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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Екологічне право
Викладач (-і) Лещишин Ю.С.
Контактний телефон 
викладача

+38(050)5405587

E-mail викладача jleshishun77@gmail.com

Формат дисципліни Очний
Обсяг дисципліни 5 кредитів EKTS 

Посилання  на  сайт
дистанційного навчання

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій

2. Анотація до курсу
Знання  та  вміння,  набуті  при  вивченні  предмету можуть  бути  плідно  використані  при
різних  правових  ситуаціях,  відокремлюванні  юридично  значущих  фактів  і  формуванні
обґрунтованих правових висновків;  самостійній  підготовці   проектів   необхідних актів
застосування екологічного  права відповідно до правового висновку зробленого у  різних
правових ситуаціях; наданні  консультацій  щодо можливих способів захисту екологічних
прав та інтересів  у  різних правових ситуаціях.

3. Мета та цілі курсу 

Формування основних знань студентів про правове регулювання суспільних відносин щодо
охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних
ресурсів  та  забезпечення  екологічної  безпеки  і  основних  умінь  по  застосуванню
екологічного  законодавства.

4. Результати навчання (компетентності)
 Вивчення  навчальної  дисципліни  передбачає  формування  та  розвиток  у  студентів
компетентностей,  передбачених  стандартом  вищої  освіти  України  зі  спеціальності  081
“Право”:  загальних  (проводити  збір  і  інтегрований  аналіз  матеріалів  з  різних  джерел,
вільно  використовувати  для  професійної  діяльності  доступні  інформаційні  технології  і
бази  даних),  фахових  (демонструвати  необхідні  знання  та  розуміння  суті  та  змісту
основних правових інститутів  екологічного права України, застосовувати набуті знання у
різних  правових  ситуаціях,  виокремлювати  юридично  значущі  факти  і  формувати
обґрунтовані  правові  висновки,  самостійно  підготувати  проекти  необхідних  актів
застосування  права  відповідно  до  правового  висновку  зробленого  у  різних  правових
ситуаціях,  надавати  консультації  щодо  можливих  способів  захисту  прав  та  інтересів
клієнтів у різних правових ситуаціях).

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу; здатність
застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних
ситуаціях;  уміння  планувати  і  організовувати  свою  професійну  діяльність; знання  і
розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних стандартів та
здатність діяти на їх основі . 

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу 150 год.

Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 32 год.
семінарські заняття / практичні / лабораторні 32 год.

mailto:jleshishun77@gmail.com


самостійна робота 86 год.
Ознаки курсу

Семестр Спеціальність
Курс
(рік

навчання)

Нормативний /
вибірковий

ІІ 073 «Менеджмент» І вибірковий
Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття

Літер
атура

Завдання,
год

Вага
оцінки

Термін
виконання

Тема  1. Поняття,  предмет,
принципи  та  система
екологічного права. 
Особливості  та  форми  взаємодії
суспільства  із  природою.
Екологічна  політика  України:
проблеми  правового
регулювання.  Правові  аспекти
екологічної реформи і роль права
в  її  забезпеченні.   Поняття
екологічного  права.  Становлення
екологічного  права.   Предмет  і
об’єкти  екологічного  права.
Метод  правового  регулювання
екологічних  відносин.  Принципи
екологічного  права.  Система
екологічного  права.  Екологічне
права як галузь права і як галузь
законодавства.   Співвідношення
екологічного  права  з  іншими
галузями права. Екологічне право
як  наука  і  як  навчальна
дисципліна.  Сучасні  концепції
екологічного  права.  Перспективи
розвитку екологічного права.

семінар-
ське
заняття 

[1,5] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  2..  Джерела  екологічного
права
Загальна  характеристика  джерел
екологічного  права:  поняття  і
види.  Конституція  України  в
системі  джерел  екологічного
права. Закони України як джерело
екологічного  права.   Підзаконні
нормативно-правові  акти  як
джерела  екологічного  права.
Нормативні  акти  органів
місцевого  самоврядування  в
галузі  екології.   Міжнародні
договори як джерела екологічного
права.  Розвиток  екологічного
законодавства.  Проблеми
кодифікації  екологічного

семінар-
ське
заняття 

[5,7] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом



законодавства
Тема  3.  Екологічні  права   та
обов’язки громадян.
Загальна  характеристика
правового  регулювання
екологічних  прав  та  обов’язків
громадян.  Поняття  і  види
екологічних  прав  громадян.
Конституційні  екологічні  права
громадян..Право на безпечне для
життя  та  здоров’я  довкілля.
Право на екологічну інформацію.
Право  на  відшкодування  шкоди,
заподіяної  порушенням  права  на
безпечне  довкілля.  .Гарантії
реалізації  екологічних  прав
громадян..  Охорона  та  форми
захисту  екологічних  прав
громадян

Лекція , 
семінар-
ське
заняття 

[5,12,
13]

Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  4.  Правові  засади
управління  в  галузі  охорони
навколишнього  природного
середовища.

Поняття державного управління в
галузі  охорони  навколишнього
природного  середовища.Система
органів  державного управління  в
галузі  охорони  навколишнього
природного  середовища.  Органи
державного  управління  загальної
компетенції. Їх повноваження.
Органи  державного  управління
спеціальної  компетенції.  Їх
повноваження.Громадське
управління  природокористуван-
ням  і  охороною  природи.  Взає-
модія  державного  і  громадського
управління  в  галузі   охорони
навколишнього  природного
середовища. 

Лекція   , 
семінар-
ське
заняття 

[5,9] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  5. Функції  управління  в
галузі  охорони  навколишнього
природного середовища.
Поняття  та  види  функцій
управління  в  галузі  охорони
довкілля.  Екологічний
моніторинг.  Екологічне
програмування.  Екологічне
прогнозування.  Облік  у  галузі
природокористування та  охорони
довкілля.  Кадастри  природних

Лекція, 
семінар-
ське
заняття 

[5,12] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом



ресурсів.  Інформування  в  сфері
охорони  навколишнього
природного  середовища.
Стандартизація  та  нормування.
Екологічне  ліцензування.
Екологічний  аудит.  Інші  функції
екологічного управління. 
Тема  6. Правове  регулювання
екологічної експертизи.
Нормативно-правове  забезпечен-
ня  проведення  екологічної  екс-
пертизи. Поняття, мета, завдання
та  принципи   екологічної  екс-
пертизи. Об’єкти  і  суб’єкти
екологічної  експертизи.  Форми
екологічної експертизи. Правовий
статус  експерта  екологічної  екс-
пертизи.  Державна  екологічна
експертиза:  суб’єкти,  об’єкти,
порядок  проведення.  Громадська
екологічна  експертиза:  суб’єкти,
об’єкти,  порядок  проведення.
Участь громадськості у проведен-
ні  державної  екологічної  екс-
пертизи.  Висновок  екологічної
експертизи.

Лекція, 
семінар-
ське
заняття 

[5,7] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  7.  Контроль  в  галузі
охорони  навколишнього
природного середовища.
Поняття та завдання екологічного
контролю.  Види  екологічного
контролю.  Державний  екологі-
чний контроль. Відомчий екологі-
чний  контроль.  Виробничий
екологічний  контроль.
Громадський  екологічний
контроль.  Правовий  статус
громадських  інспекторів  з
охорони довкілля.

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[5,12] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття,
пройти
тестуванн
я  до
попередні
х тем

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  8. Економіко-правовий
механізм  охорони
навколишнього  природного
середовища.
Поняття,  ознаки,  функції  та
складові економіко-правового ме-
ханізму  охорони  навколишнього
природного середовища. Система
фінансування  екологічних
заходів. 
Фонди  охорони  навколишнього
природного середовища: поняття,

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[5,13] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом



формування та призначення. Збір
за  спеціальне  використання  при-
родних  ресурсів.  Збори  за  за-
бруднення  навколишнього  при-
родного середовища і погіршення
якості  природних  ресурсів.
Екологічне страхування. 
Тема  9. Юридична
відповідальність  за  екологічні
правопорушення.
Поняття  та  функції  юридичної
відповідальності  за  екологічні
правопорушення.  Підстави  і
умови  юридичної  відповід-
альності  в галузі  охорони навко-
лишнього  природного  середови-
ща.  Поняття,  склад  та  види
екологічних правопорушень.
 Види  юридичної  відповід-
альності за екологічні правопору-
шення.  Кримінальна  відповід-
альність за екологічні правопору-
шення. Адміністративна відповід-
альність за екологічні правопору-
шення.
 Цивільно-правова  відповід-
альність за екологічні правопору-
шення. Особливості відшкодуван-
ня  шкоди,  заподіяної  навколи-
шньому природному середовищу.
Дисциплінарна  відповідальність
за екологічні правопорушення

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[5,12] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема 10. Правове забезпечення
екологічної безпеки
Правова  основа  забезпечення

екологічної безпеки. Поняття та ознаки
екологічної  безпеки.  Види екологічної
безпеки. Правове  забезпечення
екологічної  безпеки при поводженні з
небезпечними хімічними речовинами.

 Правове забезпечення ядерної та
радіаційної  безпеки.  Правове  забезпе-
чення  санітарно-епідеміологічного
благополуччя  населення.  Правові
заходи  забезпечення  екологічної  без-
пеки.  Юридична  відповідальність  за
порушення  в  галузі  екологічної  без-
пеки.

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[5,12] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема 11.  Правовий режим зони
надзвичайної  екологічної
ситуації.
Поняття екологічного ризику. 

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[5,12] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом



Поняття  надзвичайна  екологічна
ситуація.  Основні  критерії  над-
звичайної екологічної ситуації. 
Види  зон  надзвичайної  екологі-
чної  ситуації  та  їх  правовий  ре-
жим.  Правове  забезпечення
запобігання  надзвичайним
екологічним ситуаціям та ліквіда-
ції  їх  наслідків.  Державний
контроль  за  дотриманням
правового  режиму  зон  над-
звичайних  екологічних  ситуацій.
Юридична  відповідальність  за
порушення  правового  режиму
надзвичайних екологічних ситуа-
цій.

підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

Тема 12.  Правове регулювання
поводження з відходами
Основні  принципи  і  напрями
державної  політики  у  сфері
поводження з відходами. Поняття
відходи. Види відходів. Управлін-
ня і контроль у сфері поводження
з  відходами.  Економіко-правові
засоби оптимізації  поводження  з
відходами.  Юридична  відповід-
альність  за  правопорушення  у
сфері поводження з відходами.

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[5,12] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  13.  Правова  охорона
навколишнього  природного
середовища  в  населених
пунктах.
Правові вимоги щодо екологічно-
го та санітарно-гігієнічного стану
населених  пунктів.  Формування
міського  ландшафту  і  охорона
природних  ресурсів  в  населених
пунктах.  Управління та контроль
у  галузі  охорони  навколишнього
природного  середовища  у
населених  пунктах.  Екологічна
служба  міста.  Особливості
охорони та використання зелених
насаджень у населених пунктах.
 Санітарна  охорона  довкілля
населених пунктів.  

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[5.13] Підготовк
а  до
контрольн
ої роботи

5
балів

До
підсумковог
о заняття

Тема  14.  Правовий  режим
територій та об’єктів природно-
заповідного фонду.   
Правове  забезпечення

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[5,12] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом



управління,  охорони  та
використання  природно-
заповідного  фонду  України.
Поняття  природно-заповідного
фонду  України.  Класифікація
територій  та  об’єктів  природно-
заповідного  фонду  України.
Особливості  правового  режиму
територій  та  об’єктів  природно-
заповідного  фонду  України.
Порядок  і  умови  створення
територій  та  об’єктів  природно-
заповідного  фонду.  Управління  і
контроль  у  сфері  охорони  та
використання територій і об’єктів
природно-заповідного  фонду.
Використання  територій  та
об’єктів  природно-заповідного
фонду.  Правова  охорона
територій  та  об’єктів  природно-
заповідного  фонду.Юридична
відповідальність  за  порушення
правового  режиму  територій  та
об’єктів  природно-заповідного
фонду.

підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

Тема  15.  Правовий  режим
курортів  та  лікувально-
оздоровчих територій.
Правове  забезпечення  управлін-
ня,  охорони та  використання ку-
рортів  та  лікувально-оздоровчих
територій. Поняття курортів та лі-
кувально-оздоровчих територій.
 Види курортів. Порядок і умови
оголошення  територій  курортни-
ми  та  лікувально-оздоровчими.
Управління  курортною  справою
та контроль в галузі охорони і ви-
користання  курортних  та  ліку-
вально-оздоровчих  територій.
Правова  охорона  курортів,  ліку-
вально-оздоровчих  територій.
Округи і зони санітарної охорони.
Юридична  відповідальність  за
порушення правового режиму ку-
рортів  та  лікувально-оздоровчих
територій.  

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[4,5] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  16.  Правовий  режим
рекреаційних зон і територій.
Правове  забезпечення  управлін-

Лекція, 
семінар-
ське

[3,5] Опрацюва
ти
лекційний

5
балів

До
наступного
заняття  за



ня,  охорони  та  використання
рекреаційних  зон  і  територій.
Поняття,  склад  та  види  рекреа-
ційних  зон.  Землі  рекреаційного
призначення.  Вимоги  щодо
створення  рекреаційних  зон.
Нормативи та стандарти в галузі
рекреації.. Особливості правового
режиму  окремих  рекреаційних
зон  і  територій:  зелених  зон,
туристичних  баз,  будинків  ри-
балок  та  мисливців.  Управління
рекреаційно-туристичною  галуз-
зю.  Правові  заходи  охорони
рекреаційних зон. Юридична від-
повідальність  за  порушення
законодавства про охорону та ви-
користання рекреаційних зон. 

заняття матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

розкладом

Тема 17. Поняття, принципи та
джерела  міжнародного  права
навколишнього середовища
Поняття та завдання міжнародно-
го  права  навколишнього
середовища.  Предмет  між-
народного  права  навколишнього
середовища.  Об’єкти  між-
народного  права  навколишнього
середовища.  Суб’єкти  між-
народного  права  навколишнього
середовища.
 Принципи  міжнародного  права
навколишнього середовища.
 Загальні принципи міжнародного
права  навколишнього  середови-
ща.
 Спеціальні  принципи  між-
народного  права  навколишнього
середовища.
 Джерела  міжнародного  права
навколишнього  середовища:
поняття  та  види.  9Загальна  ха-
рактеристика  джерел  між-
народного  права  навколишнього
середовища.

Лекція, 
практичне
заняття

[3,5] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
практично
го
заняття,
пройти
тестуванн
я  до
попередні
х тем

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  18.  Міжнародно-правова
охорона  навколишнього
середовища
Міжнародно-правове
регулювання  охорони
навколишнього  середовища  і

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[3,5] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом



використання природних об’єктів
та ресурсів. 
Особливості  міжнародно-
правової  охорони  окремих
об’єктів  довкілля:  атмосферного
повітря,  ґрунтів,  рослинного  і
тваринного  світу,  всесвітньої
природної  спадщини.
Міжнародний  економіко-
правовий  механізм  охорони
навколишнього  природного
середовища. Міжнародно-правова
відповідальність  за  порушення  у
сфері  охорони  і  використання
довкілля.  Міжнародні  органи  та
організації  з  охорони
навколишнього  природного
середовища.

семінарсь
кого
заняття

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр –  набраних

протягом семестру як залік
“відмінно” –  студент  демонструє

повні  і  глибокі  знання  навчального
матеріалу,  достовірний  рівень  розвитку
умінь  та  навичок,  правильне  й
обґрунтоване  формулювання  практичних
висновків, наводить повний обґрунтований
розв’язок  прикладів  та  задач,  аналізує
причинно-наслідкові  зв’язки;вільно
володіє науковими термінами;

“добре” – студент демонструє повні
знання  навчального  матеріалу,  але
допускає  незначні  пропуски  фактичного
матеріалу,  вміє  застосувати  його  до
розв’язання конкретних прикладів та задач,
у  деяких  випадках  нечітко  формулює
загалом  правильні   відповіді,  допускає
окремі  несуттєві  помилки  та  неточності
розв’язках; 

“задовільно” –  студент  володіє
більшою частиною фактичного матеріалу,
але викладає його не досить послідовно і
логічно,  допускає  істотні  пропуски  у
відповіді,  не  завжди  вміє  правильно
застосувати набуті  знання до розв’язання
конкретних прикладів та задач, нечітко, а
інколи  й  невірно  формулює  основні
твердження  та  причинно-наслідкові
зв’язки; 

“незадовільно” – студент не володіє
достатнім рівнем необхідних знань, умінь,



навичок, науковими термінами.
Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану,

студент виконує одну контрольну роботу,
яка  є  допуском  до  складання  іспиту.
Головна  мета  її  –  перевірка  самостійної
роботи  студентів  в  процесі  навчання,
виявлення  ступеня  засвоєння  ними
теоретичних  положень  курсу.   При
розв’язанні  задач  студент  має  детально
вказувати,  яким  саме  був  хід  його
роздумів,  якими  формулами  він
користувався.

Семінарські заняття Семінарське,  практичне  заняття
проводиться  з  метою  формування  у
студентів  умінь  і  навичок  з  предмету,
вирішення  сформульованих   завдань,  їх
перевірка  та  оцінювання..  За  метою  і
структурою  семінарські,  практичні
заняття  є  ланцюжком,  який  пов'язує
теоретичне  навчання  і  навчальну
практику  з  дисципліни,  а  також
передбачає  попередній  контроль  знань
студентів.  Оцінка  за  семінарське,
практичне  заняття  враховується  при
виставлення  підсумкової  оцінки  з
дисципліни

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка за відповіді на всі основні
та  додаткові  запитання  під  час
аудиторних занять (90 балів);

– оцінка за контрольну роботу (10
балів);

7. Політика курсу
-  самостійне  виконання  навчальних  завдань,  завдань  поточного  та  підсумкового

контролю результатів  навчання (для осіб  з  особливими освітніми потребами ця  вимога
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,
відомостей;

-  надання  достовірної  інформації  про  результати  власної  навчальної  (наукової,
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

Засвоєння  пропущеної  теми  лекції  з  поважної  причини  перевіряється  під  час
складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується
студентом (співбесіда, реферат тощо). 

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини
пропуску,  студент  відпрацьовує  згідно  з  графіком  консультацій.  Поточні  ,,2”,  отримані
студентом  під  час  засвоєння  відповідної  теми  на  практичному,  семінарському  та
лабораторному  занятті  перескладаються  викладачеві,  який  веде  заняття  до  складання
підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі  обліку роботи академічних
груп.
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