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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Екологічне право», є обов’язковою для вивчення ОПП «Право». Вивчається протягом 3-го семестру на кафедрі
Теорії права та кримінально-процесуальної діяльності.
Мета вивчення навчальної дисципліни – є ознайомлення слухачів з основними положеннями екологічного права; та формування
навичок тлумачення та застосування екологічного законодавства при вирішення практичних завдань.
Завдання навчальної дисципліни – є формування у студентів знань теоретичних основ правового регулювання відносин у сфері
використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища, а також уміння аналізувати й тлумачити чинне екологічне
законодавство та застосовувати еколого-правові норми на практиці.
Результати навчання
Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
знати:
- основні теоретичні поняття екологічного права;
- термінологію екологічного права;
- систему та зміст джерел екологічного права;
- роль та значення того чи іншого інституту екологічного права.
вміти:
- застосовувати отримані теоретичні знання на практиці;
- тлумачити та застосувати екологічне законодавство при вирішення практичних завдань.
ознайомитись:
- з основними перспективами та тенденціями розвитку екологічного законодавства.
Викладач: Старший викладач кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності працівник Дмитро

ДУБОВИЙ,

e-mail: dubovyydima@ukr.net

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Безпека життя і діяльності, Теорія держави і права
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Навчальні аудиторії кафедри
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Усього за
дисципліну
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Основні методи навчання: МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МН3.2; МН3.6; МН4.1; МН4.2.

Основні методи контролю навчальних досягнень: МК1.2; МК2.4; МК2.6; МК 3.1; МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК 4.1; МК4.3; МК4.4.

Залік

Диференційований залік

Кількість годин

Екзамен

Самостійна робота

-----------------

ІРГР

курсова робота

розрахункове завдання

переклад текстів

конспект з теми

Аудиторна робота

реферат

Усього

-----------------

підсумковий контроль

модульний контроль

контрольна робота

рольові ігри

семінари

лабораторні заняття

практичні заняття

групові вправи

групові заняття

лекції

90
90

Усього аудиторних занять

Загальна

Кількість кредитів ЄКТС

Семестр

Курс

3

ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
Форми
підсумкового
контролю

Індивідуальна робота
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТАМИ
Шифр

Компетентність

Методи контролю

ЗК-2

Загальні компетентності
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК-3

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

ЗК-15
ФК-8
ФК-14

ФК-19

Прагнення до збереження навколишнього середовища
Фахові компетентності спеціальності
Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і
процесуального права
Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту
прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного
дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної
інформації
Розуміння сучасних можливостей, функцій та завдань судової медицини і судової
психіатрії, методів та методики судової медицини і судової психіатрії,
закономірностей виникнення слідів, збору та дослідження слідів медичнобіологічного характеру

МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4; МК2.6;
; МК3.2; МК3.3; МК4.1.
МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4; МК2.6;
; МК3.2; МК3.3; МК4.1.
МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4; МК2.6;
; МК3.2; МК3.3; МК4.1.
МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4; МК2.6;
; МК3.2; МК3.3; МК4.1.
МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4; МК2.6;
; МК3.2; МК3.3; МК4.1.
МК1.1; МК1.4; МК2.3; МК2.4; МК2.6;
; МК3.2; МК3.3; МК4.1.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТАМИ
Шифр

Компетентність

ПРН-19

Демонструвати необхідні знання та розуміння
сутності та змісту основних правових інститутів та
норм фундаментальних галузей права
Застосовувати набуті знання у різних правових
ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти

ПРН-21

Методи навчання

Оцінювання

МН1.1; МН1.3; МН2.2; ;
МН3.2; МН3.5; МН4.2;

МК1.2; МК1.4; МК2.2; МК2.3; ; МК2.6;
; МК3.3;МК4.1; МК4.4.

МН1.3; МН 1.6; МН 2.1;
МН2.3; МН3.2; МН3.4;

МК1.4; МК2.2; МК2.8; МК3.3; МК4.1;
МК4.4.
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Шифр
ПРН-23

Компетентність

Методи навчання

і формувати обґрунтовані правові висновки
Надавати консультації щодо можливих способів
захисту прав та інтересів клієнтів урізних правових
ситуаціях

МН3.6; МН4.1; МН4.2;
МН1.1; МН 1.3; МН 1.6; МН
2.1; МН2.3; МН3.2; МН3.4;
МН3.6; МН4.1;

Оцінювання
МК1.4; МК2.2; МК2.8; МК4.1; МК4.4.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
Запланована кількість аудиторного навантаження – 38 годин
№
Найменування теми
Кіл
Номери, вид занять та кількість годин
Тем
ькі
5
6
7
1
2
3
4
и
год
1
Екологічне право: загальні поняття та
4
Л2
Сз2
положення.
2

3

Право
власності
та
право
користування
на
об’єкти
навколишнього
природного
середовища (НПС).
Управління у сфері екологічних
правовідносин.

Правовий
режим
використання
об’єктів екологічного права
5
Юридична відповідальність за
порушення екологічного
законодавства.
6
Міжнародне співробітництво в галузі
екології.
Диференційований залік
4

Всього
Умовні скорочення:
Лекція – Л
Семінарське заняття – Сз
Заняття, що обов’язкове для оцінювання - 1/2 Сз 2

8

Міс
яці
09

10
4

Л2

Номери тем, занять
та кількість годин
1/1Л(2); 1/2Сз(2);
2/1Л(2); 2/2Сз(2).
3/1Л(2);
3/2Сз(2).; 4/1Л(2);

Кільк
ість
годи
10

4

Сз2
11

4

Л2

Сз2

14

Л2

Сз2

4

Л2

Сз2

4

Л2

Сз2

4

Дз4

Л2

Л2

Сз2

Л2

С2

12
01

38
Диференційований залік - Дз

4/2С(2) 4/3Л(2);
4/4Л(2); 4/5Сз(2);
4/6Л(2); 4/7Сз(2);
5/1Л(2); 5/2С(2);
6/1Л(2); 6/2С(2)
Дз(4)

Всього

12

8
4

30
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
тем
и

№
Занят
тя

Види
навчальних
занять

1.

Кількіс
ть
годин

8
1

лекція

2

4

2

самостійна
робота
семінар

2.

2

8
1

лекція

2

Найменування теми і
навчальні питання
2 курс
3 семестр
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТА ПОЛОЖЕННЯ
Екологічне право – комплексна галузь права
1. Виникнення екологічного права як самостійної галузі права.
2. Поняття та предмет екологічного права.
3. Об’єкти екологічного права.
4. Принципи та джерела екологічного права.
Система принципів екологічного права.

Література

[1.1.], [1.2.], [1.3.], [1.11.],
[2.1.] с. 3-11, [2.2.] с. 3-23,
[2.3.],
[3.1.], [3.2.], [3.9.], [3.11.],
[3.13.], [3.15.].

Поняття екологічного права
1. Передумови виникнення екологічного права як самостійної галузі
права.
2. Поняття та предмет науки екологічного права.
3. Поняття та класифікація об’єктів екологічного права.
4. Загальна характеристика принципів та джерел екологічного права.
[1.1.], [1.4.], [1.5.], [1.6.],
ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВО КОРИСТУВАННЯ НА ОБ’ЄКТИ
[1.10.], [1.11.], [1.13.], [1.14.],
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (НПС)
[2.1.] с. 40-52, [2.2.] с. 74-93,
Право власності на природні ресурси
[2.3.],
1. Поняття та зміст права власності на об’єкти НПС. Форми власності на [3.3.], [3.7.].
об’єкти НПС.
2. Суб’єкти та об’єкти права власності НПС. Підстави виникнення та
припинення права власності на об’єкти НПС.
3. Поняття, об’єкти, суб’єкти права природокористування.
4. Види права природокористування. Право загального та спеціального
природокористування об’єктами НПС.

8

семінар

2

самостійна
робота

4

1

лекція

10
2

2

самостійна
робота
семінар

2

3.

4.
1

лекція

6
2

16
2

Поняття і зміст права власності та права користування на природні
ресурси
1. Поняття права власності на природні ресурси.
2. Форми власності на природні ресурси.
3. Суб’єкти та об’єкти права власності НПС.
4. Підстави та порядок припинення права власності на природні ресурси
5. Поняття та види права природокористування.
6. Об’єкти та суб’єкти права природокористування.
7. Підстави виникнення та припинення права загального та спеціального
природокористування
Право власності Українського народу на природні
ресурси: поняття, сутність, соціальна цінність та функції.
[1.1.], [1.11.], [1.19.], [1.21.],
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН
[2.1.] с. 29-39, [2.2.] с. 394-56,
Правові засади управління в галузі екології.
[2.3.], [3.12.], [3.16.].
1. Поняття управління у галузі екологічних правовідносин.
2. Система органів управління у галузі охорони навколишнього
природного середовища.
3. Функції органів екологічного управління.
Органи загальної компетенції в системі управління охороною довкілля.
Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.
1. Поняття управління в сфері екології.
2. Класифікація органів управління в галузі охорони НПС.
3. Функції органів управління в галузі екології.
Правовий режим використання об’єктів екологічного права
Правова охорона і використання
природно-заповідного фонду
1. Природно-заповідний фонд як об’єкт правої охорони.

[1.1.], [1.11.], [1.18.], [2.3.].
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5.

2. Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
3. Охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Природно-заповідний фонд України.
1. Об’єкти природно-заповідного фонду
2. Охорона окремих об’єктів природно-заповідного фонду.

семінар

2

лекція

2

. Правовий режим використання та охорони надр
1. Основні поняття про надра.
2. Надання надр у користування.
3. Охорона надр.

лекція

2

семінар

2

семінар

2

самостійна
робота

4

Правовий режим використання та охорони земель.
1. Правове регулювання земельних відносин. Склад земель України.
2. Права на землю.
3. Набуття та припинення права власності на землю
ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ.
1. Землі сільськогосподарського призначення.
2. Землі житлової та громадської забудови.
3. Землі природно-заповідного фонду.
4. Землі оздоровчого призначення.
5. Землі рекреаційного призначення.
6. Землі історико-культурного призначення.
7. Землі лісового фонду.
8. Землі водного фонду.
9. Землі промисловості, зв'язку, транспорту, оборони та іншого
призначення.
10. Охорона надр
Охорона і захист лісів
1. Права користувачів лісу.
2. Обовязки лісокористувачів.
3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону лісів.
Оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності у процесі
здійснення оцінки впливу на довкілля.
[1.1.], [1.4.], [1.7.], [1.8.],
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
[1.9.], [1.11.], [1.20.], [1.22.],
ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

10

10
1

лекція

2

4

2

самостійна
робота
семінар

Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
1. Поняття юридичної відповідальності в екологічному праві.
2. Екологічне правопорушення як підстава застосування юридичної
відповідальності.
3. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
Адміністративна відповідальність в галузі екології.

[1.23.], [1.24.], [1.25.],
[2.1.] с. 87-102, [2.2.] с. с.169174, 192-195, 223-226, 238241, 260-263, 297-301, 314318, [2.3.], [3.6.], [3.10.],
[3.14.].

1

лекція

2

4
22

Виконання реферату за заданою тематикою.

2

самостійна
робота
індивідуальн
а робота
семінар

Юридична відповідальність в галузі екології.
1. Поняття юридичної відповідальності в галузі екології.
2. Загальна характеристика екологічних правопорушень.
3. Види юридичної відповідальності в галузі екології.
Правовий режим використання та охорони природно-заповідного
фонду.
[1.1.], [1.11.], [1.12.],
Охорона природно-заповідного фонду.
1. Органи управління екологічною безпекою.
[2.1.] с. 208-219, [2.3.], [3.3.],
2. Громадські огранізаці у сфері охорони довкілля.
[3.4.], [3.16.].
3. Охорона окремих об’єктів НПС .
Правовий режим регіональних ландшафтних парків.

2

Природно-заповідний фонд як об’єкт охорони та використання
1. Поняття природно-заповідного фонду.
2. Загальна характеристика правового режиму територій та об’єктів
природно-заповідного фонду.
3. Охорона природно-заповідного фонду.

4

30

6.

Диференційований залік
Усього за дисципліну

4
90
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ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з
будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені викладачем терміни
обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять, де було передбачено
оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від загальної кількості, не
відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до
складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо курсант
(слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми
навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за національною
шкалою, 50 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за визначені звітності, і
не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, курсанту (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни не зараховується і в графі
«підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100-бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС.
В такому випадку курсант (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету, академії і йому пропонується пройти повний
курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності
з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

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

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

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

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної
відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.
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Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр

Метод навчання

1. Словесні методи
МН 1.1
Лекція
МН 1.2
Розповідь
МН 1.3
Пояснення
МН 1.4
Бесіда
МН 1.5
Інструктаж
МН 1.6
Дискусія
МН 1.7
Диспут
2. Наочні методи
МН 2.1
Демонстрація
МН 2.2
Ілюстрація
МН 2.3
Спостереження
3. Практичні методи
МН 3.1
Лабораторна робота
МН 3.2
Практична робота
МН 3.3
Пробні вправи
МН 3.4
Творчі вправи
МН 3.5
Усні вправи
МН 3.6
Практичні вправи
МН 3.7
Графічні вправи
МН 3.8
Технічні вправи
МН 3.9
Групові вправи
4. Методи самостійного та індивідуального навчання
МН 4.1
Рецептивний
МН 4.2
Репродуктивний
МН 4.3
Евристичний
МН 4.4
Дослідницький

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

1. Попередній контроль
МК 1.1
Вибірковий усний
МК 1.2
Фронтальний письмовий
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МК 1.4
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
МК 2.1
Вибірковий усний
МК 2.2
Колоквіум
МК 2.3
Контрольна робота
МК 2.4
Тестування
МК 2.5
Захист звіту з лабораторної роботи
МК 2.6
Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7
Індивідуальна розрахункова робота
МК 2.8
Реферат
3. Рубіжний контроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний

