика правомочностей власника на природні ресурси.
Форми власності на природні ресурси в Україні, їхнє законодавче
закріплення. Право державної власності на природні ресурси: поняття,
особливості. Право комунальної (колективної) власності на природні
ресурси: поняття, особливості. Право приватної власності на природні
ресурси: поняття, особливості.
Підстави та порядок виникнення права власності на природні
ресурси. Підстави та порядок припинення права власності на природні
ресурси. Роль юридичного факту у правовому регулюванні права
власності на природні ресурси.
Права та обов’язки власників природних ресурсів. Реалізація права
власності на природні ресурси. Гарантії права власності на природні
ресурси. Охорона, форми та способи захисту права власності на
природні ресурси.
Форми та методи забезпечення права власності на природні
ресурси. Форми забезпечення права власності на природні ресурси:
нормативно-регулятивна, управлінська, судова. Методи забезпечення
права власності на природні ресурси: еколого-правові, економікоправові, цивільно-правові, адміністративно-правові, кримінальноправові.
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Загальна характеристика окремих об’єктів права власності на
природні ресурси, зокрема на: землю, надра, води, ліси, рослинний і
тваринний світ, атмосферне повітря, природно-заповідний фонд.
Проблеми права власності на природні ресурси.
Тема 5. Право природокористування
Поняття та загальна характеристика права природокористування.
Зміст права природокористування. Характеристика основних
принципів права природокористування. Суб’єкти та об’єкти права
природокористування, їх класифікація. Умови та порядок виникнення
права користування природними ресурсами. Права і обов’язки
природокористувачів: загальні та спеціальні. Підстави та порядок
припинення, зупинення, зміни права природокористування. Охорона,
форми та способи захисту права природокористування.
Сутність та особливості природокористування. Класифікація видів
природокористування, їх характеристика. Об’єктивне та суб’єктивне
право природокористування. Загальне природокористування: поняття
та ознаки. Суб’єктний склад та цілі здійснення загального
природокористування. Спеціальне природокористування: поняття та
ознаки. Суб’єктний склад та цілі здійснення спеціального
природокористування Особливості використання природних ресурсів
на умовах оренди. Права й обов’язки суб’єктів орендних
правовідносин природокористування.
Правове регулювання природокористування в Україні. Юридична
база природоохоронного законодавства. Закон України «Про охорону
навколишнього природного середовища»: характеристика основних
положень.
Тема 6. Поняття, ознаки та правове забезпечення екологічної
безпеки
Право екологічної безпеки як галузь права. Поняття та система
права екологічної безпеки. Право екологічної безпеки в системі
екологічного права України.
Екологічна безпека як правова категорія. Поняття та ознаки
екологічної безпеки. Суб’єкти та об’єкти екологічної безпеки. Основні
принципи екологічної безпеки. Сутність основних екологічних
законів.
Види екологічної безпеки, їх характеристика. Класифікація
екологічної безпеки за територіальним принципом: глобальна
(міжнародна), національна (державна), регіональна, місцева,
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об’єктова. Види екологічної безпеки за способами забезпечення:
техногенно-екологічна,
радіоекологічна,
соціально-екологічна,
природна, економіко-екологічна. Загальна екологічна безпека
довкілля: глобальна, національна, локальна, особиста. Класифікація
екологічної безпеки залежно від причин порушення екологічної
безпеки. Види екологічної безпеки залежно від екологічно
небезпечних видів діяльності: технічна, хімічна, токсична, біологічна,
радіаційна, ядерна, гідротехнічних споруд, транспортних засобів
тощо. Зовнішня та внутрішня екологічна безпека.
Організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки.
Теоретичні засади структурно-правової організації забезпечення
екологічної безпеки. Органи загальної компетенції, їх спеціалізовані
структури та повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки.
Органи спеціальної компетенції та їх повноваження у сфері
забезпечення екологічної безпеки. Правова організація єдиної системи
запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації.
Правові заходи щодо забезпечення вимог екологічної безпеки.
Правові засади національної екологічної безпеки. Правове
регулювання транснаціональної екологічної безпеки. Правове
регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Правова охорона
довкілля від забруднення відходами. Особливості правового
регулювання біологічної, генетичної та харчової безпеки.
Поняття екологічного ризику, його види. Аналіз екологічного
ризику. Основні показники екологічного ризику. Оцінювання
екологічного ризику. Етапи процедури оцінювання екологічного
ризику. Основні методи оцінювання екологічних ризиків. Економічні
аспекти оцінки екологічних ризиків. Управління екологічними
ризиками.
Організаційно-економічний
механізм
управління
екологічними ризиками. Екологічний ризик в системі правовідносин
екологічної безпеки, його правове забезпечення.
Поняття надзвичайних екологічних ситуацій, їх ознаки та
класифікація. Правова основа регулювання надзвичайних екологічних
ситуацій. Поняття та юридичні ознаки зони надзвичайної екологічної
ситуації. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.
Основні принципи регулювання правового режиму в зоні
надзвичайної екологічної ситуації. Правові заходи щодо забезпечення
захисту населення та територій, запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних екологічних ситуацій.
Тема 7. Економіко-правовий механізм у галузі екології
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Поняття та загальна характеристика економіко-правового
механізму в галузі екології. Складові економіко-правового механізму
природокористування та охорони довкілля. Функції економікоправового
механізму
природокористування
та
охорони
навколишнього природного середовища. Роль держави у
впровадженні економіко-правового механізму природокористування
та охорони навколишнього природного середовища. Нормативноправові акти, що забезпечують реалізацію економічного механізму у
сфері екології. Характеристика основних напрямів економікоправового
механізму
природокористування
та
охорони
навколишнього природного середовища.
Економічна доцільність впровадження інноваційних технологій.
Правове забезпечення економічного регулювання сфери екології.
Економічний механізм забезпечення охорони об’єктів екологічних
правовідносин. Організаційно-економічні заходи в природоохоронній
галузі. Режим і порядок фінансування природоохоронних програм і
заходів. Екологічне страхування та екологічний аудит в системі
економіко-правового механізму в галузі екології. Процедури
екологічного страхування та екологічного аудиту, порядок їх
проведення. Стимулювання в системі охорони навколишнього
природного середовища.
Тема
8.
Юридична
відповідальність
за
екологічні
правопорушення
Юридична відповідальність у еколого-правовій науці. Юридична
відповідальність в екологічному законодавстві. Поняття та функції
юридичної
відповідальності
за
порушення
екологічного
законодавства. Підстави для застосування юридичної відповідальності
в екологічній сфері.
Поняття та ознаки екологічного правопорушення. Склад
екологічного правопорушення. Предмет (об’єкт) посягання як один зі
складових елементів екологічного правопорушення. Об’єкти
екологічного правопорушення: загальні, спеціальні та особливі. Вина
як
суб’єктивна
сторона
екологічного
правопорушення.
Характеристика об’єктивної сторони екологічного правопорушення.
Види екологічних правопорушень. Екологічні правопорушення в
залежності від предмета і об’єкта посягання. Правопорушення по
окремих галузях та інститутах екологічного законодавства. Екологічні
правопорушення за ступенем екологічної небезпеки і заходами
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державно-правового примусу. Види екологічних правопорушень
залежно від видів законодавчих актів, у яких вони передбачені.
Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
Кримінальна відповідальність за екологічні злочини. Підстави для
застосування кримінальної відповідальності в екологічній сфері.
Поняття злочину в екологічній сфері. Види злочинних діянь в
екологічній сфері.
Адміністративна відповідальність як найпоширеніший вид
юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Поняття
та підстави для застосування адміністративної відповідальності в
екологічній сфері. Адміністративні екологічні правопорушення: види,
склади.
Класифікація
екологічних
правопорушень
в
адміністративному законодавстві. Адміністративні стягнення, які
застосовуються до правопорушників у екологічній сфері. Державні
органи, уповноважені застосовувати адміністративні стягнення за
екологічні правопорушення.
Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення
(проступки). Підстави та умови настання дисциплінарної
відповідальності в екологічній сфері, їх характеристика. Види
дисциплінарних стягнень у екологічній сфері.
Матеріальна (цивільно-правова) відповідальність за екологічні
правопорушення (делікти). Наявність реальної шкоди як підстава
майнової відповідальності. Характеристика умов, за яких наступає
майнова відповідальність в екологічній сфері. Види майнової
відповідальності залежно від об’єкта правопорушення. Способи
(методи)
обчислення
шкоди,
заподіяної
екологічними
правопорушеннями, які передбачаються екологічним законодавством.
Заходи реагування на екологічні правопорушення. Застосування
судової практики при розгляді справ про екологічні правопорушення.
Підвідомчість справ про екологічні правопорушення.
Модуль 2.
Правове регулювання використання, відтворення та охорони
природних ресурсів
Тема 9. Правове регулювання використання та охорони земель
Земля як інтеграційний і диференційний об’єкт екологічного права.
Поняття й ознаки землі. Поняття правового режиму використання,
відтворення та охорони земель. Земля як об’єкт правового
регулювання використання, відновлення та охорони. Земельний фонд
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України та його склад. Правовий режим цільового використання
окремих категорій земель. Землі сільськогосподарського призначення.
Землі житлової та громадської забудови. Землі природно-заповідного
та іншого природоохоронного призначення. Землі оздоровчого
призначення. Землі рекреаційного призначення. Землі історикокультурного призначення. Землі лісогосподарського призначення.
Землі водного фонду. Землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення. Охоронні зони. Зони
санітарної охорони. Санітарно-захисні зони. Зони особливого режиму
використання земель. Правовий режим зон, які підлягають спеціальній
охороні.
Поняття, ознаки та види земельних правовідносин. Структура
земельних правовідносин. Суб’єкти й об’єкти земельних
правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних
правовідносин. Система земельних відносин в Україні. Земельні
відносини в умовах земельної реформи. Правове регулювання
здійснення земельної реформи в Україні.
Поняття, ознаки та види права власності на земельні ресурси. Зміст
і особливості права власності на землю. Правові форми власності на
землю. Право державної власності на землю. Право комунальної
власності на землю. Право приватної власності на землю. Суб’єкти й
об’єкти права власності на землю. Право власності на землю
громадян. Право власності на землю юридичних осіб. Право власності
на землю територіальних громад. Право власності на землю держави.
Право власності на землю іноземних держав. Спільна сумісна та
спільна часткова власність на землю. Підстави виникнення, зміни та
припинення права власності на землю.
Поняття, ознаки та види права землекористування. Суб’єкти й
об’єкти права землекористування. Оренда землі. Права та обов’язки
землекористувачів. Підстави виникнення, зміни та припинення права
землекористування. Право користування чужою земельною ділянкою.
Сервітут, його ознаки, види, підстави виникнення та припинення.
Емфітевзис. Суперфіцій. Поняття добросусідства та його зміст.
Державне управління в галузі використання, відтворення й охорони
земель. Система органів управління в галузі земельних відносин.
Функції управління земельними ресурсами. Державна служба України
з питань геодезії, картографії та кадастру: основні завдання та функції.
Поняття та значення землеустрою. Характеристика суті та змісту
землеустрою. Принципи і завдання землеустрою. Види землеустрою.
Система землеустрою. Суб’єкти та об’єкти землеустрою.
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Землевпорядний процес. Землевпорядні дії: поняття та сутність.
Державний земельний кадастр – державна геоінформаційна система
відомостей про землі. Основні завдання ведення Державного
земельного кадастру. Об’єкти Державного земельного кадастру:
поняття та вимоги до них. Публічна кадастрова карта України
Правове регулювання відтворення земель (відновлення їх
родючості). Сутність поняття «поліпшення земель». Правова охорона
земель: поняття, ознаки, форми та методи. Зміст правової охорони
земельних ресурсів. Принципи охорони земель. Зміст організаційноправових заходів охорони земель. Стандартизація і нормування в
галузі охорони земель. Консервація земель. Рекультивація земель.
Моніторинг земель. Державний, самоврядний і громадський контроль
за використанням та охороною земель.
Відповідальність за порушення законодавства щодо використання,
відтворення й охорони земель. Земельне правопорушення як підстава
юридичної відповідальності. Кримінальна та адміністративна
відповідальність за порушення земельного законодавства. Цивільноправова відповідальність за порушення земельного законодавства.
Тема 10. Правове регулювання використання та охорони надр
Визначення поняття надр як природного ресурсу. Надра як об’єкт
правового регулювання використання й охорони. Фонд надр України:
склад, призначення.
Право власності на надра: поняття, зміст та види. Суб’єкти та
об’єкти права власності на надра. Правові форми і методи захисту
права власності на надра.
Поняття, ознаки та види права надрокористування. Суб’єкти й
об’єкти
права
надрокористування.
Права
та
обов'язки
надрокористувачів. Підстави виникнення, зміни та припинення права
надрокористування. Особливості правовідносин з геологічного
вивчення, розвідування та використання надр. Правове регулювання
екологічного вивчення надр. Правове забезпечення використання
надр, не пов’язане з їх видобуванням. Правові засади видобування
корисних копалин місцевого значення.
Управління та контроль у галузі використання й охорони надр.
Система органів управління в галузі використання й охорони надр.
Державна служба геології та надр України: основні завдання та
функції. Функції управління надрами. Правові форми розподілу та
перерозподілу надр. Правові засади ведення Державного кадастру
родовищ та проявів корисних копалин України. Організаційно-правові
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форми контролю за додержанням законодавства в галузі використання
та охорони надр.
Правова охорона надр: поняття, ознаки, форми, методи та заходи.
Зміст правової охорони надр. Загальні проблеми охорони та
використання надр в Україні.
Відповідальність за порушення законодавства щодо використання
та охорони надр. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної
порушенням законодавства про надра. Порушення законодавства про
надра як підстава адміністративної та кримінальної відповідальності.
Особливості розгляду спорів у галузі використання та охорони надр.
Тема 11. Правове регулювання використання та охорони вод
Поняття, предмет і система водного права. Води як об’єкт
правового регулювання використання, відтворення та охорони.
Загальна характеристика та склад водного фонду України.
Право власності на води. Поняття, ознаки та види права власності
на водні ресурси. Суб’єкти й об’єкти права власності на води.
Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на водні
ресурси.
Поняття та види права водокористування. Ознаки права
водокористування. Суб’єкти й об’єкти права водокористування.
Підстави виникнення, зміни та припинення права водокористування.
Загальне та спеціальне водокористування, їх особливості. Права та
обов’язки водокористувачів. Особливості права користування
водними об’єктами (їх частинами) на умовах оренди. Правовий режим
використання, відтворення та охорони вод в Україні. Водне
законодавство України.
Управління й контроль в галузі використання, відновлення та
охорони вод. Державне управління водними ресурсами: зміст і
сутність. Державне агентство водних ресурсів України: основні
завдання та функції. Функції управління, його види (загальне,
спеціальне;
державне,
громадське).
Державний
облік
водокористування: поняття, сутність, організація ведення. Державний
водний кадастр, його мета, правила і порядок ведення. Державний
моніторинг вод: поняття, мета, складові компоненти. Правове
забезпечення розподілу і перерозподілу водних ресурсів.
Види та засоби контролю за використанням і охороною вод,
відтворенням водних ресурсів. Вирішення спорів з питань
використання й охорони вод.
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Правова охорона вод: поняття, ознаки, форми, методи та заходи.
Зміст правової охорони водних ресурсів. Водоохоронні зони.
Прибережні захисні, берегові смуги, смуги відведення. Вимоги щодо
охорони вод від забруднення, засмічення і вичерпання.
Відповідальність за порушення водного законодавства: поняття,
підстави та порядок притягнення. Адміністративна та кримінальна
відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням водного
законодавства.
Тема 12. Правове регулювання використання та охорони лісів
Ліс як об’єкт правового регулювання використання, відновлення,
захисту та охорони. Поняття, ознаки та функції лісу. Поняття лісового
фонду України та лісових ресурсів. Лісовий фонд України: склад,
характеристика.
Право власності на ліс. Поняття, ознаки та види права власності на
лісові ресурси. Суб’єктивне та об’єктивне право власності на ліс.
Право державної власності на ліси: поняття, суб’єкти, особливості.
Право комунальної власності на ліси: поняття, суб’єкти, особливості.
Набуття права приватної власності на ліси, характеристика його
суб’єктів. Особливості реалізації права власності на ліси в Україні.
Захист права власності на ліс.
Поняття, ознаки та види права лісокористування. Класифікація
лісокористування: за підставами виникнення, за цільовим
призначенням, за правовою формою. Суб’єкти й об’єкти права
лісокористування. Права і обов’язки лісокористувачів. Підстави
виникнення, зміни та припинення права лісокористування.
Особливості постійного та тимчасового лісокористування. Лісові
сервітути. Особливості спеціального права користування лісовими
об’єктами для заготівлі деревини, живиці та другорядних лісових
матеріалів.
Право
побічного
лісокористування.
Загальна
характеристика видів побічного використання лісу (випасання худоби,
розміщення пасік, заготівля сіна, збирання та заготівля дикорослих
плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин і технічної сировини,
лісової підстилки та очерету). Особливості реалізації права культурнооздоровчого, рекреаційного, спортивного, туристичного та науководослідного лісокористування.
Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин.
Державне агентство лісових ресурсів України. Функції управління
лісовими ресурсами. Особливості та види управління в галузі
використання, відтворення і охорони лісів. Контроль за охороною,
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захистом, використанням та відтворенням лісів: завдання та види.
Загальний державний, спеціальний і громадський контроль за
використанням, відтворенням, захистом та охороною лісів.
Організація та ведення лісового господарства. Правове регулювання
лісовпорядкування. Ведення державного обліку лісів: поняття, правові
засади. Правові засади та порядок ведення Державного лісового
кадастру. Правові форми розподілу і перерозподілу лісів. Організація
відновлення лісів і лісорозведення. Правова охорона лісів: поняття,
ознаки, форми та методи. Зміст правової охорони лісових ресурсів.
Правове забезпечення охорони і захисту лісів, його зміст.
Відповідальність за порушення законодавства щодо використання,
відтворення й охорони лісів. Майнова відповідальність за шкоду,
заподіяну порушенням лісового законодавства: підстави і порядок
притягнення. Особливості майнової (таксової) відповідальності за
шкоду, заподіяну рослинам (лісовим), занесеним до Червоної книги
України. Порушення лісового законодавства як підстава для
адміністративної та кримінальної відповідальності.
Тема 13. Правове регулювання використання та охорони
рослинного світу
Рослинний світ як об’єкт правового використання, відновлення,
захисту та охорони. Особливості рослинного світу як природного
об’єкта. Об’єкти рослинного світу. Поняття рослинних ресурсів.
Природні рослинні ресурси загальнодержавного і місцевого значення.
Поняття, ознаки та види права власності на рослинні ресурси.
Суб’єкти й об’єкти права власності на рослинні ресурси. Підстави
виникнення, зміни та припинення права власності на рослинні
ресурси. Право державної, комунальної та приватної власності на
об’єкти рослинного світу.
Поняття, ознаки та види права користування рослинним світом.
Суб’єкти й об’єкти права користування рослинними ресурсами. Права
й обов’язки користувачів об’єктами рослинного світу. Правові форми
використання та відтворення рослинних ресурсів. Види використання
природних рослинних ресурсів. Загальне та спеціальне використання
об’єктів рослинного світу. Підстави виникнення, зміни та припинення
права користування об’єктами рослинного світу.
Законодавство України про рослинний світ. Закон України «Про
рослинний світ». Поняття та характеристика Червоної книги України.
Зелена книга України: поняття та правове значення. Підзаконні
нормативно-правові акти у сфері охорони та використання рослинного
18

світу. Міжнародні нормативно-правові документи в системі
законодавства про рослинний світ.
Управління та контроль у галузі використання, відтворення й
охорони рослинних ресурсів. Функції управління рослинними
ресурсами. Державне регулювання режиму рослинного світу. Порядок
ведення державного обліку і кадастру рослинного світу. Інструкція
про порядок установлення нормативів спеціального використання
природних рослинних ресурсів. Правове регулювання відтворення й
охорони рослинних ресурсів: поняття, ознаки, форми та методи. Зміст
правової охорони рослинних ресурсів. Правова охорона рослинного
світу, форми її здійснення. Заходи щодо забезпечення охорони
рослинного світу.
Відповідальність за порушення законодавства щодо використання,
відтворення й охорони рослинних ресурсів. Притягнення до
дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства про
використання рослинного світу. Адміністративна відповідальність за
правопорушення у сфері охорони та використання об’єктів
рослинного світу. Підстави та порядок застосування кримінальної
відповідальності за порушення законодавства про рослинний світ.
Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану
об’єктам рослинного світу.
Тема 14. Правове регулювання використання та охорони
тваринного світу
Тваринний світ як об’єкт правового використання, відтворення й
охорони. Поняття тваринних ресурсів. Об’єкти тваринного світу.
Поняття, ознаки та види права власності на тваринний світ.
Суб’єкти й об’єкти права власності на об’єкти тваринного світу.
Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на об’єкти
тваринного світу.
Право користування об’єктами тваринного світу: поняття та
ознаки. Зміст права використання об’єктів тваринного світу. Суб’єкти
та об’єкти права користування тваринним світом. Права і обов’язки
користувачів об’єктами тваринного світу. Правові форми та види
використання тваринного світу. Характеристика загального
використання об’єктів тваринного світу. Особливості спеціального
використання тваринного світу. Підстави та умови припинення права
використання тваринного світу.
Правове регулювання мисливства, полювання та рибальства.
Правове регулювання здійснення промислового рибальства. Правове
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регулювання здійснення любительського та спортивного рибальства.
Користування тваринним світом у наукових, культурно-освітніх,
виховних та естетичних цілях. Добування диких тварин з метою
утримання і розведення у неволі чи напіввільних умовах.
Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин.
Використання тварин з метою отримання продуктів їх
життєдіяльності.
Поняття та загальна характеристика законодавства про тваринний
світ. Закон України «Про тваринний світ». Закон України «Про
Червону книгу України». Підзаконні нормативно-правові акти у сфері
охорони, використання та відтворення тваринного світу.
Особливості управління та контролю в галузі використання,
відтворення та охорони тваринного світу. Функції управління
тваринним світом. Система органів державного управління та їх
повноваження у сфері охорони, використання та відтворення об’єктів
тваринного світу. Види контролю в галузі охорони, використання та
відтворення тваринного світу. Правові засади здійснення моніторингу
та контролю за додержанням законодавства про тваринний світ.
Державний облік тварин. Правові засади та порядок ведення
державного кадастру тваринного світу. Правові форми розподілу та
перерозподілу тваринного світу.
Правове регулювання відтворення й охорони тваринного світу:
поняття, ознаки, форми та методи. Зміст правової охорони тваринного
світу. Система організаційно-правових заходів з охорони тваринного
світу.
Відповідальність за порушення законодавства щодо використання,
відтворення й охорони тваринного світу: поняття, ознаки, підстави
настання, види, порядок притягнення. Особливості майнової
(таксової) відповідальності за шкоду, заподіяну незаконним
добуванням або знищенням диких звірів і птахів, занесених до
Червоної книги України. Порушення законодавства в галузі
використання, відновлення та охорони об’єктів тваринного світу як
підстава притягнення до адміністративної та кримінальної
відповідальності.
Тема 15. Правове регулювання використання та охорони
атмосферного повітря

Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання,
охорони та використання. Правове регулювання використання
атмосферного повітря. Законодавство України про охорону
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атмосферного повітря. Суб’єкти, об’єкти та зміст права
використання атмосферного повітря. Правові форми та види
використання атмосферного повітря. Економічно-правові заходи
щодо забезпечення ефективного використання атмосферного
повітря.
Управління та контроль у галузі охорони атмосферного
повітря, його функції. Стандартизація, нормування та
державний облік у галузі охорони атмосферного повітря.
Здійснення контролю і моніторингу у галузі охорони
атмосферного повітря. Порядок організації та проведення
моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря.
Правове регулювання охорони атмосферного повітря:
поняття, ознаки, форми та методи. Правова охорона
атмосферного повітря та її зміст. Правові форми й заходи щодо
охорони атмосферного повітря, їхня характеристика. Порядок
реалізації управлінських заходів щодо охорони атмосферного
повітря. Клімат та озоновий шар як об’єкти правової охорони.
Відповідальність за порушення законодавства про охорону
атмосферного повітря: поняття, підстави й процедура притягнення.
Порушення в галузі охорони атмосферного повітря як підстава для
юридичної відповідальності. Особливості майнової відповідальності
за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону
атмосферного
повітря.
Адміністративна
та
кримінальна
відповідальність у галузі охорони атмосферного повітря: поняття,
особливості, підстави застосування та порядок притягнення.
Тема 16. Правовий режим використання та охорони природнозаповідного фонду
Природно-заповідний фонд України як об’єкт правової охорони.
Поняття та види територій і об’єктів природно-заповідного фонду,
умови їх створення й порядок оголошення заповідними. Правове
регулювання використання територій і об’єктів природно-заповідного
фонду. Законодавство України про природно-заповідний фонд.
Поняття, ознаки та види права власності на об’єкти та території
природно-заповідного фонду. Суб’єкти й об’єкти права власності на
об’єкти та території природно-заповідного фонду. Форми власності на
території та об’єкти природно-заповідного фонду, особливості
правового режиму їхніх земель. Підстави виникнення, зміни та
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припинення права власності на об’єкти та території природнозаповідного фонду.
Поняття, ознаки та види права користування територіями й
об’єктами природно-заповідного фонду. Загальна характеристика
правового режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду
України. Особливості правового режиму природних заповідників,
біосферних заповідників і національних природних парків. Правовий
режим ландшафтних парків, заказників, пам’яток природи, заповідних
урочищ. Особливості правового режиму ботанічних садів,
дендрологічних парків, зоологічних парків і парків-пам’яток садовопаркового мистецтва. Правовий режим охоронних зон природнозаповідного фонду.
Особливості державного управління й контролю в галузі
організації, охорони та використання природно-заповідного фонду.
Функції управління в галузі охорони та використання природнозаповідного фонду. Правові заходи збереження територій і об’єктів
природно-заповідного фонду. Державний кадастр територій та
об’єктів природно-заповідного фонду. Контроль за додержанням
правового режиму територій і об’єктів природно-заповідного фонду:
поняття, ознаки та система органів.
Відповідальність за порушення законодавства щодо використання
й охорони територій і об’єктів природно-заповідного фонду.
Правопорушення в галузі охорони і використання природнозаповідного фонду як підстава для юридичної відповідальності.
Майнова (таксова) відповідальність за порушення законодавства про
природно-заповідний фонд. Порушення законодавства про природнозаповідний фонд як підстава для адміністративної та кримінальної
відповідальності.
Тема 17. Правове регулювання використання та охорони
курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон
Поняття та види природних лікувальних ресурсів і комплексів.
Поняття й ознаки курорту, курортної зони, лікувально-оздоровчої
зони, лікувально-оздоровчої місцевості та рекреаційних ресурсів.
Поняття рекреаційних зон, їх види, склад, порядок утворення.
Право власності на курорти, оздоровчі та лікувальні об’єкти й
території: поняття, ознаки та види. Суб’єкти й об’єкти права власності
на курорти, оздоровчі та лікувальні об’єкти й території. Підстави
виникнення, зміни та припинення права власності на курорти,
оздоровчі та лікувальні об’єкти й території.
22

Правовий режим використання та охорони курортних, лікувальнооздоровчих зон і курортів. Оголошення природних територій
лікувально-оздоровчими зонами. Державний кадастр природних
лікувальних ресурсів: поняття, мета і порядок ведення. Поняття та
особливості правового регулювання лікувально-оздоровчих та
курортних зон. Правовий режим використання й охорони курорту.
Види курортів. Порядок оголошення природного комплексу курортом.
Правовий режим використання курорту на праві загального та
спеціального користування. Правовий режим використання
природних ресурсів округів санітарної охорони курортів. Правовий
режим використання й охорони виключної (морської) економічної
зони та континентального шельфу, використання їх природних
багатств.
Поняття та види правових режимів природних рекреаційних
ресурсів. Правовий режим використання й охорони природних
ресурсів рекреаційних зон. Поняття й ознаки рекреаційної зони.
Юридичні критерії зонування рекреаційних зон. Нормативи
рекреаційної завантаженості. Загальний правовий режим рекреаційних
зон. Спеціальне використання природних ресурсів рекреаційних зон.
Особливості державного управління в галузі використання та
охорони курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних зон.
Державний нагляд і контроль за додержанням правил і норм
використання природних лікувальних ресурсів. Поняття й особливості
охорони курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон.
Відповідальність за порушення законодавства у сфері
використання й охорони курортних, лікувально-оздоровчих і
рекреаційних зон.
Тема 18. Правова охорона довкілля в населених пунктах, на
транспорті, в промисловості та сільському господарстві
Правова охорона навколишнього природного середовища в
населених пунктах. Концепція сталого розвитку населених пунктів.
Основні напрями державної політики щодо забезпечення сталого
розвитку населених пунктів у галузі екології. Здійснення державного
санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні: цілі та завдання.
Планування охорони довкілля в населених пунктах. Екологічна
програма: мета, структура, перелік завдань.
Правова охорона довкілля на транспорті. Основні напрямки
охорони навколишнього природного середовища на транспорті.
Особливості правового регулювання забезпечення екологічної безпеки
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в галузі транспорту. Правові засоби забезпечення екологічної безпеки
у сфері транспорту.
Правова охорона довкілля в промисловості. Промисловість та її
вплив на довкілля. Напрями зменшення шкідливого впливу
промислового виробництва. Загальні вимоги охорони навколишнього
природного середовища в процесі господарювання. Основні заходи з
охорони навколишнього природного середовища в промисловості.
Управління охороною навколишнього природного середовища на
підприємстві.
Правова охорона довкілля у сільському господарстві. Негативний
вплив сільського господарства на навколишнє природне середовище.
Охорона навколишнього природного середовища від негативного
впливу сільськогосподарського виробництва. Основні напрями та
законодавче забезпечення охорони довкілля у сільському
господарстві. Охорона сільського господарства від шкідливого впливу
антропогенних чинників.
Правова охорона навколишнього природного середовища в атомній
енергетиці. Дотримання норм, правил і стандартів з ядерної та
радіаційної безпеки.
Юридична відповідальність за порушення екологічних вимог у
населених пунктах, на транспорті, в промисловості та сільському
господарстві. Особливості правової відповідальності за порушення
екологічного законодавства у населених пунктах. Види та заходи
юридичної відповідальності за порушення еколого-правових норм у
сферах транспорту, промисловості та сільського господарства.
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни
з розподілом навчального часу за видами занять
Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Екологічне право»
для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітня
програма «Право»

разом

Кількість годин за видами занять
Поза№
аудиторні
Назва модуля (розділу), теми
аудиторні
з
заняття
навчальної дисципліни
заняття
/
семінарп
самостійна
лекції ські
робота
заняття
Модуль 1. Загальні положення екологічного права
Предмет, метод, система та джерела
1.
8
6
2
–
екологічного права
2. Екологічні права та обов’язки громадян
8
4
2
2
Управління
в
галузі
охорони
3. навколишнього природного середовища
6
4
2
–
та використання природних ресурсів
4. Право власності на природні ресурси
8
4
2
2
5. Право природокористування
6
4
–
2
Поняття, ознаки та правове забезпечення
6.
8
6
–
2
екологічної безпеки
Економіко-правовий механізм у галузі
7.
8
6
–
2
екології
Юридична відповідальність за екологічні
8.
8
6
–
2
правопорушення
60
40
Всього
8
12
Модуль 2. Правове регулювання використання, відтворення та охорони
природних ресурсів
Правове регулювання використання та
9.
6
2
2
2
охорони земель
Правове регулювання використання та
10.
6
4
–
2
охорони надр
Правове регулювання використання та
11.
6
2
2
2
охорони вод
Правове регулювання використання та
12.
6
4
–
2
охорони лісів
Правове регулювання використання та
13.
6
2
2
2
охорони рослинного світу
Правове регулювання використання та
14.
6
4
–
2
охорони тваринного світу
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Правове регулювання використання та
охорони атмосферного повітря
Правовий режим використання та
16.
охорони природно-заповідного фонду
Правове регулювання використання та
17. охорони
курортних,
лікувальнооздоровчих і рекреаційних зон
Правова охорона довкілля в населених
18. пунктах, на транспорті, в промисловості
та сільському господарстві
Всього
15.

Разом:

6

2

–

4

6

–

2

4

6

–

2

4

6

2

2

2

60

10

18

32

120

18

30

72
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Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Екологічне право»
для студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітня
програма «Право»

разом

Кількість годин за видами занять
Поза№
аудиторні
Назва модуля (розділу), теми
аудиторні
з
заняття
навчальної дисципліни
заняття
/
семінарп
самостійна
лекції ські
робота
заняття
Модуль 1. Загальні положення екологічного права
Предмет, метод, система та джерела
1.
8
6
2
–
екологічного права
2. Екологічні права та обов’язки громадян
8
6
–
2
Управління
в
галузі
охорони
3. навколишнього природного середовища
6
6
–
–
та використання природних ресурсів
4. Право власності на природні ресурси
8
8
–
–
5. Право природокористування
6
6
–
–
Поняття, ознаки та правове забезпечення
6.
8
8
–
–
екологічної безпеки
Економіко-правовий механізм у галузі
7.
8
8
–
–
екології
Юридична відповідальність за екологічні
8.
8
8
–
–
правопорушення
60
56
Всього
2
2
Модуль 2. Правове регулювання використання, відтворення та охорони
природних ресурсів
Правове регулювання використання та
9.
8
4
2
2
охорони земель
Правове регулювання використання та
10.
6
6
–
–
охорони надр
Правове регулювання використання та
11.
6
6
–
–
охорони вод
Правове регулювання використання та
12.
6
6
–
–
охорони лісів
Правове регулювання використання та
13.
6
6
–
–
охорони рослинного світу
Правове регулювання використання та
14.
6
6
–
–
охорони тваринного світу
Правове регулювання використання та
15.
6
6
–
–
охорони атмосферного повітря
16. Правовий режим використання та
6
6
–
–
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охорони природно-заповідного фонду
Правове регулювання використання та
17. охорони
курортних,
лікувальнооздоровчих і рекреаційних зон
Правова охорона довкілля в населених
18. пунктах, на транспорті, в промисловості
та сільському господарстві
Всього
Разом:

4

–

–

4

6

–

–

6

60

2

2

56

120

4

4

112
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Таблиця 3.3. Тематичний план навчальної дисципліни «Екологічне право»
для студентів дистанційної форми навчання спеціальності 081 «Право»
освітня програма «Право»

разом

Кількість годин за видами занять
Поза№
аудиторні
Назва
модуля
(розділу),
теми
аудиторні
з
заняття
навчальної дисципліни
заняття
/
семінарп
самостійна
лекції ські
робота
заняття
Модуль 1. Загальні положення екологічного права
Предмет, метод, система та джерела
19.
8
6
2
–
екологічного права
20. Екологічні права та обов’язки громадян
8
6
–
2
Управління
в
галузі
охорони
21. навколишнього природного середовища
6
6
–
–
та використання природних ресурсів
22. Право власності на природні ресурси
8
8
–
–
23. Право природокористування
6
6
–
–
Поняття, ознаки та правове забезпечення
24.
8
8
–
–
екологічної безпеки
Економіко-правовий механізм у галузі
25.
8
8
–
–
екології
Юридична відповідальність за екологічні
26.
8
8
–
–
правопорушення
60
56
Всього
2
2
Модуль 2. Правове регулювання використання, відтворення та охорони
природних ресурсів
Правове регулювання використання та
27.
8
4
2
2
охорони земель
Правове регулювання використання та
28.
6
6
–
–
охорони надр
Правове регулювання використання та
29.
6
6
–
–
охорони вод
Правове регулювання використання та
30.
6
6
–
–
охорони лісів
Правове регулювання використання та
31.
6
6
–
–
охорони рослинного світу
Правове регулювання використання та
32.
6
6
–
–
охорони тваринного світу
Правове регулювання використання та
33.
6
6
–
–
охорони атмосферного повітря
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Правовий режим використання та
охорони природно-заповідного фонду
Правове регулювання використання та
35. охорони
курортних,
лікувальнооздоровчих і рекреаційних зон
Правова охорона довкілля в населених
36. пунктах, на транспорті, в промисловості
та сільському господарстві
Всього
34.

Разом:

6

–

–

6

4

–

–

4

6

–

–

6

60

2

2

56

120

4

4

112

30

Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни
Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Екологічне право», яка викладається для студентів
денної форми навчання спеціальності 081 «Право»
* − у таблиці позначені лекційні та практичні заняття для студентів заочної форми навчання
Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)
1

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4

2
3
Модуль 1. Загальні положення екологічного права
Тема 1. Предмет, метод, система та джерела екологічного права
1. Становлення та розвиток
екологічного права України.
2. Наука екологічного права
Лекція 1
та її розвиток в Україні.
(*Лекція 1)
1. Поняття екологічного права як
3. Екологічне
право
як
галузі права.
навчальна дисципліна і сфера
1, 35, 58-64, 66,
2. Предмет екологічного права.
практичної діяльності.
68, 69, 71, 73,
3. Методи правового регулювання
4. Місце екологічного права в
74, 81-89, 96,
екологічних відносин.
системі права України та його
97, 108, 112,
4. Принципи екологічного права
співвідношення з іншими
114
України.
галузями права.
5. Система екологічного права.
5. Екологічне законодавство
6. Поняття, система та особливості
України.
джерел екологічного права.
6. Конституція України –
основне джерело екологічного
права.
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

1

2

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми
3
7. Закон
України
«Про
охорону
навколишнього
природного середовища» як
базовий закон у системі
джерел екологічного права.
8. Поресурсове законодавство
– спеціалізовані
джерела
екологічного права України.
9. Міжнародно-правові акти у
системі джерел екологічного
права.
10. Проблеми імплементації
міжнародних
екологоправових норм в екологічне
законодавство України.
11. Роль судової практики в
регулюванні
екологічних
відносин.
12. Актуальні
проблеми
правового
забезпечення
державної
екологічної
політики.
13. Реформування
екологічного законодавства

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4

32

Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)
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1

2
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(порядковий
номер
за переліком)
4

3
України.
14. Актуальні
питання
розвитку
екологічного
законодавства України.
15. Удосконалення
екологічного законодавства.
Тема 2. Екологічні права та обов’язки громадян
Семінарське
заняття
1
(*Семінарське заняття 1)
1. Екологічні правовідносини як 1. Законодавче
закріплення
вид юридичних правовідносин. екологічних прав і обов’язків.
Лекція 2
1. Екологічні правовідносини як вид Види екологічних правовідносин. 2. Місце екологічних прав
юридичних правовідносин. Види 2. Склад
екологічних людини
у
системі
екологічних правовідносин.
правовідносин.
конституційних прав і свобод 1, 35, 58-64, 66,
2. Склад екологічних правовідносин. 3. Поняття та елементи еколого- людини та громадянина в 68, 69, 71, 73,
3. Поняття та елементи еколого- правового статусу людини і Україні.
74, 81-89, 96,
правового
статусу
людини
і громадянина.
3. Характеристика
97, 112, 114,
громадянина.
4. Загальна
характеристика конституційних екологічних 117
4. Поняття
екологічних
прав системи
екологічних
прав прав людини і громадянина.
суб’єктів екологічного права й громадян. Гарантії реалізації 4. Реалізація екологічних прав
екологічних правовідносин.
екологічних прав громадян.
на
галузевому
і
5. Поняття та види екологічних міжгалузевому рівнях.
обов’язків громадян.
6. Право на безпечне для життя і
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)
1
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студентів заочної форми навчання
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Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4

2
3
здоров’я довкілля.
7. Право
на
відшкодування
шкоди, завданої порушенням
екологічних прав індивіда.
8. Право на інформацію про стан
довкілля, про якість харчових
продуктів і предметів побуту.
Тема 3. Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання
природних ресурсів
1. Організаційні
функції
Лекція 3
1. Поняття та зміст управління в
управління
у
сфері
галузі екології.
природокористування
та
2. Принципи державного управління
охорони довкілля.
в галузі екології.
2. Попереджувально-охоронні
1, 35, 58-64, 66,
3. Методи державного екологічного
функції управління у сфері
68, 69, 71, 73управління.
природокористування
та
78, 80-89, 91,
4. Функції державного управління в
охорони довкілля.
96-98, 103, 104,
галузі екології.
3. Загальна
характеристика
108, 109, 112,
5. Участь
України
в
системі
структури й повноважень
114, 118
міжнародної
природоохоронної
системи державних органів
співпраці.
управління й контролю в
6. Система та компетенція органів
екологічній сфері.
управління природокористуванням і
4. Органи
загального
охороною довкілля в Україні.
державного управління та
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теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

1

2

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми
3
місцевого самоврядування в
галузі екології.
5. Органи
державного
управління
природокористуванням
та
охороною
довкілля
спеціальної компетенції.
6. Місцеві органи державної
виконавчої влади в галузі
екології.
7. Компетенція
органів
місцевого самоврядування в
галузі екології.
8. Правові питання участі
громадськості в управлінні
природокористуванням
та
охороною довкілля.
9. Роль
недержавних
екологічних організацій у
здійсненні регулювання й
контролю в галузі екології.
10. Громадські інспектори з
охорони довкілля.
11. Правові засади державної

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4
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1
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(порядковий
номер
за переліком)
4

3
екологічної політики.
12. Механізм планування й
реалізації
державної
екологічної політики.
13. Особливості
сучасної
екологічної
політики
в
Україні.
14. Реалізація
міжнародних
екологічних
програм,
концепцій,
проектів
в
екологічній сфері.
15. Глобалізація екологічних
процесів та їх організаційноправове
забезпечення
в
Україні.
16. Екологічний
аспект
європейської
інтеграції
України.
Тема 4. Право власності на природні ресурси
1. Право
власності
на 1, 35, 58-64, 66,
Лекція 4
Семінарське заняття 2
1. Поняття права власності на 1. Поняття права власності на природні
ресурси
в 68, 69, 71, 73природні ресурси.
природні ресурси. Зміст права об’єктивному
та 75, 78, 81-87,
2. Форми власності на природні власності на природні ресурси. суб’єктивному розумінні.
89, 90, 96, 97,
ресурси в Україні, їхнє законодавче 2. Особливості права власності 2. Загальна
характеристика 101, 109
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

1
2
3
закріплення.
на природні ресурси.
правомочностей власника на
3. Зміст права власності на природні 3. Право державної власності на природні ресурси.
ресурси.
природні
ресурси:
поняття, 3. Роль юридичного факту у
4. Суб’єкти права власності на особливості.
правовому регулюванні права
природні ресурси.
4. Право
комунальної власності
на
природні
5. Об’єкти права власності на (колективної)
власності
на ресурси.
природні ресурси.
природні
ресурси:
поняття, 4. Реалізація права власності
6. Підстави та порядок виникнення особливості.
на природні ресурси.
права
власності
на
природні 5. Право приватної власності на 5. Гарантії права власності на
ресурси.
природні
ресурси:
поняття, природні ресурси.
7. Підстави та порядок припинення особливості.
6. Охорона, форми та способи
права
власності
на
природні 6. Підстави
та
порядок захисту права власності на
ресурси.
виникнення права власності на природні ресурси.
природні ресурси.
7. Форми забезпечення права
7. Підстави
та
порядок власності
на
природні
припинення права власності на ресурси:
нормативноприродні ресурси.
регулятивна,
управлінська,
8. Права та обов'язки власників судова.
природних ресурсів.
8. Методи забезпечення права
9. Форми та методи забезпечення власності
на
природні
права власності на природні ресурси:
еколого-правові,
ресурси.
економіко-правові, цивільноправові,
адміністративноправові, кримінально-правові.

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
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1

2

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4

3
9. Загальна
характеристика
окремих
об’єктів
права
власності
на
природні
ресурси, зокрема на: землю,
надра, води, ліси, рослинний і
тваринний світ, атмосферне
повітря, природно-заповідний
фонд.
10. Проблеми права власності
на природні ресурси.
Тема 5. Право природокористування
1. Поняття
та
загальна Семінарське заняття 3
1. Зміст
права
характеристика
права 1. Поняття
та
загальна природокористування.
природокористування.
характеристика
права 2. Характеристика основних
2. Суб’єкти та об’єкти права природокористування.
принципів
права
природокористування,
їх 2. Суб’єкти та об’єкти права природокористування.
1, 35, 58-64, 66,
класифікація.
природокористування,
їх 3. Охорона, форми та способи 68, 69, 71, 733. Умови та порядок виникнення класифікація.
захисту
права 75, 78, 81-87,
права користування природними 3. Умови та порядок виникнення природокористування.
89, 90, 96, 97,
ресурсами.
права користування природними 4. Об’єктивне та суб’єктивне 101, 109
4. Права
і
обов’язки ресурсами.
право природокористування.
природокористувачів: загальні та 4. Права
і
обов’язки 5. Загальне
спеціальні.
природокористувачів: загальні та природокористування:
5. Підстави та порядок припинення, спеціальні.
поняття та ознаки.
38

Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
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Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4

1
2
3
зупинення,
зміни
права 5. Підстави
та
порядок 6. Спеціальне
природокористування.
припинення, зупинення, зміни природокористування:
6. Сутність
та
особливості права природокористування.
поняття та ознаки.
природокористування.
6. Сутність
та
особливості 7. Права й обов'язки суб’єктів
7. Класифікація
видів природокористування.
орендних
правовідносин
природокористування,
їх 7. Класифікація
видів природокористування.
характеристика.
природокористування,
їх
8. Особливості
використання характеристика.
природних ресурсів на умовах 8. Особливості
використання
оренди.
природних ресурсів на умовах
оренди.
Тема 6. Поняття, ознаки та правове забезпечення екологічної безпеки
1. Право екологічної безпеки як Семінарське заняття 4
1. Поняття та система права
галузь права.
1. Право екологічної безпеки як екологічної безпеки.
2. Поняття та ознаки екологічної галузь права.
2. Право екологічної безпеки
безпеки.
2. Поняття та ознаки екологічної в системі екологічного права
1, 30, 35, 58-64,
3. Суб’єкти та об’єкти екологічної безпеки.
України.
66-69, 71, 73безпеки.
3. Суб’єкти
та
об’єкти 3. Екологічна
безпека
як
75, 80-87, 89,
4. Основні принципи екологічної екологічної безпеки.
правова категорія.
96, 97, 104,
безпеки.
4. Основні принципи екологічної 4. Організаційно-правові
107-110
5. Сутність основних екологічних безпеки.
форми
забезпечення
законів.
5. Сутність
основних екологічної безпеки.
6. Види екологічної безпеки, їх екологічних законів.
5. Правові
засади
характеристика.
6. Види екологічної безпеки, їх національної
екологічної
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1
2
3
7. Правові
заходи
щодо характеристика.
безпеки.
забезпечення вимог екологічної 7. Правові
заходи
щодо 6. Правове
регулювання
безпеки.
забезпечення вимог екологічної транснаціональної екологічної
8. Поняття екологічного ризику, безпеки.
безпеки.
його види.
8. Поняття екологічного ризику, 7. Аналіз
екологічного
9. Поняття
надзвичайних його види.
ризику.
екологічних ситуацій, їх ознаки та 9. Поняття
надзвичайних 8. Основні
показники
класифікація.
екологічних ситуацій, їх ознаки екологічного ризику.
10. Правовий
режим
зони та класифікація.
9. Оцінювання екологічного
надзвичайної екологічної ситуації. 10. Правовий
режим
зони ризику.
надзвичайної
екологічної 10. Управління екологічними
ситуації.
ризиками.
11. Правова
основа
регулювання
надзвичайних
екологічних ситуацій.
12. Поняття
та юридичні
ознаки зони надзвичайної
екологічної ситуації.
13. Правові
заходи щодо
забезпечення
захисту
населення
та
територій,
запобігання
та
ліквідації
наслідків
надзвичайних
екологічних ситуацій.

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4
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3
Тема 7. Економіко-правовий механізм у галузі екології
1. Поняття
та
загальна Семінарське заняття 5
1. Роль
держави
у
характеристика
економіко- 1. Поняття
та
загальна впровадженні
економікоправового механізму в галузі характеристика
економіко- правового
механізму
екології.
правового механізму в галузі природокористування
та
2. Складові
економіко-правового екології.
охорони
навколишнього
механізму природокористування та 2. Складові економіко-правового природного середовища.
охорони довкілля.
механізму природокористування 2. Економічна
доцільність
3. Нормативно-правові акти, що та охорони довкілля.
впровадження інноваційних
забезпечують
реалізацію 3. Функції економіко-правового технологій.
економічного механізму у сфері механізму природокористування 3. Правове
забезпечення 1, 35, 58-64, 66,
екології.
та
охорони
навколишнього економічного
регулювання 68, 69, 71, 73,
4. Характеристика
основних природного середовища.
сфери екології.
74, 81-87, 89,
напрямів
економіко-правового 4. Нормативно-правові акти, що 4. Економічний
механізм 90, 96, 97, 109,
механізму природокористування та забезпечують
реалізацію забезпечення
охорони 112-115, 118
охорони навколишнього природного економічного механізму у сфері об’єктів
екологічних
середовища.
екології.
правовідносин.
5. Функції
економіко-правового 5. Характеристика
основних 5. Організаційно-економічні
механізму природокористування та напрямів
економіко-правового заходи в природоохоронній
охорони навколишнього природного механізму природокористування галузі.
середовища.
та
охорони
навколишнього 6. Режим
і
порядок
6. Процедури
екологічного природного середовища.
фінансування
страхування та екологічного аудиту, 6. Процедури
екологічного природоохоронних програм і
порядок їх проведення.
страхування та екологічного заходів.
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4

1
2
3
7. Стимулювання в системі охорони аудиту, порядок їх проведення.
навколишнього
природного 7. Стимулювання
в
системі
середовища.
охорони
навколишнього
природного середовища.
Тема 8. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
1. Поняття та функції юридичної Семінарське заняття 6
1. Юридична відповідальність
відповідальності
за
порушення 1. Поняття та функції юридичної у еколого-правовій науці.
екологічного законодавства.
відповідальності за порушення 2. Юридична відповідальність
2. Підстави
для
застосування екологічного законодавства.
в екологічному законодавстві.
юридичної
відповідальності
в 2. Підстави для застосування 3. Об'єкти
екологічного
екологічній сфері.
юридичної відповідальності в правопорушення:
загальні,
3. Поняття та ознаки екологічного екологічній сфері.
спеціальні та особливі.
1, 9, 11, 35, 44,
правопорушення.
3. Поняття
та
ознаки 4. Екологічні
58-64, 66, 68,
4. Склад
екологічного екологічного правопорушення. правопорушення в залежності 69, 71, 73-75,
правопорушення.
4. Склад
екологічного від
предмета і об’єкта 77, 78, 81, 835. Види
екологічних правопорушення.
посягання.
87, 89, 96, 97,
правопорушень.
5. Види
екологічних 5. Правопорушення
по 104, 108, 112,
6. Кримінальна відповідальність за правопорушень.
окремих галузях та інститутах 114
екологічні злочини. Підстави для 6. Кримінальна відповідальність екологічного законодавства.
застосування
кримінальної за екологічні злочини. Підстави 6. Екологічні
відповідальності
в
екологічній для застосування кримінальної правопорушення за ступенем
сфері.
відповідальності в екологічній екологічної
небезпеки
і
7. Адміністративна відповідальність сфері.
заходами державно-правового
як найпоширеніший вид юридичної 7. Адміністративна
примусу.
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

1
2
3
відповідальності
за
екологічні відповідальність
як 7. Види
екологічних
правопорушення.
найпоширеніший вид юридичної правопорушень залежно від
8. Дисциплінарна відповідальність відповідальності за екологічні видів законодавчих актів, у
за
екологічні
правопорушення правопорушення.
яких вони передбачені.
(проступки).
8. Дисциплінарна
8. Поняття
злочину
в
9. Матеріальна (цивільно-правова) відповідальність за екологічні екологічній
сфері.
Види
відповідальність
за
екологічні правопорушення (проступки).
злочинних діянь в екологічній
правопорушення (делікти).
9. Матеріальна
(цивільно- сфері.
правова) відповідальність за 9. Адміністративні стягнення,
екологічні
правопорушення які
застосовуються
до
(делікти).
правопорушників
у
екологічній сфері.
10. Адміністративні
екологічні правопорушення:
види, склади.
11. Класифікація екологічних
правопорушень
в
адміністративному
законодавстві.
12. Види
дисциплінарних
стягнень у екологічній сфері.
13. Способи
(методи)
обчислення шкоди, заподіяної
екологічними

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

1

2

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4

3
правопорушеннями,
які
передбачаються екологічним
законодавством.
14. Заходи реагування на
екологічні правопорушення.
Модуль 2. Правове регулювання використання, відтворення та охорони природних ресурсів
Тема 9. Правове регулювання використання та охорони земель
1. Земля як інтеграційний і
Лекція 5
Семінарське заняття 7
диференційний
об’єкт
(*Лекція 2)
(*Семінарське заняття 2)
1. Поняття
правового
режиму 1. Земельний фонд України та екологічного права.
використання,
відтворення
та його склад.
2. Поняття й ознаки землі.
1, 4-6, 8, 9, 15,
охорони земель.
2. Поняття, ознаки та види 3. Суб’єкти
й
об’єкти
18, 20, 23, 26,
2. Земля як об'єкт
правового земельних правовідносин.
земельних правовідносин.
28, 29, 31, 33,
регулювання
використання, 3. Структура
земельних 4. Система
земельних
35, 37, 38, 42,
відновлення та охорони.
правовідносин
відносин в Україні.
44, 47, 57-66,
3. Земельний фонд України та його 4. Підстави виникнення, зміни та 5. Земельні
відносини
в
68-74,
80-87,
склад.
припинення
земельних умовах земельної реформи.
89, 90, 92-98,
4. Структура
земельних правовідносин.
6. Зміст і особливості права
101, 102, 105,
правовідносин.
5. Поняття, ознаки та види права власності на землю.
108, 109, 1125. Правове регулювання здійснення власності на земельні ресурси.
7. Правові форми власності на
115, 118
земельної реформи в Україні.
6. Поняття, ознаки та види права землю.
6. Державне управління в галузі землекористування.
8. Суб’єкти й об’єкти права
використання,
відтворення
й 7. Система органів управління в землекористування.
охорони земель.
галузі
земельних
відносин. 9. Оренда землі.
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4

2
3
значення Функції управління земельними 10. Права
та
обов’язки
ресурсами.
землекористувачів.
8. Правова
охорона
земель: 11. Підстави
виникнення,
поняття, ознаки, форми та зміни та припинення права
методи.
землекористування.
9. Характеристика суті та змісту 12. Державна служба України
землеустрою.
Принципи
і з питань геодезії, картографії
завдання землеустрою.
та кадастру: основні завдання
10. Відповідальність
за та функції.
порушення законодавства щодо 13. Види землеустрою.
використання, відтворення й 14. Система землеустрою.
охорони земель.
15. Правове
регулювання
відтворення
земель
(відновлення їх родючості).
16. Зміст правової охорони
земельних ресурсів.
17. Принципи
охорони
земель.
Тема 10. Правове регулювання використання та охорони надр
1. Надра як об’єкт правового Семінарське заняття 8
1. Визначення поняття надр 1, 3, 9, 10-12,
регулювання
використання
й 1. Надра як об’єкт правового як природного ресурсу.
15, 20, 22, 26,
охорони.
регулювання використання й 2. Суб'єкти та об'єкти права 28, 29, 35, 44,
2. Фонд надр України: склад, охорони.
власності на надра.
53, 55, 57-64,
призначення.
2. Фонд надр України: склад, 3. Правові форми і методи 66, 68, 69, 71,
7. Поняття
землеустрою.

1
та

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття
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Інформаційні
джерела
Назва теми (лекції) та питання
Завдання самостійної
(порядковий
теми (лекції)
роботи у розрізі теми
номер
за переліком)
1
2
3
4
3. Право власності на надра: призначення.
захисту права власності на 73, 74, 80-87,
поняття, зміст та види.
3. Право власності на надра: надра.
89, 90, 96-98,
4. Поняття, ознаки та види права поняття, зміст та види.
4. Суб’єкти й об’єкти права 101, 106
надрокористування.
4. Поняття, ознаки та види права надрокористування.
5. Підстави виникнення, зміни та надрокористування.
5. Права
та
обов'язки
припинення
права 5. Підстави виникнення, зміни та надрокористувачів.
надрокористування.
припинення
права 6. Особливості правовідносин
6. Правове
регулювання надрокористування.
з
геологічного
вивчення,
екологічного вивчення надр.
6. Правове
регулювання розвідування та використання
7. Управління та контроль у галузі екологічного вивчення надр.
надр.
використання й охорони надр.
7. Управління та контроль у 7. Система органів управління
8. Правова охорона надр: поняття, галузі використання й охорони в галузі використання й
ознаки, форми, методи та заходи.
надр.
охорони надр.
9. Відповідальність за порушення 8. Правова
охорона
надр: 8. Державна служба геології
законодавства щодо використання поняття, ознаки, форми, методи та надр України: основні
та охорони надр.
та заходи.
завдання та функції.
9. Відповідальність за порушення 9. Функції
управління
законодавства
щодо надрами.
використання та охорони надр. 10. Правові форми розподілу
та перерозподілу надр.
11. Правові засади ведення
Державного
кадастру
родовищ та проявів корисних
копалин.
Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

1

2

Лекція 6

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4

3
12. Організаційно-правові
форми
контролю
за
додержанням законодавства в
галузі
використання
та
охорони надр.
13. Зміст правової охорони
надр.
14. Загальні
проблеми
охорони та використання надр
в Україні.
15. Особливості
відшкодування
шкоди,
заподіяної
порушенням
законодавства про надра.
16. Порушення законодавства
про
надра
як
підстава
адміністративної
та
кримінальної
відповідальності.
17. Особливості
розгляду
спорів у галузі використання
та охорони надр.
Тема 11. Правове регулювання використання та охорони вод
1. Ознаки
права 1, 2, 9, 15, 22,
Семінарське заняття 9
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Інформаційні
джерела
Назва теми (лекції) та питання
Завдання самостійної
(порядковий
теми (лекції)
роботи у розрізі теми
номер
за переліком)
1
2
3
4
1. Поняття, предмет і система 1. Води як об’єкт правового водокористування.
26, 28, 29, 35,
водного права.
регулювання
використання, 2. Суб’єкти й об’єкти права 44, 46, 49, 53,
2. Води
як
об'єкт
правового відтворення та охорони.
водокористування.
57-64, 66, 69,
регулювання
використання, 2. Загальна характеристика та 3. Підстави виникнення, зміни 71, 73, 74, 79відтворення та охорони.
склад водного фонду України.
та
припинення
права 87, 89, 90, 963. Правовий режим використання, 3. Поняття, ознаки та види права водокористування.
98, 101, 111,
відтворення та охорони вод в власності на водні ресурси.
4. Права
та
обов’язки 112, 114
Україні.
4. Підстави виникнення, зміни та водокористувачів.
4. Водне законодавство України.
припинення права власності на 5. Особливості
права
5. Управління й контроль в галузі водні ресурси.
користування
водними
використання,
відновлення
та 5. Загальне
та
спеціальне об'єктами (їх частинами) на
охорони вод.
водокористування,
їх умовах оренди.
6. Право власності на води.
особливості.
6. Державне агентство водних
7. Поняття
та
види
права 6. Державне управління водними ресурсів України: основні
водокористування.
ресурсами: зміст і сутність.
завдання та функції.
7. Види та засоби контролю за 7. Функції управління, його
використанням і охороною вод, види (загальне, спеціальне;
відтворенням водних ресурсів.
державне, громадське).
8. Правова охорона вод: поняття, 8. Державний
облік
ознаки, форми, методи та заходи. водокористування: поняття,
9. Відповідальність за порушення сутність, організація ведення.
водного законодавства: поняття, 9. Державний водний кадастр,
підстави та порядок притягнення. його мета, правила і порядок
ведення.
Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

1

2

1. Ліс
як
регулювання

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4

3
10. Державний
моніторинг
вод: поняття, мета, складові
компоненти.
11. Правове
забезпечення
розподілу і перерозподілу
водних ресурсів.
12. Вирішення спорів з питань
використання й охорони вод.
13. Зміст правової охорони
водних ресурсів.
14. Водоохоронні
зони.
Прибережні захисні, берегові
смуги, смуги відведення.
15. Вимоги щодо охорони вод
від забруднення, засмічення і
вичерпання.
16. Адміністративна
та
кримінальна відповідальність
за
шкоду,
заподіяну
порушенням
водного
законодавства.
Тема 12. Правове регулювання використання та охорони лісів
об'єкт
правового Семінарське заняття 10
1. Право державної власності 1, 4-6, 9, 11-13,
використання, 1. Ліс як об'єкт правового на ліси: поняття, суб’єкти, 15, 19, 20, 22,
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Інформаційні
джерела
Назва теми (лекції) та питання
Завдання самостійної
(порядковий
теми (лекції)
роботи у розрізі теми
номер
за переліком)
1
2
3
4
відновлення, захисту та охорони.
регулювання
використання, особливості.
26, 35, 44, 46,
2. Поняття лісового фонду України відновлення, захисту та охорони. 2. Право
комунальної 50, 52, 53, 57та лісових ресурсів. Лісовий фонд 2. Поняття
лісового
фонду власності на ліси: поняття, 64, 66, 68, 69,
України: склад, характеристика.
України та лісових ресурсів. суб’єкти, особливості.
71, 73, 74, 77,
3. Поняття, ознаки та види права Лісовий фонд України: склад, 3. Набуття права приватної 80-87, 89, 90,
власності на лісові ресурси.
характеристика.
власності
на
ліси, 96, 97, 99, 104,
4. Поняття, ознаки та види права 3. Поняття, ознаки та види права характеристика
його 108, 112, 114,
лісокористування.
власності на лісові ресурси.
суб’єктів.
118
5. Права
і
обов’язки 4. Поняття, ознаки та види права 4. Особливості
реалізації
лісокористувачів.
лісокористування.
права власності на ліси в
6. Право
побічного 5. Права
і
обов’язки Україні.
лісокористування.
лісокористувачів.
5. Захист права власності на
7. Державне
регулювання
та 6. Право
побічного ліс.
управління
у
сфері
лісових лісокористування.
6. Класифікація
відносин.
Функції
управління 7. Державне регулювання та лісокористування:
за
лісовими ресурсами.
управління у сфері лісових підставами виникнення, за
8. Контроль за охороною, захистом, відносин. Функції управління цільовим призначенням, за
використанням та відтворенням лісовими ресурсами.
правовою формою.
лісів: завдання та види.
8. Контроль
за
охороною, 7. Суб’єкти й об’єкти права
9. Правова охорона лісів: поняття, захистом, використанням та лісокористування.
ознаки, форми та методи.
відтворенням лісів: завдання та 8. Підстави виникнення, зміни
10. Відповідальність за порушення види.
та
припинення
права
законодавства щодо використання, 9. Правова
охорона
лісів: лісокористування.
відтворення й охорони лісів.
поняття, ознаки, форми та 9. Особливості постійного та
Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)
1

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

2
3
методи.
тимчасового
10. Відповідальність
за лісокористування.
порушення законодавства щодо 10. Лісові сервітути.
використання, відтворення й 11. Особливості спеціального
охорони лісів.
права користування лісовими
об’єктами
для
заготівлі
деревини,
живиці
та
другорядних
лісових
матеріалів.
12. Особливості
реалізації
права культурно-оздоровчого,
рекреаційного, спортивного,
туристичного та науководослідного лісокористування.
13. Державне
агентство
лісових ресурсів України.
14. Особливості
та
види
управління
в
галузі
використання, відтворення і
охорони лісів.
15. Організація та ведення
лісового господарства.
16. Ведення
державного
обліку лісів: поняття, правові

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

1

2

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4

3
засади. Правові засади та
порядок ведення Державного
лісового кадастру.
17. Майнова відповідальність
за
шкоду,
заподіяну
порушенням
лісового
законодавства: підстави і
порядок притягнення.
18. Порушення
лісового
законодавства як підстава для
адміністративної
та
кримінальної
відповідальності.
Тема 13. Правове регулювання використання та охорони рослинного світу
1. Особливості
рослинного
Лекція 7
Семінарське заняття 11
1. Рослинний
світ
як
об’єкт 1. Рослинний світ як об’єкт світу як природного об’єкта.
1, 9, 11, 20, 21,
правового
використання, правового
використання, 2. Об’єкти рослинного світу.
35, 40, 43, 52,
відновлення, захисту та охорони.
відновлення, захисту та охорони. 3. Поняття
рослинних
53, 56-64, 66,
2. Законодавство
України
про 2. Поняття, ознаки та види права ресурсів. Природні рослинні
68, 69, 71, 73,
рослинний світ.
власності на рослинні ресурси.
ресурси загальнодержавного і
74, 77, 80-87,
3. Державне регулювання режиму 3. Підстави виникнення, зміни та місцевого значення.
89, 96-98, 108,
рослинного світу.
припинення права власності на 4. Суб’єкти й об’єкти права
112, 114
4. Право державної, комунальної та рослинні ресурси.
власності
на
рослинні
приватної власності на об'єкти 4. Поняття, ознаки та види права ресурси.
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

1
2
3
рослинного світу.
користування рослинним світом. 5. Суб’єкти й об’єкти права
5. Правові форми використання та 5. Види використання природних користування
рослинними
відтворення рослинних ресурсів.
рослинних ресурсів.
ресурсами.
6. Загальне
та
спеціальне 6. Поняття та характеристика 6. Права
й
обов’язки
використання об’єктів рослинного Червоної книги України. Зелена користувачів
об’єктами
світу.
книга України: поняття та рослинного світу.
7. Правова охорона рослинного правове значення.
7. Підстави виникнення, зміни
світу, форми її здійснення.
7. Управління та контроль у та
припинення
права
галузі використання, відтворення користування
об’єктами
й охорони рослинних ресурсів.
рослинного світу.
8. Правова охорона рослинного 8. Закон
України
«Про
світу, форми її здійснення. рослинний світ».
Заходи
щодо
забезпечення 9. Підзаконні
нормативноохорони рослинного світу.
правові акти у сфері охорони
9. Відповідальність за порушення та використання рослинного
законодавства
щодо світу.
використання, відтворення й 10. Міжнародні нормативноохорони рослинних ресурсів.
правові документи в системі
законодавства про рослинний
світ.
11. Функції
управління
рослинними ресурсами.
12. Порядок
ведення
державного обліку і кадастру

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

1

2

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми
3
рослинного світу.
13. Правове
регулювання
відтворення
й
охорони
рослинних ресурсів: поняття,
ознаки, форми та методи.
14. Зміст правової охорони
рослинних ресурсів.
15. Притягнення
до
дисциплінарної
відповідальності
за
порушення законодавства про
використання
рослинного
світу.
16. Адміністративна
відповідальність
за
правопорушення
у
сфері
охорони та використання
об’єктів рослинного світу.
17. Підстави
та
порядок
застосування
кримінальної
відповідальності
за
порушення законодавства про
рослинний світ.
18. Особливості
цивільно-

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

1

2

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4

3
правової відповідальності за
шкоду,
завдану
об'єктам
рослинного світу.
Тема 14. Правове регулювання використання та охорони тваринного світу
1. Тваринний
світ
як
об’єкт Семінарське заняття 12
1. Поняття
тваринних
правового
використання, 1. Тваринний світ як об’єкт ресурсів. Об’єкти тваринного
відтворення й охорони.
правового
використання, світу.
2. Поняття, ознаки та види права відтворення й охорони.
2. Суб’єкти й об’єкти права
власності на тваринний світ.
2. Поняття, ознаки та види права власності
на
об’єкти
3. Підстави виникнення, зміни та власності на тваринний світ.
тваринного світу.
припинення права власності на 3. Підстави виникнення, зміни та 3. Характеристика загального 1, 9, 11, 20, 22,
об’єкти тваринного світу.
припинення права власності на використання
об’єктів 26, 27, 35, 414. Право користування об’єктами об’єкти тваринного світу.
тваринного світу.
43, 46, 48, 51,
тваринного світу: поняття та ознаки. 4. Право користування об’єктами 4. Особливості спеціального 53, 57-64, 66,
Зміст права використання об’єктів тваринного світу: поняття та використання
тваринного 68, 69, 71, 73,
тваринного світу.
ознаки. Зміст права використання світу.
74, 77, 80-87,
5. Суб’єкти та об’єкти права об’єктів тваринного світу.
5. Підстави
та
умови 89, 96, 97, 108,
користування тваринним світом. 5. Суб’єкти та об’єкти права припинення
права 112, 114
Права і обов’язки користувачів користування тваринним світом. використання
тваринного
об’єктами тваринного світу.
Права і обов’язки користувачів світу.
6. Правові
форми
та
види об’єктами тваринного світу.
6. Правове
регулювання
використання тваринного світу.
6. Правові форми та види здійснення
промислового
7. Правове регулювання мисливства, використання тваринного світу. рибальства.
полювання та рибальства.
7. Правове
регулювання 7. Правове
регулювання
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

1
2
3
8. Система
органів
державного мисливства,
полювання
та здійснення любительського та
управління та їх повноваження у рибальства.
спортивного рибальства.
сфері охорони, використання та 8. Система органів державного 8. Користування тваринним
відтворення об’єктів тваринного управління та їх повноваження у світом у наукових, культурносвіту.
сфері охорони, використання та освітніх,
виховних
та
9. Зміст
правової
охорони відтворення об’єктів тваринного естетичних цілях.
тваринного
світу.
Система світу.
9. Добування диких тварин з
організаційно-правових заходів з 9. Зміст
правової
охорони метою
утримання
і
охорони тваринного світу.
тваринного
світу.
Система розведення у неволі чи
10. Відповідальність за порушення організаційно-правових заходів з напіввільних умовах.
законодавства щодо використання, охорони тваринного світу.
10. Використання тварин з
відтворення й охорони тваринного 10. Відповідальність
за метою отримання продуктів їх
світу: поняття, ознаки, підстави порушення законодавства щодо життєдіяльності.
настання,
види,
порядок використання, відтворення й 11. Поняття
та
загальна
притягнення.
охорони
тваринного
світу: характеристика законодавства
поняття,
ознаки,
підстави про тваринний світ.
настання,
види,
порядок 12. Особливості управління та
притягнення.
контролю
в
галузі
використання, відтворення та
охорони тваринного світу.
13. Функції
управління
тваринним світом.
14. Види контролю в галузі
охорони, використання та

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

1

2

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми
3
відтворення тваринного світу.
15. Правові засади здійснення
моніторингу та контролю за
додержанням законодавства
про тваринний світ.
16. Державний облік тварин.
Правові засади та порядок
ведення державного кадастру
тваринного світу.
17. Правові форми розподілу
та перерозподілу тваринного
світу.
18. Правове
регулювання
відтворення
й
охорони
тваринного світу: поняття,
ознаки, форми та методи.
19. Особливості
майнової
(таксової) відповідальності за
шкоду, заподіяну незаконним
добуванням або знищенням
диких
звірів
і
птахів,
занесених до Червоної книги
України.
20. Порушення законодавства

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

1

2

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4

3
в
галузі
використання,
відновлення
та
охорони
об’єктів тваринного світу як
підстава
притягнення
до
адміністративної
та
кримінальної
відповідальності.
Тема 15. Правове регулювання використання та охорони атмосферного повітря
1. Суб'єкти, об'єкти та зміст
права
використання
Лекція 8
атмосферного повітря.
1. Атмосферне повітря як об’єкт
2. Правові форми та види 1, 4, 7, 9, 14-17,
правового регулювання, охорони та
використання атмосферного 19, 20, 22, 24,
використання.
повітря.
26, 28, 29, 342. Законодавство
України
про
3. Економічно-правові заходи 36, 46, 48, 53,
охорону атмосферного повітря.
щодо
забезпечення 57-64, 66, 68,
3. Управління та контроль у галузі
ефективного
використання 69, 71, 73, 74,
охорони атмосферного повітря, його
атмосферного повітря.
77, 80-87, 89,
функції.
4. Стандартизація,
90, 96-98, 100,
4. Правове
регулювання
нормування та державний 104, 108, 112,
використання атмосферного повітря.
облік у галузі охорони 114, 117
5. Правова охорона атмосферного
атмосферного повітря.
повітря та її зміст.
5. Здійснення контролю і
моніторингу у галузі охорони
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

1

2

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми
3
атмосферного повітря.
6. Правове
регулювання
охорони
атмосферного
повітря: поняття, ознаки,
форми та методи.
7. Правові форми й заходи
щодо охорони атмосферного
повітря, їхня характеристика.
8. Порядок
реалізації
управлінських заходів щодо
охорони
атмосферного
повітря.
9. Клімат та озоновий шар як
об'єкти правової охорони.
10. Відповідальність
за
порушення законодавства про
охорону атмосферного повітря:
поняття, підстави й процедура
притягнення.
11. Порушення в галузі охорони
атмосферного
повітря
як
підстава
для
юридичної
відповідальності.
12. Особливості
майнової

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

1

2

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4

3
відповідальності за шкоду,
заподіяну
порушенням
законодавства про охорону
атмосферного повітря.
Тема 16. Правовий режим використання та охорони природно-заповідного фонду
1. Поняття та види територій і Семінарське заняття 13
1. Природно-заповідний фонд
об’єктів
природно-заповідного 1. Поняття та види територій і України як об'єкт правової
фонду, умови їх створення й об’єктів
природно-заповідного охорони.
порядок оголошення заповідними. фонду, умови їх створення й 2. Правове
регулювання
2. Поняття, ознаки та види права порядок
оголошення використання територій і
власності на об’єкти та території заповідними.
об’єктів
природноприродно-заповідного фонду.
2. Поняття, ознаки та види права заповідного фонду.
1, 7, 9, 22, 35,
3. Форми власності на території та власності на об’єкти та території 3. Законодавство України про
39, 53, 57-64,
об'єкти
природно-заповідного природно-заповідного фонду.
природно-заповідний фонд.
66, 68, 69, 71,
фонду,
особливості
правового 3. Форми власності на території 4. Суб’єкти й об’єкти права
73, 74, 80-87,
режиму їхніх земель.
та об'єкти природно-заповідного власності на об’єкти та
96-98, 108, 112,
4. Підстави виникнення, зміни та фонду, особливості правового території
природно114, 117
припинення права власності на режиму їхніх земель.
заповідного фонду.
об’єкти та території природно- 4. Підстави виникнення, зміни та 5. Поняття, ознаки та види
заповідного фонду.
припинення права власності на права
користування
5. Загальна
характеристика об’єкти та території природно- територіями й об’єктами
правового режиму територій та заповідного фонду.
природно-заповідного фонду.
об'єктів
природно-заповідного 5. Загальна
характеристика 6. Особливості
правового
фонду України.
правового режиму територій та режиму
природних
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

1
2
3
6. Правовий режим охоронних зон об'єктів
природно-заповідного заповідників,
біосферних
природно-заповідного фонду.
фонду України.
заповідників і національних
7. Особливості
державного 6. Правовий режим охоронних природних парків.
управління й контролю в галузі зон природно-заповідного фонду. 7. Правовий
режим
організації,
охорони
та 7. Особливості
державного ландшафтних
парків,
використання природно-заповідного управління й контролю в галузі заказників, пам'яток природи,
фонду.
організації,
охорони
та заповідних урочищ.
8. Функції управління в галузі використання
природно- 8. Особливості
правового
охорони та використання природно- заповідного фонду.
режиму ботанічних садів,
заповідного фонду.
8. Функції управління в галузі дендрологічних
парків,
9. Відповідальність за порушення охорони
та
використання зоологічних парків і парківзаконодавства щодо використання й природно-заповідного фонду.
пам'яток
садово-паркового
охорони територій і об’єктів 9. Відповідальність за порушення мистецтва.
природно-заповідного фонду.
законодавства
щодо 9. Правові заходи збереження
10. Майнова
(таксова) використання
й
охорони територій і об’єктів природновідповідальність
за
порушення територій і об’єктів природно- заповідного фонду.
законодавства
про
природно- заповідного фонду.
10. Державний
кадастр
заповідний фонд.
10. Майнова
(таксова) територій
та
об’єктів
відповідальність за порушення природно-заповідного фонду.
законодавства про природно- 11. Контроль за додержанням
заповідний фонд.
правового режиму територій і
об’єктів
природнозаповідного фонду: поняття,
ознаки та система органів.

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

1

2

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4

3
12. Правопорушення в галузі
охорони
і
використання
природно-заповідного фонду
як підстава для юридичної
відповідальності.
13. Порушення законодавства
про
природно-заповідний
фонд
як
підстава
для
адміністративної
та
кримінальної
відповідальності.
Тема 17. Правове регулювання використання та охорони курортних,
лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон
1. Поняття та види природних Семінарське заняття 14
1. Поняття й ознаки курорту,
лікувальних ресурсів і комплексів. 1. Поняття та види природних курортної зони, лікувально2. Поняття рекреаційних зон, їх лікувальних
ресурсів
і оздоровчої зони, лікувальновиди, склад, порядок утворення.
комплексів.
оздоровчої
місцевості
та 1, 25, 35, 53,
3. Право власності на курорти, 2. Поняття рекреаційних зон, їх рекреаційних ресурсів.
58-64, 66, 68,
оздоровчі та лікувальні об’єкти й види, склад, порядок утворення. 2. Суб’єкти й об’єкти права 69, 71, 73, 74,
території: поняття, ознаки та види. 3. Право власності на курорти, власності
на
курорти, 80-87,
96-98,
4. Правовий режим використання та оздоровчі та лікувальні об’єкти й оздоровчі
та
лікувальні 112, 114
охорони курортних, лікувально- території: поняття, ознаки та об’єкти й території.
оздоровчих зон і курортів.
види.
3. Підстави виникнення, зміни
5. Оголошення природних територій 4. Правовий режим використання та
припинення
права
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

1
2
3
лікувально-оздоровчими зонами.
та
охорони
курортних, власності
на
курорти,
6. Правовий режим використання й лікувально-оздоровчих зон і оздоровчі
та
лікувальні
охорони курорту. Види курортів.
курортів.
об’єкти й території.
7. Правовий режим використання й 5. Оголошення
природних 4. Державний
кадастр
охорони
виключної
(морської) територій
лікувально- природних
лікувальних
економічної
зони
та оздоровчими зонами.
ресурсів: поняття, мета і
континентального
шельфу, 6. Правовий режим використання порядок ведення.
використання
їх
природних й охорони курорту.
Види 5. Поняття та особливості
багатств.
курортів.
правового
регулювання
8. Поняття та види правових 7. Правовий режим використання лікувально-оздоровчих
та
режимів природних рекреаційних й охорони виключної (морської) курортних зон.
ресурсів.
Поняття
й
ознаки економічної
зони
та 6. Порядок
оголошення
рекреаційної зони.
континентального
шельфу, природного
комплексу
9. Особливості
державного використання
їх
природних курортом.
управління в галузі використання та багатств.
7. Правовий
режим
охорони курортних, лікувально- 8. Поняття та види правових використання курорту на
оздоровчих, рекреаційних зон.
режимів природних рекреаційних праві
загального
та
10. Відповідальність за порушення ресурсів. Поняття й ознаки спеціального користування.
законодавства у сфері використання рекреаційної зони.
8. Правовий
режим
й охорони курортних, лікувально- 9. Особливості
державного використання
природних
оздоровчих і рекреаційних зон.
управління в галузі використання ресурсів округів санітарної
та
охорони
курортних, охорони курортів.
лікувально-оздоровчих
і 9. Правовий
режим
рекреаційних зон.
використання
й
охорони

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)
1

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4

2
3
10. Відповідальність
за природних
ресурсів
порушення законодавства у сфері рекреаційних зон.
використання
й
охорони 10. Юридичні
критерії
курортних,
лікувально- зонування рекреаційних зон.
оздоровчих, рекреаційних зон.
11. Нормативи рекреаційної
завантаженості.
12. Загальний
правовий
режим рекреаційних зон.
13. Спеціальне використання
природних
ресурсів
рекреаційних зон.
14. Державний
нагляд
і
контроль за додержанням
правил і норм використання
природних
лікувальних
ресурсів.
15. Поняття й особливості
охорони
курортних,
лікувально-оздоровчих
і
рекреаційних зон.
Тема 18. Правова охорона довкілля в населених пунктах, на транспорті, в промисловості
та сільському господарстві
1. Концепція сталого розвитку 1, 4-7, 9, 11, 12,
Лекція 9
Семінарське заняття 15
1. Правова охорона навколишнього 1. Основні напрями державної населених пунктів.
14-17, 19, 20,
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Інформаційні
джерела
Назва теми (лекції) та питання
Завдання самостійної
(порядковий
теми (лекції)
роботи у розрізі теми
номер
за переліком)
1
2
3
4
природного середовища в населених політики щодо забезпечення 2. Планування
охорони 22, 24, 26, 28,
пунктах.
сталого
розвитку
населених довкілля в населених пунктах. 29, 33-36, 42,
2. Правова охорона довкілля у пунктів у галузі екології.
3. Особливості
правового 44-46, 48, 53,
сільському господарстві.
2. Здійснення
державного регулювання
забезпечення 54, 57-66, 68,
3. Правова охорона довкілля в санітарно-епідеміологічного
екологічної безпеки в галузі 69, 71, 73, 74,
промисловості.
нагляду в Україні: цілі та транспорту.
80-87, 89, 90,
4. Правова охорона довкілля на завдання.
4. Загальні вимоги охорони 96-98, 102, 108,
транспорті.
3. Екологічна програма: мета, навколишнього природного 109, 112-114,
5. Правова охорона навколишнього структура, перелік завдань.
середовища
в
процесі 118
природного середовища в атомній 4. Основні напрямки охорони господарювання.
енергетиці.
навколишнього
природного 5. Основні заходи з охорони
середовища на транспорті.
навколишнього природного
5. Правові засоби забезпечення середовища в промисловості.
екологічної безпеки у сфері 6. Управління
охороною
транспорту.
навколишнього природного
6. Промисловість та її вплив на середовища на підприємстві.
довкілля. Напрями зменшення 7. Негативний
вплив
шкідливого
впливу сільського господарства на
промислового виробництва.
навколишнє
природне
7. Охорона
навколишнього середовище.
природного
середовища
від 8. Основні
напрями
та
негативного
впливу законодавче
забезпечення
сільськогосподарського
охорони
довкілля
у
виробництва.
сільському господарстві.
Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття
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Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)
1

Назва теми та питання
семінарського (практичногодля
студентів заочної форми навчання
)заняття

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

2
3
8. Правова
охорона 9. Охорона
сільського
навколишнього
природного господарства від шкідливого
середовища в атомній енергетиці. впливу
антропогенних
9. Види та заходи юридичної чинників.
відповідальності за порушення 10. Дотримання норм, правил
еколого-правових норм у сферах і стандартів з ядерної та
транспорту, промисловості та радіаційної безпеки.
сільського господарства.
11. Юридична
відповідальність
за
порушення екологічних вимог
у населених пунктах, на
транспорті, в промисловості
та сільському господарстві.
12. Особливості
правової
відповідальності
за
порушення
екологічного
законодавства у населених
пунктах.

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)
4
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Розділ 5. Система поточного та підсумкового контролю
Таблиця 5.1. Розподіл балів, що отримують студенти за
результатами вивчення навчальної дисципліни «Екологічне право»
Спеціальність 081 «Право»
Назва модуля, теми
Вид навчальної роботи
1
2
Модуль 1. Загальні положення екологічного права
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теоретичного питання на
Тема 1. Предмет,
семінарському занятті
метод, система та
3. Тестування
джерела екологічного 4. Виконання завдань, передбачених
права
планом самостійної роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теоретичного питання на
семінарському занятті
Тема 2. Екологічні
права та обов’язки
3. Тестування
громадян
4. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 3. Управління в 1. Відвідування лекції
галузі охорони
2. Обговорення теоретичного питання на
навколишнього
семінарському занятті
природного
3. Тестування
середовища та
4. Виконання завдань, передбачених
використання
планом самостійної роботи
природних ресурсів
Разом:
Тема 4.
Право 1. Відвідування лекції
власності на природні 2. Обговорення теоретичного питання на
семінарському занятті
ресурси
3. Тестування
4. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 5. Право
1. Обговорення теоретичного питання на
природокористування семінарському занятті
2. Тестування
3. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:

Бали
3
−
−
−
1
1
−
1
−
1
2
−
−
−
1
1
−
1
−
1
2
1
−
1
2
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Назва модуля, теми
1
Тема 6. Поняття,
ознаки та правове
забезпечення
екологічної безпеки

Вид навчальної роботи
Бали
2
3
1. Обговорення теоретичного питання на
1
семінарському занятті
2. Тестування
−
3. Виконання завдань, передбачених
1
планом самостійної роботи
Разом:
2
1. Обговорення теоретичного питання на
1
Тема 7. Економікосемінарському
занятті
правовий механізм у
2. Тестування
−
галузі екології
3. Виконання завдань, передбачених
1
планом самостійної роботи
Разом:
2
1. Обговорення теоретичного питання на
1
Тема 8. Юридична
семінарському занятті
відповідальність за
2. Тестування
−
екологічні
3.
Виконання
завдань,
передбачених
1
правопорушення
планом самостійної роботи
Разом:
2
Поточна модульна робота 1
16
Разом за модуль 1
30
Модуль 2. Правове регулювання використання, відтворення та
охорони природних ресурсів
−
Тема 9.
Правове 1. Відвідування лекції
2. Обговорення теоретичного питання на
1
регулювання
семінарському
занятті
використання
та
3. Тестування
−
охорони земель
4. Виконання завдань, передбачених
1
планом самостійної роботи
Разом:
2
1
Тема 10.
Правове 1. Обговорення теоретичного питання на
семінарському занятті
регулювання
−
використання
та 2. Тестування
3. Виконання завдань, передбачених
1
охорони надр
планом самостійної роботи
Разом:
2
Тема 11. Правове
1. Відвідування лекції
−
регулювання
2. Обговорення теоретичного питання на
1
використання та
семінарському занятті
охорони вод
3. Тестування
−
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Назва модуля, теми
1

Вид навчальної роботи
2
4. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 12. Правове
1. Обговорення теоретичного питання на
регулювання
семінарському занятті
використання та
2. Тестування
охорони лісів
3. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теоретичного питання на
Тема 13. Правове
семінарському занятті
регулювання
3. Тестування
використання та
охорони рослинного 4. Виконання завдань, передбачених
світу
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 14. Правове
1. Обговорення теоретичного питання на
регулювання
семінарському занятті
використання та
2. Тестування
охорони тваринного
3. Виконання завдань, передбачених
світу
планом самостійної роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теоретичного питання на
Тема 15. Правове
семінарському занятті
регулювання
3. Тестування
використання та
охорони атмосферного 4. Виконання завдань, передбачених
повітря
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 16. Правовий
1. Обговорення теоретичного питання на
режим використання семінарському занятті
та охорони природно- 2. Тестування
заповідного фонду
3. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 17. Правове
1. Обговорення теоретичного питання на
регулювання
семінарському занятті
використання та
2. Тестування

Бали
3
1
2
1
−
1
2
−
1
−
1
2
1
−
1
2
−
−
−
1
1
1
−
1
2
1
−
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Назва модуля, теми
Вид навчальної роботи
1
2
охорони курортних,
3. Виконання завдань, передбачених
лікувальнопланом самостійної роботи
оздоровчих і
Разом:
рекреаційних зон
1. Відвідування лекції
Тема 18. Правова
2. Обговорення теоретичного питання на
охорона довкілля в
населених пунктах, на семінарському занятті
3. Тестування
транспорті, в
промисловості та
4. Виконання завдань, передбачених
сільському
планом самостійної роботи
господарстві
Разом:
Поточна модульна робота 2
Разом за модуль 2
Екзамен
Разом за семестр

Бали
3
1
2
−
1
−
1
2
11
30
40
100

Таблиця 5.2. Шкала оцінювання знань студентів за результатами
підсумкового контролю з навчальної дисципліни
«Екологічне право»
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка за
шкалою
ЄКТС
А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
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Таблиця 5.3. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з
вивчення навчальної дисципліни «Екологічне право»
Форма
роботи
1. Навчальна

2. Науководослідна

Разом

Вид роботи
1. Участь у предметних олімпіадах:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
2. Участь у конкурсах на кращого знавця
дисципліни: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських,
міжнародних
3. Виконання індивідуальних навчальнодослідних завдань підвищеної складності
4. Написання і захист наукового реферату з
визначеної проблеми
1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре»)
2. Участь в наукових студентських клубах
(«Феміда»)
3. Участь в конкурсах студентських робіт:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
4. Участь в наукових студентських
конференціях: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських,
міжнародних
5. Підготовка публікації в наукових
виданнях.
6. Оформлення сценарного плану
дидактичної гри

Бали
10-30

10-30
1-15
0-5
5-20
5-20
5-15
5-15

20
10-20
*

* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30.
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Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки
освітнього процесу з навчальної дисципліни
«Екологічне право»
1. Екологічне право : завдання для аудиторного тестування студентів
заочної форми навчання / Я. Л. Волошина [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://10.0.0.34/
2. Екологічне право : Дистанційний курс з дисципліни для студентів
спеціальності 081 «Право» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1724.
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Розділ 7.
Рекомендовані джерела інформації:
Нормативно-правові акти
1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної
Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради
України. – 1996. – № 30 (23. 07. 96). – Ст. 141.
2. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80.
3. Гірничий закон України : Закон України від 6 жовтня 1999 р.
№ 1127-ХІV. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : – Режим
доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-14.
4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІV.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
5. Господарський процесуальний кодекс України від 6
листопада 1991 р. № 1798-ХІІ. [Електронний ресурс] – Режим доступу
: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
6. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
7. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня
2005 р. № 2747-IV. [Електронний ресурс] – Режим доступу :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
8. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. №
322-VІІІ.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
9. Кодекс України про адміністративні правопорушення
від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х. [Електронний ресурс] – Режим доступу
: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
10. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80.
11. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІI.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
12. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня
2012 р. № 4651-VI. [Електронний ресурс] – Режим доступу :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
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13. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. № 3852-ХІI.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12.
14. Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р. № 3393-VI.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17.
15. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 435-IV.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
16. Про відходи : Закон України від 5 березня 1998 р. № 187/98ВР. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : – Режим доступу
: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80.
17. Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня
2012 р. № 4572-VІ. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : –
Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.
18. Про Державний земельний кадастр : Закон України
від 7 липня 2011 р. № 3613-VІ. Верховна Рада України : [Електронний
ресурс] : – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361317.
19. Про екологічний аудит : Закон України від 24 червня 2004 р.
№ 1862-ІV. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : – Режим
доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15.
20. Про екологічну мережу України : Закон України від 7 лютого
2002 р. № 3055-ІІІ. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : –
Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1864-15.
21. Про захист рослин : Закон України від 14 жовтня 1998 р. №
180-ХІV. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : – Режим
доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-14.
22. Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 р.
№ 393/96-ВР. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : –
Режим
доступу :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96%D0%B2%D1%80.
23. Про землеустрій : Закон України від 22 травня 2003 р. № 858ІV. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : – Режим доступу :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15.
24. Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України
від 13 липня 2000 р. № 1908-ІІІ. Верховна Рада України :
[Електронний
ресурс]
:
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1908-14.
25. Про курорти : Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2026-ІІІ.
Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : – Режим доступу :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14.
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26. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон
України від 2 березня 2015 р. № 222-VІІІ. Верховна Рада України :
[Електронний
ресурс]
:
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19.
27. Про мисливське господарство та полювання : Закон України
від 22 лютого 2000 р. № 1478-ІІІ. Верховна Рада України :
[Електронний
ресурс]
:
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14.
28. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України
від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. Верховна Рада України :
[Електронний
ресурс]
:
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
29. Про місцеві державні адміністрації : Закон України
від 9 квітня 1999 р. № 586-ХІV. Верховна Рада України :
[Електронний
ресурс]
:
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14.
30. Про національну безпеку України : Закон України від 21
червня 2018 р. № 2469-VІІІ. Верховна Рада України : [Електронний
ресурс] : – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246919.
31. Про оренду землі : Закон України від 6 жовтня 1998 р. №
161-ХІV. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : – Режим
доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14.
32. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної
політики України на період до 2030 року : Закон України від 28
лютого 2019 р. № 2697-VІІІ. Верховна Рада України : [Електронний
ресурс] : – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/269719.
33. Про особисте селянське господарство : Закон України
від 15 травня 2003 р. № 742-ІV. Верховна Рада України :
[Електронний
ресурс]
:
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15.
34. Про охорону атмосферного повітря : Закон України
від 16 жовтня 1992 р. № 2707-ХІІ. Верховна Рада України :
[Електронний
ресурс]
:
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12.
35. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон
України від 25 червня 1991 р. № 1264-ХІІ. Верховна Рада України :
[Електронний
ресурс]
:
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.
36. Про оцінку впливу на довкілля : Закон України від 23 травня
2017 р. № 2059-VІІІ. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] :
– Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19.
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37. Про оцінку земель : Закон України від 11 грудня 2003 р.
№ 1378-ІV. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : – Режим
доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.
38. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних
ділянок власникам земельних часток (паїв) : Закон України
від 5 червня 2003 р. № 899-ІV. Верховна Рада України : [Електронний
ресурс] : – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/899-15.
39. Про природно-заповідний фонд України : Закон України
від 16 червня 1992 р. № 2456-ХІI. [Електронний ресурс] : – Режим
доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12.
40. Про рослинний світ : Закон України від 9 квітня 1999 р. №
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