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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань 

18 Виробництво та 

технології 

 

Нормативна 

Модулів – 1 

  

Спеціальність  

183Технології захисту 

навколишнього середовища 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 2-й 

 Семестр 

4-й 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6; 

самостійної роботи  

студента -8. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

Лекції 

45 год 

Практичні роботи 

45 год 

Самостійна робота 

120 год 

 

Вид контролю: 

екзамен 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять  до 

самостійної роботи становить: 

 для денної форми навчання 3:4 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Природоохоронне законодавство» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми «Технології захисту 

навколишнього середовища» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

за спеціальністю  183 «Технології захисту навколишнього середовища».  

 

Мета навчальної дисципліни - оволодіння теорією і методологією екологічного 

права, вивчення законодавства галузі охорони навколишнього природного 

середовища, формування у майбутніх фахівців знань, щодо стану і проблем правового 

забезпечення в галузі, ознайомлення студентів з структурою міжнародних еколого-

економічних відносин. 

 

Завдання дисципліни – формування навиків застосування екологічного 

законодавства на практиці, опанування методів та моделей забезпечення правової 

охорони об’єктів на підставі існуючих систем правової охорони, екологічної 

стандартизації та сертифікації, сучасних інформаційних систем, вивчення принципів 

міжнародної еколого-економічної політики, проблем та перспектив вступу України у 

єдиний еколого-економічний простір. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: чинне екологічне законодавство, законодавчі засади раціонального 

природокористування, види юридичної відповідальності за порушення екологічного 

законодавства; нормативні акти у сфері правової охорони  об’єктів, екологічної 

стандартизації та сертифікації; методологічні основи проведення патентних 

досліджень; основні функції структурних підрозділів в системі УкрСЕПРО; основні 

функції міжнародної системи сертифікації; основні інформаційні системи з питань 

правової охорони  об’єктів, екологічної стандартизації та сертифікації, міжнародні 

об’єкти охорони навколишнього середовища, принципи міжнародного 

співробітництва у галузі екології, шляхи отримання екологічної інформації, еколого-

економічні принципи світової екологічної політики. 

- вміти: застосовувати екологічно-правові норми, узагальнювати практику 

використання екологічного законодавства та робити відповідні висновки за 

результатами узагальнення, користуватися нормативними актами у сфері правової 

охорони  об’єктів, екологічної стандартизації та сертифікації; виявляти проблемні 

питання у сфері правової охорони  об’єктів, екологічної стандартизації та 

сертифікації; організовувати та проводити  заходи, пов’язані з правовою охороною  

об’єктів, екологічною стандартизацією  та сертифікацією; користуватися сучасними 

інформаційними системами стосовно питань правової охорони  об’єктів, екологічної 

стандартизації та сертифікації, розбиратися у структурі міжнародних організацій 

системи ООН у галузі охорони  навколишнього середовища, визначати основні 

напрями міжнародного співробітництва в екологічній  сфері. 
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 Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей: 

 

К 9. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

 

ПР05. Вміти розробляти проекти з 

природоохоронної діяльності та 

управляти комплексними діями щодо їх 

реалізації.  

ПР13. Вміти застосовувати основні 

закономірності безпечних, 

ресурсоефективних і екологічно 

дружніх технологій в управлінні 

природоохоронною діяльністю, в тому 

числі, через системи екологічного 

керування відповідно міжнародним 

стандартам. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Екологічне право 

Тема 1. Поняття, предмет, методи, та система екологічного права України  

Тема 2. Джерела екологічного права. Права та обов’язки громадян у галузі екології 

Тема 3. Суб’єкти та об’єкти права природокористування. Права і обов’язки 

природокористувачів  

Тема 4. Правовий режим раціонального використання й охорони земель, надр та 

вод  

Тема 5. Правове регулювання використання та охорони атмосферного повітря 

Тема 6. Правовий режим використання та охорони лісових ресурсів, рослинного 

та тваринного світу  

Тема 7. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення 

 

Змістовий модуль 2. Правова охорона об’єктів 

Тема 8. Правова охорона об'єктів: основні положення, терміни.  

Тема 9. Об'єкти правової охорони промислової власності. Нормативні акти у 

сфері правової охорони   

Тема 10. Методологічні основи проведення патентних досліджень  

Тема 11.Систематизація та аналіз документації. Інформаційні системи – елемент 

системи правової охорони об’єктів  

Тема 12. Система сертифікації УКРСЕПРО. Основні функції структурних 

підрозділів в системі УКРСЕПРО  

Тема 13. Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації. 

Порядок проведення сертифікації. Реєстр системи.  

Тема 14. Міжнародна організація зі стандартизації. Міжнародні інформаційні 

системи зі стандартизації та сертифікації 

 

Змістовий модуль 3. Міжнародна еколого-економічна діяльність 

Тема 15. Основні принципи світової екологічної політики  

Тема 16. Економічні інструменти екологічної політики 

Тема  17. Міжнародні природоохоронні організації 

Тема 18. Інтеграція України у єдиний еколого-економічний простір  

Тема 19. Міжнародне співробітництво у галузі охорони атмосферного повітря 

Тема 20. Міжнародне співробітництво у галузі охорони  і використання Світового 

океану 

Тема 21. Міжнародне співробітництво у сфері поводження з небезпечними 

відходами 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усьо-

го 
у тому числі 

л лаб. практ. інд с.р. л лаб. практ. інд. с.р. 

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

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Екологічне право 

Тема 1. Поняття, предмет, методи, та система 

екологічного права України 

12 2 - 2 - 8 - - - - - - 

Тема 2. Джерела екологічного права. Права та 

обов’язки громадян у галузі екології 
12 2 - 2 - 8 - - - - - - 

Тема 3. Суб’єкти та об’єкти права 

природокористування. Права і обов’язки 

природокористувачів 

12 2 - 2 - 8 - - - - - - 

Тема 4. Правовий режим раціонального 

використання й охорони земель, надр та вод 
12 2 - 2 - 8 - - - - - - 

Тема 5. Правове регулювання використання та 

охорони атмосферного повітря 
14 2 - 2 - 10 - - - - - - 

Тема 6. Правовий режим використання та охорони 

лісових ресурсів, рослинного та тваринного світу 
15 3 - 2 - 10 - - - - - - 

Тема 7. Юридична відповідальність за екологічні 

правопорушення 
13 2 - 3 - 8 

- - - - - - 

Разом за змістовим модулем 1 90 15 - 15 - 60 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Правова охорона об’єктів  

Тема 8. Правова охорона об'єктів: основні 

положення, терміни. Об'єкти правової охорони 

промислової власності. 

8 2 - 2 - 4 - - - - - - 

Тема 9. Нормативні акти у сфері правової охорони   8 2 - 2 - 4 - - - - - - 

Тема 10. Методологічні основи проведення 

патентних досліджень 
8 2 - 2 - 4 - - - - - - 
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Тема 11. Систематизація та аналіз документації. 

Інформаційні системи – елемент системи правової 

охорони об’єктів 

8 2 - 2 - 4 - - - - - - 

Тема 12. Система сертифікації УКРСЕПРО.  

Основні функції структурних підрозділів в системі 

УКРСЕПРО 

10 2 - 2 - 6 - - - - - - 

Тема 13. Територіальні центри стандартизації, 

метрології та сертифікації. Порядок проведення 

сертифікації. Реєстр системи. 

9 3 - 2 - 4 - - - - - - 

Тема 14. Міжнародна організація зі стандартизації. 

Міжнародні інформаційні системи зі 

стандартизації та сертифікації 

9 2 - 3 - 4 
- - - 

- 
- - 

Разом за змістовим модулем 2 60 15 - 15 - 30 
- - - - - - 

Змістовий модуль 3. Міжнародна еколого-економічна діяльність 

Тема 15. Основні принципи світової екологічної 

політики   

8 2 - 2 - 4 - - - - - - 

Тема 16. Економічні інструменти екологічної 

політики 
8 2 - 2 - 4 - - - - - - 

Тема 17. Міжнародні природоохоронні організації 9 3 - 2 - 4 - - - - - - 

Тема 18. Інтеграція України у єдиний еколого-

економічний простір   
9 2 - 3 - 4 - - - - - - 

Тема 19. Міжнародне співробітництво у галузі 

охорони атмосферного повітря 
10 2 - 2 - 6 - - - - - - 

Тема 20. Міжнародне співробітництво у галузі 

охорони і використання Світового океану 
10 2 - 2 - 6 - - - - - - 

Тема 21. Міжнародне співробітництво у сфері 

поводження з небезпечними відходами 
8 2 - 2 - 4 - - - - - - 

Разом за змістовим модулем 3 
60 15 - 15 - 30 - - - - - - 

Разом за модулем 1 
210 45 - 45  120 - - - - - - 

 

 

 



 
 

5. Практичні заняття 

Практичні заняття сприяють закріпленню лекційного матеріалу та засвоєнню 

самостійної роботи, розвитку дослідницького підходу до вивчення предмета. 

Програмою передбачені практичні роботи з урахуванням профілю спеціальності та 

числом виділених годин. 

Практичні заняття охоплюють більшу частину теоретичного курсу. Кожна 

практична робота відповідає одній або двом темам модулю. Теоретичний матеріал до 

практичних робіт надається на лекціях, в електронному варіанті лекцій, в методичних 

вказівках, а також в рекомендованих підручниках, або в інтернетівських сайтах. 

 

5.1. Теми практичних занять 

№ Назва теми Години 

1. Правове забезпечення раціонального природокористування в 

Україні 

2 

2. Державне управління природокористуванням і охороною 

навколишнього середовища в Україні 

2 

3. Правова охорона земель і надр  в Україні 2 

4. Правова охорона вод, атмосферного повітря в Україні 2 

5. Правова охорона лісів, тваринного та рослинного світу в 

Україні 

2 

6. Правова охорона природно-заповідного світу в Україні 2 

7. Екологічна відповідальність за порушення природоохоронного 

законодавства як засіб реалізації екологічного права 

2 

8. Правове регулювання екологічної безпеки та здійснення 

оцінки впливу на довкілля 

1 

9. Опрацювання основних положень та термінів, вивчення 

об’єктів правової охорони 
2 

10. Опрацювання нормативно-правових документів 2 

11. Проведення патентних досліджень 2 

12. Проведення систематизації документів досліджень 2 

13. Вивчення основних функцій підрозділів в системі УкрСЕПРО 2 

14. Міжнародна організація зі стандартизації та міжнародної 

сертифікації 
2 

15. Ознайомлення та робота в інформаційних системах 3 

16. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля 2 

17. Застосування економічних інструментів екологічної політики 2 

18. Діяльність урядових та неурядових міжнародних організацій у 

сфері охорони навколишнього середовища 
2 

19. Завдання держави, пов’язані із входженням України у єдиний 

еколого-економічний простір 
2 

20. Міжнародно-правове співробітництво держав з охорони 

повітряного простору та озонового шару 
2 

21. Міжнародний досвід і співробітництво у галузі охорони водних 

ресурсів 
2 
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22. Вирішення проблеми поводження з небезпечними відходами на 

міжнародному рівні 
3 

Разом 45 

 

 

6. Самостійна робота – 120 годин 

Основними завданнями самостійної роботи студентів є самостійне вивчення 

окремих розділів дисципліни під керівництвом викладача. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Поняття, предмет, метод і принципи екологічного права.  

Система та джерела екологічного права  
4 

2. Право власності на природні ресурси   4 

3. Управляння в галузі екологічних відносин   4 

4. Правове регулювання використання та охорона земель  4 

5. Правове регулювання використання та охорони вод   4 

6. Правове регулювання використання та охорони надр   4 

7. Правове регулювання використання та охорони лісів  4 

8. Правове регулювання використання та охорони тваринного 

світу  
4 

9. 

 
Формування, збереження та використання екологічної мережі 4 

10. Закон України «Про приєднання до Бернської конвенції про 

охорону літературних та художніх творів» 
4 

11. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, 

виробників фонограм, організацій мовлення(м. Рим, 26. 10. 

1961) 

4 

12. Конвенція про розповсюдження несучих програм і сигналів, 

що передаються супутниками( м. Брюссель , 21.05.1974) 
4 

13. Паризька конвенція про охорону промислової 

власності(20.03.1983) 
4 

14. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» 
4 

15. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» 4 

16. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг» 
4 

17. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів» 
4 

18. 

Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності за 

кордоном 
4 

19. 

Міжнародна організація зі стандартизації. Типи документів і 

загальні типи документів і загальні правила їх розроблення  
4 
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20. 

Участь України у міжнародних, європейських та 

регіональних організаціях зі стандартизації, метрології та 

сертифікації 

4 

21.  Структура та функції  органів ISO 4 

22. 

Досвід формування та реалізації екологічної політики у 

промислово-розвинутих країнах.  
4 

23. 

Ефективність застосування економічних інструментів в 

країнах ЦСЄ 
4 

24. 

Надання фінансової допомоги окремими розвинутими 

країнами для вирішення екологічних проблем країн, що 

розвиваються. 

4 

25. 

Проблеми входження України у світову систему розподілу 

праці. 
4 

26. 

Напрями інтеграції України у світову систему розподілу 

праці. 
4 

27. 

Підвищення ефективності економічних відносин 

природокористування на внутрішньодержавному та 

міжнародному рівнях.  

4 

28. 

Визначення напрямів наукових досліджень у рамках 

Європейської конвенції про трансграничне забруднення 

повітря на великій відстані.  

4 

29. 

Основні положення “Програми спостереження і оцінки 

розповсюдження забруднювачів повітря на великі відстані у 

Європі”. 

4 

30. 

Відображення економічних та екологічних проблем 

використання міжнародного району морського дна у 

Міжнародній конвенції з морського права.  

4 

Разом 120 

 

6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни «Екологічне право»   є 

складання письмового звіту (реферату) за темами, вказаними в п. 6.1. 

Робота включає також поглиблене  самостійне вивчення однієї з  тем (форма 

звітності − реферат на дану тему) або студентську наукову роботу  в рамках 

кафедральної тематики. Реферат виконується за бажанням студента. За реферат 

студент може  додатково одержати  0−5 балів, які додаються до суми балів за модульні 

контрольні роботи. 

Текстова частина викладається на стандартному папері формату А4 з однієї 

сторони і повинна містити основну частину та список використаної літератури. 

Рисунки, схеми та таблиці розміщуються як за текстом, так і на окремих аркушах 

паперу і повинні мати нумерацію у межах розділу.  

Об’єм рукопису складає 10 – 15 сторінок. 

В тексті повинні бути зазначені посилання на використану літературу.  
Завдання виконується студентом самостійно за консультативною допомогою 

викладача протягом семестру. Захист самостійної роботи приймає викладач. 
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7. Методи контролю 
 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 
поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді тестових завдань різної складності, 
захист звітів з самостійних робіт, а також з підсумкового контролю у формі 
письмового екзамену. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за поточний 
(модульний) контроль, результатів виконання практичних індивідуальних завдань, 
самостійної роботи та екзамену. У разі успішного навчання потягом семестру, тобто 
своєчасного та якісного захисту практичних індивідуальних завдань, виконання 
самостійних робіт, отримання мінімально встановленої суми балів по кожному 
модулю, підсумкова оцінка може бути виставлена без іспиту. За всі контрольні заходи 
(КЗ) протягом семестру студент може отримати від 0 до 100 балів. Умовою допуску 
студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у разі виконання 
всіх елементів модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, то він не 
допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок виконання 
додаткового індивідуального завдання.  Студент, який отримав за всі КЗ протягом 
семестру не менше 60 балів, за його бажанням, може бути звільненим від 
семестрового екзамену. Студент, який набрав за всі КЗ менше 60 балів, складає 
підсумковий семестровий екзамен (проводиться у письмовій формі в екзаменаційну 
сесію), до якого він допускається, якщо має за виконання всіх передбачених елементів 
модулів необхідну мінімальну суму 50 балів. 



8. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 
Т1 T2 T3 T4 Т5 Т6 Т7 МКР1 Т8 T9 T10 T11 Т12 Т13 Т14 МКР2 Т15 T16 T17 T18 Т19 Т20 Т21 МКР3 100 

3 3 3 3 3 4 5 10 3 3 3 3 3 3 5 10 3 3 3 5 3 3 3 20 

Т1, Т2, …. Т21 – теми змістових модулів 

МКР1, МКР2, МКР3 – модульні (тематичні) контрольні роботи 

 

8.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 A Відмінно 

82 – 89 B Добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D Задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
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8.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

 

Критерії підсумкової оцінки 
 

Оцінки «зараховано»: 

- 90-100 балів заслуговує студент, що виявив систематичне і глибоке 

знання лекційного матеріалу, продемонстрував знайомство з додатковою 

літературою, рекомендованою навчальною програмою. Під час виконання 

теоретичних та практичних завдань студент показав навики й вміння 

оцінювати функціонування системи управління охороною праці, шляхів, 

методів та засобів забезпечення безпечних умов праці в галузі згідно з 

чинними законодавчими нормативно-правовими актами, проявив творчі 

здібності під час розгляду практичних завдань; 

- 74-89 балів заслуговує студент, який виявив повне знання навчальної 

програми дисципліни, успішно справився з завданнями, наведеними в 

модульних (тематичних) контрольних роботах, опрацював основну 

літературу, рекомендовану для вивчення даної дисципліни в програмі курсу. 

При цьому студент допустив окремі неточності в підготовці відповідей, але 

продемонстрував систематичні знання з дисципліни, уміння аналізувати 

самостійно, робити висновки по різним проблемам охорони праці в галузі; 

- 60-73 балів виставляється студенту, який показав знання основного 

учбово-програмного матеріалу та основної літератури в обсязі, необхідному 

для подальшого навчання і майбутньої професійної діяльності. При цьому 

студент допустив помилки у відповідях, пов’язані з недостатнім умінням 

аналізувати зміст завдання, застосовувати знання теоретичного матеріалу для 

вирішення практичних проблем. 

Оцінка «не зараховано з можливістю повторного складання» (35-59 

балів) виставляється студентам, що виявили серйозні прогалини в знаннях 

основного учбово-програмного матеріалу, допустили принципові помилки у 

відповідях на запитання модульних контрольних робіт і показали невміння 

аналізувати зміст завдання, послідовно викладати матеріал та робити 

необхідні висновки. 

Оцінка «не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни» (менше 35 балів) вказує на те, що студент не володіє знаннями 

навчального матеріалу, не має достатньої підготовки для вирішення 

теоретичних та практичних завдань. Тому йому необхідне повторне вивчення 

курсу.  
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Система рейтингових балів 

 
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1) за підготовку, виконання та захист практичних робіт; 

2) за виконання самостійних робіт; 

3) за 3 модульні контрольні роботи 

 

1. Практичні роботи № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22  

Ваговий бал – 3 

Максимальна кількість балів за всі практичні роботи дорівнює: 3 бали х 18 = 54. 

Підготовка та повністю виконана практична – 3 бали; 

Неповна відповідь – 2 бали; 

Уявлення про предмет - 1 бал. 

 

Практичні роботи № 6  

Ваговий бал – 4 

Максимальна кількість балів за всі практичні роботи дорівнює: 4 бали х 1 = 4. 

Підготовка та повністю виконана практична – 4 бали; 

Неповна відповідь – 3 бали; 

Уявлення про предмет - 1 бал. 

 

Практичні роботи № 7, 15, 19  

Ваговий бал – 5 

Максимальна кількість балів за всі практичні роботи дорівнює: 5 бали х 3 = 15. 

Підготовка та повністю виконана практична – 5 балів; 

Неповна відповідь – 3 бали; 

Уявлення про предмет - 1 бал. 

 

2. Самостійній робота  

Оцінка включена до загальної оцінки за тему модуля під час модульного контролю, 

тобто частина питать виносяться на самостійний розгляд: 

Ваговий бал – 4  

3. Модульний контроль 

Ваговий бал – 10. 

Максимальна кількість балів за всі модульні роботи дорівнює: 10 балів х 3 = 30 

Модульна контрольна робота включає 5 питань, правильна відповідь на кожне з 

яких оцінюється у 2 бали, неповна відповідь або та, що містить 1-2 помилки – 1 

бал. 

Штрафні та заохочувальні бали за: 

- відсутність на занятті без поважної причини - 1 бал 

- несвоєчасний захист індивідуальних завдань за кожен тиждень - 1 бал 

- несвоєчасне написання МКР - 2 бали 

- підготовка письмової доповіді з теми модуля + 5 балів 

- участь у виконанні завдань із удосконалення дидактичних 

матеріалів з дисципліни  

+ 10 балів 
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9. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Природоохоронне 

законодавство» включає: інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); опорний комплект лекцій; друкований 

роздатковий матеріал; комплект тестових завдань. 

Для забезпечення успішного виконання домашньої контрольної роботи, 

кафедри розробляють методичні посібники, методичні вказівки та 

рекомендації до виконання індивідуальної роботи студентів. 

 

 

10. Методи навчання 

 
При викладанні дисципліни «Природоохоронне законодавство» 

використовуються словесний, пояснювально-ілюстративний та практичний 

методи навчання, а також метод проблемного викладення та дослідницький 

методи.  Для досягнення мети та завдань вивчення дисципліни студенти мають 

прослухати лекції, виконати індивідуальні завдання, пройти рубіжний 

контроль у вигляді відповідей на контрольні тестові завдання, а також 

самостійних (позааудиторних) занять у формі виконання письмових робіт. У 

кожній роботі має бути вичерпна та аргументована відповідь на визначені в 

ній питання. 

Форми проведення занять: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота студентів під керівництвом викладача. 

В лекціях передбачено: 

 висвітлити основні теоретичні питання курсу; 

 включити студентів у коло проблем, що вивчає дисципліна; 

 сформулювати пізнавальні завдання, і показати спосіб їх розв'язання 

порівнюючи різні підходи та погляди. 

Індивідуальні заняття проводяться за необхідністю та бажанням 

студентів і направлені на закріплення та поглиблення знань, отриманих ними 

в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. 

Самостійна робота студентів під керівництвом викладача має: 

 навчити студентів вести дискусію з питань самостійно вивченої теми; 

 активізувати творчу роботу студентів, спрямовану на самостійність 

міркувань та формування власної думки щодо проблем дисципліни; 

 продемонструвати отримані навички, довести здатність студентів 

використовувати одержанні знання у повсякденному житті та у 

професійній діяльності. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та 

підвищення якості виконання індивідуального завдання слід проводити 

групові та індивідуальні консультації. 

Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу 

змістового модуля оцінюється шляхом проведення модульної контрольної 

роботи (МКР) та захисту індивідуальних робіт. 
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11. Рекомендована література 

Базова 

1. Водний кодекс України. Кодекс України про надра. Лісовий кодекс 

України. Повітряний кодекс України : станом на 27 берез. 2013 р. : 

відповідають офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 272 с.  

2. Екологічне право України: підручник / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; за 

ред. І. I. Каракаша. - О. : Фенікс, 2012. - 788 с.  

3. Екологічне право України. Академічний курс : підручник / за заг. ред. Ю. 

С. Шемшученко. – 2-ге вид. – К. : Юрид. думка, 2008. – 720 с.  

4. Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / [О. М. Шуміло 

(кер. авт. кол.), І. В. Бригадир, В. А. Зуєв та ін.] ; МВС України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., змін. / за заг. ред. О. М. Шуміла. – Харків, 

2017. – 384 с. 

5. Каракаш І.І., Харитонова Т.Є. (ред.) Земельне право України. Навчальний 

посібник. — Одеса : Юридична література, 2017. — 588 с. 

6. Екологічне право України. Академічний курс : підручник / [Г. І. Балюк, М. 

В. Краснова, Ю. С. Шемшученко та ін.] ; за ред. Ю. С. Шемшученка. – Київ 

: Юрид. думка, 2008. – 856 с.  

7. Екологічне право України в запитаннях та відповідях : навч. посіб. / А. П. 

Гетьман, М. В. Шульга, Г. В. Анісімова, А. К. Соколова. – Харків : Одіссей, 

2008. – 480 с. 

8. Екологічне законодавство України : в 4 кн./ за заг. ред. В. І Андрейцев. – К. 

: Слово, 2007. – 870 с.  

9. Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / О. М. Шуміло 

[та ін.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 432 с.  

10. Задорожній, О. В. Міжнародне право навколишнього середовища  : 

підручник / О. В. Задорожній, М. О. Медведєва ; Київський національний 

університет ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин. - К. : Вид. дім 

"Промені", 2010. - 510 с.  

11. Заржицький, О. С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної 

політики України (теоретичні аспекти) / О. С. Заржицький. – Д. : НГУ, 2012. 

– 200 с.  

12. Кичигин Н. В. Экологическое право : краткий курс лекций / Н. В. Кичигин, 

М. В. Пономарев, Н. И. Хлуденева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 

2012. – 217 с.  

13. Лазаренко Я. Екологічне право України на шляху до Європейського Союзу: 

питання адаптації / Я. Лазаренко // Право України. – 2010. – № 12. –  С. 138-

143 

14. Лозо В. И. Правовые основы экологической стратегии Европейского Союза 

(Концепция, программное обеспечение, систематизация и комментарий 

действующего законодательства ЕС): монография / В. И. Лозо. - Х. : Право, 

2008. - 368 с.  

15. Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи 

розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Національна академія наук 
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України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 

Міжнародний центр космічного права ; Національна академія наук 

України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 

Міжнародний центр космічного права. - К. : Обрії, 2010. - 213 с.  

16. Міжнародне право в документах / за заг. ред. М. В. Буроменський. - 2-е вид., 

виправл. і доповн. - Х. : Мачулін, 2006. - 408 с. 

17. Право Европейского Союза : учеб. пособие / отв. ред. С. Ю. Кашкин ; Моск. 

гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : 

Проспект, 2011. –  319 с.  

18. Право Європейського Союзу. Особлива частина : (з урахуванням положень 

Лісабон. Договору) : навч. посіб. / Одес. нац. юрид. акад. ; за ред.: 

М. Р. Аракеляна, О. К. Вишнякова. – К.  : Істина, 2010. –  528 с.  

19. Правове регулювання відносин у сфері довкілля в Європейському Союзі та 

в Україні / Держ. департ. з питань адапт. законодавства ; за заг. ред.: В. Г. 

Дідик – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 580 с. – Електрон. версія: режим 

доступу : http://77.121.11.22/ecolib/5/1/28.pdf. 

20. Хвесик М. А. Економіко-правове регулювання природокористування / 

М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, Ю. П. Кулаковський. – К. : Кондор, 2009. – 524 

с.  

21. Экологическое право : учеб. пособие / под ред.: Т. И. Макаров, 

В. Е. Лизгаро. – Минск : Изд. центр БГУ, 2008. – 495 с.  

22. Туниця Т.Ж. Збалансоване природокористування: національний і 

міжнародний контекст / Т.Ю. Туниця. — К. : Знання, 2006. 300 с. 

23.  Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII 

// Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 29. – Ст. 315. 

 

 

Допоміжна 

 

1. Гетьман А. П. Основні напрямки розвитку законодавства Європейського 

Союзу про охорону біосфери / А. П. Гетьман, В. І. Лозо // Проблеми 

законності. – Х., 2012. – Вип. 118. –  С. 211–230 

2. Дюпон К. Відносини між Євросоюзом та Україною: необхідність 

конкретизації структури відносин у цілому та в екологічній сфері / 

К. Дюпон // Право України. – 2011. – № 2. – С. 105-113. – Англ. мовою 

див.: Lav of Ukrain, 2011, № 3/4.  

3. Лозінська С. В.Європейська екологічна політика та її вплив на 

реформування законодавства України про охорону навколишнього 

природного середовища / С. В. Лозінська, Н. І. Чудик-Білоусова // 

Університетські наукові записки : часопис / Хмельн. ун-т упр. та права. 

- Хмельницький, 2012. – № 1. –  С. 599-612.  

4. Малышева Н. Развитие экологического права Украины: 20 лет спустя / 

Н. Малышева // Ежегодник украинского права. – Х., 2012. – № 4. – С. 

426-434. 

http://77.121.11.22/ecolib/5/1/28.pdf
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5. Малышева Н. Р. Проблемы правового и организационного обеспечения 

развития системы экологического законодательства Украины / Н. Р. 

Малышева // Право Украины. – 2012. – № 7/8. –  С. 268-290. 

6. Малышко Н. И. Конституционные основы экологического права и их 

место в экологической правовой системе / Н. И. Малышко // Право 

Украины. – 2011. – N 3/4. –  С. 48-55. 

7. Мельник Л. Г. Екологiчна економiка: Пiдручник. — 3-тє вид., випр. i 

допов. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2006. — 367 с. 

8. Мельник Л. Г. Устойчивое развитие: теория, методология, практика. — 

Сумы: Университетская книга, 2009. — 121с.  

9. Механізми та правові норми участі громадськості в процесі прийняття 

рішень та доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля  : 

довідник для екол. громадськості / за заг. ред. С. В. Размєтаєва. – Х. : 

Контраст, 2011. – 168 с.  

10. Процевський В. О. Водне право України : навч. посіб. / В. О. 

Процевський, О. М. Шуміло. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 176 с.  

11. Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та 

аграрного права : матеріали до "круглого столу" 9 груд. 2011 р. / Нац. ун-

т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Нац. акад. прав. наук 

України. – Х., 2011. – 250 с.  

 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми 

конституційне - правового забезпечення//Інтернет видання 

Юриспруденція-онлайн: http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=8&d=487 

2. Асоціація Європейських досліджень: www.aes.org.ru  

3. Державний комітет України по водному господарству - 

http://www.scwm.gov.ua 

4. Державний комітет України по земельних ресурсах - http://dkzr.gov.ua 

5. Державний комітет лісового господарства України - 

http://dklg.kmu.gov.ua 

6. Державний комітет ядерного регулювання України - 

http://www.snrc.gov.ua 

7. Журнал «Екологія, право, людина» http://epl.org.ua/zhurnal-ekologija-

pravo-ljudina/ 

8. Міністерство екології  та природних ресурсів України: 

www.menr.gov.ua/  

9. Правова база “CELEX”: www.law.warwick.uk 

10. Ріо-де-Жанейрська декларація по навколишньому середовищу 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml 

11. Сайт комітету з екології Європейської економічної комісії 

http://www.unece.org/env/env_ep.htm. 

12. Сайт   ООН в Україні - http://www.un.org.ua/ua/about 

http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=8&d=487
http://www.aes.org.ru/
http://www.scwm.gov.ua/
http://dkzr.gov.ua/
http://dklg.kmu.gov.ua/
http://www.snrc.gov.ua/
http://epl.org.ua/zhurnal-ekologija-pravo-ljudina/
http://epl.org.ua/zhurnal-ekologija-pravo-ljudina/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.law.warwick.uk/
http://www.unece.org/env/env_ep.htm
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13. Сайт UNEP — Програми ООН з охорони навколишнього середовища 

http://www.unep.org/ 

14. Сайт Європейського Союзу:  www.europa.eu.int     

15. Інтернет-сторінка по праву Європейського Союзу: europa.eu.int/eur-

lex/en  

16. Сторінка Комісії ЄС: europa.eu.int/comm/index_en.htm  

17. Сайт Парламенту Європейського Союзу: www.europarl.eu.int/sg/tree.en  

18. Сайт Ради Європейського Союзу: ue.eu.int/en/summ.htm  

19. Суд Європейських Співтовариств: curia.eu.int/en 

20. Щорічні національні доповіді про стан навколишнього природного 

середовища - http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=44 

21. Європейське агентство офіційних публікацій: eur-op.eu.int  

Додаток 

 

  

http://www.europa.eu.int/
http://europa.eu.int/eur-lex/en
http://europa.eu.int/eur-lex/en
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
http://www.europarl.eu.int/sg/tree.en
http://ue.eu.int/en/summ.htm
http://curia.eu.int/en
http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=44
http://eur-op.eu.int/
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Додаток 

Питання для модульного контролю 
1. Поняття і місце екологічного права у правовій системі України. 

2. Система екологічного права і законодавства. 

3. Основні галузі (підгалузі) природоресурсного права. 

4. Основні правові інститути природоохоронного права. 

5. Особливості формування нових правових інститутів екологічного права, 

зокрема права екологічної безпеки. 

6. Які екологічні питання містяться в Декларації про державний суверенітет 

України 1990 р.? 

7. Об’єкти екологічних правовідносин ,зазначені в Конституції України. 

8. Яку систему суб’єктів екологічних правовідносин визначено в 

Конституції України і якими повноваженнями вони наділені? 

9. Охарактеризувати основні напрями державної політики в екологічній 

сфері , а також перелічити правові акти , в яких їх передбачено. 

10. Поняття та основні елементи (складові) екологічно-правового статусу        

людини і громадянина в Україні. 

11. Які основні екологічні права та обов’язки людини і громадянина 

передбачені в Конституції України? 

12. Системи і види екологічного права людини і громадянина в Україні. 

13. Система і види екологічних обов’язків людини і громадянина в Україні. 

14. Які основні Організаційно-правові гарантії забезпечення і охорони 

екологічно-правового статусу людини й громадянина передбачено в 

екологічному законодавстві? 

15. Які існують міжнародно-правові засоби забезпечення екологічних прав 

людини? 

16. Поняття управління в екологічній сфері. 

17. Система органів управління в екологічній сфері. 

18. Види екологічних функцій управління. 

19. Особливості здійснення екологічного прогнозування. 

20. Особливості здійснення екологічного моніторингу та екологічної 

експертизи. 

21. Правові основи екологічного контролю. 

22. Система і повноваження спеціально уповноваженнях органів державного 

управління і контролю в екологічній сфері. 

23. Конституційні статті , що стосуються власності на природні ресурси. 

24. Системи основних джерел природоресурсного права. 

25. Основні джерела земельного законодавства і права. 

26. Які існують кодифіковані акти природоресурсного права? 

27. Особливості джерел атмосферного та фауністичного законодавства. 

28. Яка система основних джерел природоохоронного права і чим вона 

відрізняється від природоресурсного права? 

29. Правові джерела охорони природних територій та їх основні види. 
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30. Особливості джерел правового регулювання охорони окремих 

природних об’єктів. 

31. Правові джерела охорони морського середовища і континентального 

шельфу. 

32. Правовий режим водоохоронних зон 

33. Правове регулювання водокористування 

34. Правова охорона атмосферного повітря 

35. Правова охорона рослинного світу 

36. Правове регулювання захисту рослин 

37. Правова охорона тваринного світу 

38. Правові аспекти формування національної екологічної мережі України 

39. Правове регулювання лісокористування 

40. Правовий режим зелених насаджень у населених пунктах 

41. Поняття екологічної безпеки  

42. Загрози національній екологічній безпеці України  

43. Об’єкти та діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку  

44. Конституційні засади забезпечення екологічної безпеки  

45. Види заходів забезпечення екологічної безпеки  

46. Забезпечення радіаційної безпеки  

47. Забезпечення біологічної безпеки  

48. Підстави застосування в Україні норм міжнародного права  

49. Принципи міжнародного права навколишнього середовища  

50. Органи міжнародного екологічного співробітництва  

51. Право навколишнього середовища ЄС  

52. Екологічне співробітництво між Україною і ЄС, адаптація 

законодавства  

53. Основні положення правової охорони об'єктів 

54. Основні терміни правової охорони об'єктів 

55. Об'єкти правової охорони промислової власності.  

56. Нормативні акти у сфері правової охорони   

57. Методологічні основи проведення патентних досліджень  

58. Систематизація та аналіз документації.  

59. Інформаційні системи – елемент системи правової охорони об’єктів  

60. Загальна характеристика системи сертифікації УКРСЕПРО.  

61. Основні функції структурних підрозділів в системі УкрСЕПРО  

62. Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації. 

63. Порядок проведення сертифікації.  

64. Реєстр системи УкрСЕПРО 

65. Міжнародна організація зі стандартизації. 

66. Міжнародні інформаційні системи зі стандартизації та сертифікації 

67. Місце та роль екологічної політики серед глобальних проблем 
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сучасності.  

68. Проблеми формування екологічної політики у розвинутих країнах і у 

країнах, що розвиваються. 

69. Протиріччя вирішення екологічних проблем  у країнах з перехідною 

економікою та у країнах, що розвиваються.  

70. Прогнози щодо екологічного майбутнього нашої планети. 

71. Консервація, збереження ресурсів і енергії, розумне самообмеження в 

усіх сферах життя та діяльності.  

72. Максимально можливе багаторазове використання матеріалів у 

виробництві.  

73. Контроль рівня забруднення усіх типів, його стабілізація та зниження.  

74. Впровадження нових технологій у різних галузях виробництва. 

75. Необхідність застосування економічних інструментів екологічної 

політики.  

76. Типологія економічних інструментів. 

77. Стимулюючі економічні інструменти. 

78. Діяльність Європейського Екологічного Форуму.   

79. Необхідність створення міжнародних екологічних організацій. 

80. Міжнародні організації системи ООН у галузі охорони  навколишнього 

середовища (ЮНЕП, ЄЕК ООН, ПРООН, МАГАТЕ, ФАО). 

81. Шляхи отримання екологічної інформації. 

82. Процес поглиблення міжнародного розподілу праці.  

83. Створення та удосконалення правової бази для регулювання економічних 

відносин природокористування.  

84. Оптимальне використання економіко-екологічного потенціалу регіонів 

України. 

85. Організація і підтримка сталого функціонування і розвитку якісно 

визначеної економіко-екологічної системи.  

86. Надання економічним і правовим відносинам певної спрямованості в 

процесі  входження України у міжнародну систему розподілу праці.  

87. Проблема забруднення атмосферного повітря.  

88. Необхідність розв’язання проблеми на міжнародному рівні. 

89. Збереження природного стану клімату та озонового екрану Землі. 

90. Обмін інформацією у сфері охорони повітряного середовища. 

91. Охорона морського середовища від забруднення.  

92. Процеси регулювання виключної (морської) економічної зони та 

морського дна. 


