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1. Опис навчальної дисципліни 

 
Характеристика 

навчальної дисципліни Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Галузь знань 
10 – Природничі науки 

(шифр і назва) 
Кількість кредитів*  4  183 – Технології захисту 

навколишнього 
середовища (шифр і назва) 

За вибором 
 

Модулів – _________ 
                  (кількість семестрів) 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 5-й – -й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання ___________ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

9-й –  -й Загальна кількість 
годин - 0 

Спеціалізація 
_______________ 
 

Лекції 
16 год. год. 
Практичні, семінарські 
10 год. 0 год. 

Лабораторні 
0 год. 0 год. 
Самостійна робота 

79 год. 0 год. 
 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 6 

Освітній ступень: 
(бакалавр, магістр, 
доктор філософії) 

(Освітньо-професійний 
рівень спеціаліст) 

Вид контролю:  
(залік) 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,25 
для заочної форми навчання – 0 

 
* 1 кредит = 30 год. 
Кількість кредитів =

30
 годин кількість загальна  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

         Метою викладання навчальної дисципліни «Нормативно-правове 
регулювання  екологічної діяльності» є  формування у майбутніх магістрів 
спеціальних знань щодо теоретичних і методологічних особливостей 
природоохоронного законодавства та екологічного права, формування сталої 
системи еколого-правових поглядів і знань, навичок застосування екологічного 
законодавства при регулюванні екологічної діяльності, підвищення рівня свідомості 
та еколого-правової культури.  

 
        Завдання: вивчення структури та змісту основних актів екологічного 
законодавства; вивчення екологічних відносин між суб’єктами екологічного права; 
вдосконалення володіння еколого-правовою термінологією; формування  навичок  
тлумачення   і  застосування  норм  національного та міжнародного екологічного 
права; спроможність вибору оптимальних державно-правових засобів щодо 
забезпечення екологічної безпеки людини у процесі будь-якої діяльності, охорони 
довкілля.   

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни майбутній магістр повинен  
 

        знати: природоохоронне законодавство, міжнародні договори у сфері 
охорони навколишнього природного середовища та використання природних 
ресурсів; основні напрями державної екологічної політики в Україні; особливості 
правового регулювання окремих видів користування екологічними об’єктами; 
види юридичної відповідальності в галузі охорони природи; правові форми 
гарантій реалізації та захисту екологічних прав власників та користувачів 
природних об’єктів і додержання екологічних обов’язків. 

 
        вміти:  аналізувати і тлумачити чинне екологічне законодавство; 
ідентифікувати екологічні правопорушення; визначати способи реалізації 
суб’єктивних екологічних прав та юридичних обов’язків у сфері використання 
природних ресурсів і охорони довкілля; використовувати та застосовувати в 
природоохоронній діяльності положення національного та міжнародного 
законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.  
Особливості функціонування природоохоронної сфери.  
 
Тема 1. Основні напрями державної екологічної політики в Україні у галузі 
охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки.  
Тема 2. Стратегія і тактика гармонійного розвитку виробничого і природно-
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ресурсного потенціалу.  
Тема 2. Правові засади законодавчого та нормативно-правового регулювання, 
економічний механізм в галузі охорони довкілля. Стимулювання раціонального 
природокористування. 
Тема 3. Система органів управління у галузі екології та її функціонування на 
сучасному етапі. Поняття, функції, система органів управління в галузі екології. 
Тема  4. Основні екологічні закони. Екологічні правила.  
Тема  5. Основні екологічні принципи.   
Тема 6. Екологічна сертифікація. Передумови та умови екологічної сертифікації.  
Сутність, мета і об’єкти екологічної сертифікації. Екологічна сертифікація в 
Україні. Екологічна сертифікація продукції, підприємств, житла.  
Змістовий модуль 2. 
Правове регулювання природоохоронної діяльності та еколого-правова 
відповідальність за порушення нормативних показників 
Тема  1. Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря.  
Тема 2. Екологічна безпека і еколого-правова відповідальність. Правове за-
безпечення екологічної безпеки. Юридична природа екологічної безпеки. 
Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки. 
Тема 3. Правове регулювання та науково-правові засади оцінки впливу об’єктів 
на довкілля.  
Тема 4. Юридична відповідальність як засіб реалізації екологічного права. 
Поняття відповідальності в екологічному праві. Види та зміст відповідальності за 
екологічні правопорушення. Підстави та умови еколого-правової 
відповідальності.  

4. Структура навчальної дисципліни 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
у тому числі усьо-

го  
у тому числі 

Назви 
змістових 

модулів і тем усього  

л п лаб с.р.  л п лаб с.р
. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 
Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Особливості функціонування природоохоронної сфери. 
Тема 1. 
Основні 
напрями дер-
жавної еколо-
гічної 
політики в 
Україні 
галузі 

11 2 - - 9 11 - - - 11 

Тема 2.  
Стратегія і 
тактика 

12 1 1 - 10 12 1 1 - 10 



6 
 

  

гармонійного 
розвитку 
виробничого 
і природно-
ресурсного 
потенціалу.  
Тема 3. 
Система 
органів 
управління у 
галузі екології 
та її функціо-
нування на 
сучасному 
етапі. 

11 2 2 - 7 11 1 1 - 9 

Тема 4.  
Основні 
екологічні 
закони. 
Екологічні 
правила. 

11 1 2 - 8 11 1 1 - 9 

Тема 5. 
Основні 
екологічні 
принципи. 

11 2 - - 9 11 - - - 11 

Тема 6. 
Екологічна 
сертифікація. 

11 2 1 - 8 11 1 - - 10 

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

67 10 6 - 51 67 4 3 - 60 

 
Змістовий модуль 2. Правове регулювання природоохоронної діяльності та 
еколого-правова відповідальність за порушення нормативних показників 

 
Тема 1. 
Державний 
облік у галузі 
охорони 
атмосферно-
го повітря. 

10 1 1 - 8 10 1 1 - 8 

Тема 2. 
Екологічна 
безпека і 

13 2 2 - 9 13 1 1 - 11 
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еколого-
правова 
відповідаль-
ність. 
Тема 3. 
Правове 
регулювання 
та науково-
правові 
засади оцінки 
впливу 
об’єктів на 
довкілля. 

10 2 1 - 7 10 - - - 10 

Тема 4. 
Юридична 
відповідаль-
ність як засіб 
реалізації 
екологічного 
права. 

9 1 1 - 7 9 - - - 9 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

38 6 4 - 28 38 2 1 - 35 

ІНДЗ (КП, РГ, 
к/р) 

- - - - - - - - - - 

Семестровий 
контроль 
(іспит) 

-    10     10 

Усього годин 105   16 10  79 105 6 4  95 
 
 

5. Теми семінарських занять 
Кількість 

годин 
№ 
з/п 

Назва теми 

дфн зфн 
1 Не передбачено   
                                                                                                              

6. Теми практичних занять 
Кількість 

годин 
№ 
з/п 

Назва теми 

дфн зфн 
1 2 3 4 
1 Порядок видачі дозволу на провадження діяльності, 

пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери. 
2 1 
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2 Порядок проведення сертифікації продукції. Види 
сертифікатів. 

2 1 

3 Порядок видачі дозволу  на користування надрами. 2 1 
4 Порядок видачі дозволу  на поводження відходами. 2  
5 Державний облік діяльності в галузі охорони 

атмосферного повітря. 
2 1 

 Усього  10 4 
7. Теми лабораторних занять 

Кількість 
годин 

№ 
з/п 

Назва теми 

дфн зфн 
1 Не передбачено   

 
8. Самостійна робота 

Кількість 
годин 

№ 
з/п 

Назва теми 

дфн зфн 
1 За темами лекційних занять, що  вказано у розділі 4 

програми 
  

 Усього забезпечення аудиторних занять* 79 95 
 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р) 0 0 
 Забезпечення семестрового контролю 0 0   
 Усього  79 95 

9. Методи навчання 
 

Словесні методи (лекції, розповідь, пояснення, тощо). 
 

10. Методи контролю 
                                                                        

1. Робота на лекції (контроль відвідування, ведення конспекту лекцій). 
2. Поточний та підсумковий контроль знань (індивідуальне опитування, 

контроль виконання тестів, що виконуються під час аудиторних занять). 
 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Підсумко
-вий тест  

Сума 

Т1-
Т2 

Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10   

16 8,0 8,0 8,0 8,0 16 8,0 8,0 8,0 20 100 
   

Теми Т1, Т2, ……..Т6 – теми змістових модулів. 
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Загальна кількість балів, які можуть бути одержані студентом за 
результатами вивчення дисципліни складає: максимальна – 100 балів, мінімальна 
– 60 балів.  

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Оцінка за національною шкалою Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В 
74-81 С добре  

64-73 D 
60-63 Е  задовільно  

 
 

зараховано 

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
12. Рекомендована література 

 
Базова 

 

1. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища: 
Підручник / Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Бонайн Е.Дж. / Під заг. ред. проф. 
С.М. Кравченко. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002. – 336 с. 

2. База «Законодавство України» на порталі Верховної Ради України. 
Інтернет ресурс: http//zakon 1 rada.gov.ua/laws/main. 

3. Екологічне право : Особлива частина / За ред. В.І.Андрейцева, – Київ : 
Вид-во «Істина», 2001. – 543 с. 

4. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. Ред. Ю. 
С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 720 с. 

5. Екологічне право України : [підруч. Для студ. Юрид. Спец. Вищ. Навч. 
Закл.] / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – X. : Право, 2009. – 328 с. 

6. Екологічне право: Навчально-методичний посібник для самостійного 
вивчення дисципліни / В. М. Завгородня. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 
118 с. 

7. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього 
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природного середовища. В 11-ти томах. – Чернівці : Зелена Буковина, 1997 – 2004 
рр. 

8. Кобецька Н.Р. Екологічне право України. Навчальний посібник. – Київ : 
Юрінком Інтер, 2007. – 352 с. 

9. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы) 
– Москва : Россия Молодая, 1994. – 367 с. 

10. Гетьман А. Термінологія екологічного законодавств: методологічні 
засади та перспективи уніфікації // Вісник Академії правових наук України.– 
2003.–№2.– С.580–593. 

11. Масієвич Ю.Г., Мовчан Я.І., Цицима П.М. Правове регулювання 
заповідної справи в Україні (спеціальне зібрання законодавчих документів). –
Чернівці : Книги-ХХІ, 2007.– 816 с. 

12. Черновський О., Папієв М., Ватаманюк В., Цицима П. Правові аспекти 
охорони довкілля (судова практика, кодекси та закони України). – Чернівці : 
Книги-ХХІ, 2010. – 1006с. ' 

13.  Правова база з питань екології та охорони природного середовища. 
Збірник нормативних актів станом на 1 березня 2001 р. / Укладач  М. І. Камлик – 
Київ : Атака, 2001. – 632 с. 

 
Допоміжна 

 

         1. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-
практичний посібник – К.: Знання-Прес, 2002. – 332 с. 
        2. Гетьман, А. Термінологія екологічного законодавства: методологічні 
засади та перспективи уніфікації [Текст] / А. Гетьман // Вісник Академії правових 
наук України. – 2003. – № 2. – С. 580-593. 
       3. Екологічне право: словник термінів [Текст] / уклад. В. М. Завгородня. – 
Суми : УАБС, 2004. – 116 с. 

 
13. Інформаційні ресурси 

        1. Методика оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру. Затв. Постановою КМУ № 175 від 
15.02.2002. / [Електронний ресурс]. Режим доступу до інформації: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/175-2002-п. 

               2. Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Затв. Постановою 
КМУ № 1198 від 03.08.1998. / [Електронний ресурс]. Режим доступу до 
інформації: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1198-98-п. 
         3.  http://www.orionaqua.com 
       4.  http://proekt.org.ua 
       5. http://enviropark.ru/course/category.php 
       6.  http://www.tehlit/1lib_norma_doc/11 
       7.  http://www.complexdoc.ru/ntd/579619 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1198-98-%D0%BF
http://budkom.kiev.ua/osnovni-vidi-i-vlastivosti-gruntiv/
http://torf.pp.ua/gumat/ua/plants_ua.htm
http://www.geograf.com.ua/gruntoznavstvo/1008-teplovi-vlastivosti-gruntiv
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