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1. Метою дисципліни є формування належного рівня теоретичних знань і практичних вмінь та 
навичок щодо самостійного розв’язання завдань, пов’язаних із природоохоронним 
законодавством: визначення змісту правового регулювання у сфері охорони навколишнього 
середовища, реалізації та захисту екологічних прав громадян, забезпечення екологічної безпеки 
та використання природних ресурсів; визначення стану розвитку формування та реалізації 
природоохоронного законодавства та особливостей його застосування, тощо. Вивчення даної 
дисципліни зумовлюється актуальністю, складністю і міждисциплінарним характером правових 
питань, що розглядаються в даному курсі. 
 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
2.1. Знати положення Конституції України, загальні положення міжнародного 

екологічного законодавства та Європейського Союзу, систему та зміст екологічного 
законодавства України, які регулюють відносини в природоохоронній, природоресурсній 
сферах та в сфері забезпечення екологічної безпеки, що містять норми матеріального та 
процесуального характеру, спрямовані на реалізацію екологічних відносин. Знати положення 
теоретичних основ правових засад формування та реалізації природоохоронного законодавства 
та екологічного права в межах, обумовлених програмою курсу. 

2.2. Вміти застосовувати одержані знання щодо правового регулювання відносин у галузі 
використання природних ресурсів, охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки; 
вирішувати основні практичні завдання, пов’язані із застосуванням норм екологічного права 
тощо.  

2.3. Володіти елементарними навичками з аналізу та характеристики нормативно-
правових актів, які регулюють відносини в сфері охорони навколишнього природного 
середовища, природокористування та забезпечення екологічної безпеки. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
Дисципліна «Природоохоронне законодавство та екологічне право» є обов’язковою навчальною 
дисципліною освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101-Екологія. Форми 
викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на проведення правового аналізу та 
вивчення природоохоронного законодавства України та екологічного права в цілому. В межах 
навчальної дисципліни вивчаються положення Конституції України, Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», поресурсових кодексів та законів України, 
природоохоронне законодавство України, в тому числі підзаконні нормативно-правові акти – 
укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази центральних органів 
виконавчої влади, які врегульовують еколого-правові відносини, спрямовані на реалізацію 
екологічних прав громадян, охорону довкілля, забезпечення екологічної безпеки та 
використання природних ресурсів. Серед них положення земельного, водного, лісового, 
фауністичного, гірничого, атмосфероохоронного, природно-заповідного, курортного, 
рекреаційного законодавства, законодавства про екологічну мережу України, законодавства у 
сфері забезпечення екологічної безпеки України тощо, а також  положення теорії екологічного 
права в межах, обумовлених програмою курсу. Курс навчальної дисципліни передбачає 
вивчення студентами чинного екологічного законодавства України, юридичної літератури, 
основних понять та спеціальної термінології екологічного права. 
 

4. Завдання дисципліни (навчальні цілі): 

Основними завданнями дисципліни є: 
- навчити студентів застосовувати загальні та спеціальні юридичні знання з теорії 
екологічного права та екологічного законодавства, в тому числі природоохоронного 
законодавства, розв’язувати практичні еколого-правові проблеми;  
- сформувати у студентів еколого-правову культуру та екологічну свідомість;  
- навчити студентів спеціальних знань щодо юридичної природи екологічних відносин, 
механізму забезпечення ефективності правового регулювання цих відносин; 
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- сформувати здатність виявляти, ставити та вирішувати питання реалізації еколого-
правових проблем найбільш оптимальним шляхом;  
- навчити приймати обґрунтовані рішення щодо застосування еколого-правових норм при 
розв’язанні спірних питань.  

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 
галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна забезпечує 
набуття студентами таких компетентностей: 
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування 
основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов; 
загальних:  
ЗК06. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 
ЗК07. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 
фахових: 
ФК17. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства; 
ФК24. Здатність інформувати громадськість про стан  екологічної безпеки та збалансованого 
природокористування; 
ФК25. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних 
та транскордонних екологічних проблем. 
Програмними результатами навчання є: ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту 
навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів 
міжнародного і вітчизняного досвіду; ПР15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та 
політичні наслідки впровадження екологічних проектів; ПР16. Вибирати оптимальну стратегію 
проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного 
фонду та екологічної мережі; ПР17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та 
наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів; ПР20. Уміти формувати запити та 
визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства; ПР22. 
Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля. 
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5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни 
Ко
д 

Результат навчання 

1.1 Знати положення Конституції України, за-
гальні положення міжнародного екологічно-
го законодавства та екологічного 
законодавства Європейського Союзу, систему 
та зміст екологічного законодавства України, 
які регулюють відносини в природоохоронній, 
природоресурсній сфері та в сфері 
забезпечення екологічної безпеки.  

Лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота 

Контрольна 
робота, експрес 

опитування, 
самостійна 

робота, тест, 
іспит 

20 

1.2 Знати положення теоретичних основ правових 
засад формування та реалізації природоохо-
ронного законодавства та екологічного права 
в межах, обумовлених програмою курсу. 

Лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота 

Контрольна ро-
бота, експрес опи-
тування,самостій-
на, робота, тест, 

іспит 

20 

2.1 Вміти застосовувати одержані знання щодо 
правового регулювання відносин у галузі 
використання природних ресурсів, охорони 
довкілля, забезпечення екологічної безпеки.  

 

Лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота 

Контрольна 
робота, опиту-

вання, кейс-задача, 
ситуаційне зав-

дання, тест, 
доповіді, іспит 

20 

2.2 Вирішувати основні практичні завдання, 
пов’язані із застосуванням норм  природоохо-
ронного законодавства та екологічного права 
в цілому тощо. 

Лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота 

Контрольна 
робота, опиту-

вання, кейс-задача, 
ситуаційне зав-

дання, тест, 
доповіді, іспит 

20 

4.1 Вміти приймати і обґрунтувати рішення щодо 
підготовки проекту по створенню об’єкта 
природно-заповідного фонду (курорту) з 
урахуванням застосування еколого-правових 
норм. 

Лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота 

Контрольна 
робота, кейс-
задача, тест, 

реферат, іспит 

20 

 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання: 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 2.1 2.2 4.1 

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища 
із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та 
міжнародного і вітчизняного досвіду. 

+ + + + + 

ПР15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки 
впровадження екологічних проектів. 

 + +  + 

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань 

щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та 

екологічної мережі. 

+ + +  + 

ПР17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки 
реалізації комплексних природоохоронних заходів. 

+ + + + + 

ПР20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують 
виконання норм і вимог екологічного законодавства. 

 + + + + 

ПР22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 
збереження довкілля. 

 + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів  

- семестрові форми оцінювання:  
1. Контрольна робота: РН 1.1-4.1 – 10/5 балів;  
2. Експрес опитування та опитування:  РН 1.1-2.2 – 5/2,5 балів;   
3. Самостійна робота: РН 1.1-1.2 – 5/2,5 балів; 
4. Кейс-задача: РН 2.1-4.1 – 5/2,5 балів; 
5. Ситуаційне завдання: РН 2.1-2.2 – 5/2,5 балів; 
6. Тест: РН 1.1-4.1 – 10/5 балів; 
7. Реферат: РН 4.1 – 10/5 балів; 
8. Доповіді (дискусії та доповнення): РН 2.1-2.2 – 10/5 балів. 

- підсумкове оцінювання:
 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за 
яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є письмова робота (тестова контрольна робота) та/або усне 
опитування (за переліком питань). Результатами навчання, які оцінюються в тестовій 
контрольній роботі та\або усному опитувані, є РН 1.1-4.1. Максимальна кількість балів, яка 
може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною 
шкалою.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може бути 
меншою 24 балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

Умови допуску до іспиту: Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання 
практичних робіт та написання контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до 
іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

7.2. Організація оцінювання 
Лектор здійснює контрольне опитування студентів по завершені викладення питань 

першої та другої частини лекційного матеріалу. Лектор повідомляє студентів про проведення 
такого опитування на попередній перед опитуванням лекції. За ці опитування студент може 
отримати до 5 балів. 

Такі завдання як: підготовка реферату, доповіді на задану тему тощо студенти 
виконують у два етапи. Перший етап: виконання та оформлення завдання. Другий етап: 
представлення результату виконаного завдання на практичному занятті, його обговорення та 
оцінка. Інші завдання виконуються студентами безпосередньо в аудиторії під час проведення 
практичного заняття. Остаточна сума балів за семестр оголошується студентам на 
підсумковому (останньому) практичному занятті або на консультації перед іспитом. 

У випадку відсутності студента на лекції або практичному занятті з поважних причин, 
він може відпрацювати пропущене заняття в поза аудиторний час (час консультацій 
викладача), шляхом усного та\або письмового опитування, розв’язання кейс-задачі, виконання 
індивідуального самостійного завдання. За невідпрацьовані заняття бали не нараховуються. За 
5 днів до початку сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.  
7.3. Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план   занять 

№ 
п/п 

Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції 
Прак- 
тичні  

заняття 

 Само-
стійна 
робота 

 

Частина 1. Загальна характеристика екологічного права 

1 
Тема 1. Екологічне право як галузь права: 
загальна характеристика. 

2 2 
 

 

2 

Тема 2.  Природоохоронне законодавство, при-
родоресурсне законодавство, антропоохоронне 
законодавство в системі джерел екологічного 
права. 

2 2 

 

 

3 
Тема 3. Міжнародне екологічне законодавство.  
 

  
 

10 

4 
Тема 4. Екологічне законодавство 
Європейського Союзу. 

  
 

10 

5 
Тема 5. Екологічні права та обов’язки громадян. 
 

2 2 
 

 

6 
Тема 6. Право власності на природні ресурси та 
право природокористування. 

2 2 
 

 

7 
Тема 7. Правові засади екологічного управління. 
 

2 2 
 

 

8 
Тема 8. Економіко-правовий механізм в галузі 
екології. 

  
 

3 

9 
Тема 9. Юридична відповідальність та її 
природоохоронне значення у забезпеченні 
екологічного правопорядку. 

2 2 
 

 

Контрольна робота 1 1    
 

 Частина 2. Природоресурсне право. Природоохоронне право  

10 
Тема 10. Правовий режим використання та 
охоро-ни земель в Україні. 

  
 

4 

  11 
Тема 11. Правовий режим використання та 
охоро-ни надр в Україні. 

2 2 
 

 

12 
Тема 12. Правовий режим використання та 
охорони вод в Україні. 

2 2 
 

 

13 
Тема 13. Правовий режим використання та 
охорони лісів та об’єктів рослинного світу в 
Україні. 

2 2 
 

 

14 
Тема 14. Правовий режим використання та 
охорони об’єктів тваринного світу в Україні. 

2 2 
 

 

15 
Тема 15. Атмосфероохоронне право України. 
 

2 2 
 

 

16 
Тема 16. Правовий режим використання та 
охорони природних ресурсів в зарубіжних 
країнах. 
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17 
Тема 17. Правовий режим територій, що 
підлягають особливій охороні. 

2 4 
 

 

18 Тема 18. Правовий режим окремих територій та    10 
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об’єктів природно-заповідного фонду. 

19 
Тема 19. Правовий режим лікувально-
оздоровчих зон та курортів, використання та 
охорони рекреаційних зон. 

  
 

10 

20 
Тема 20. Правовий режим використання та 
охорони  виключної (морської) економічної зони 
та континентального шельфу. 
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Консультації   1  

Контрольна робота 2  1    

 ВСЬОГО 26 26 1 67 
 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 26 год. 
Практичні заняття – 26 год. 
Консультації – 1 год.  
Самостійна робота – 67 год. 
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