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1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Охорона  навколишнього  середовища,  раціональне  використання

природніх ресурсів,  забезпечення екологічної безпеки людини – невід’ємна

умова усталеного економічного і соціального розвитку України як суверенної

держави.  У  сучасних  умовах,  коли  людство  стоїть  на  порозі  глобальної

екологічної  кризи,  конче  потрібно  докорінно  змінити  наше  ставлення  до

природи – від споживацького нищення до збереження і співпраці з нею. Нині

екологія,  тобто  наука  про  наш  «спільний  дім»,  середовище  нашого

проживання,  набуває  особливого  значення,  оскільки  нормальні  умови

існування людини прямо залежать від того, наскільки вона здатна злитися з

природою, і знати її закони. У зв’язку із зазначеним необхідно і забезпечити і

правові  гарантії  такого  розвитку, захисту  прав  людини  на  безпечне  для  її

життя і здоров’я довкілля, визначити правові й економічні основи охорони

навколишнього середовища в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь.  

Тенденції світового розвитку та екологічна ситуація в Україні свідчать

про пріоритетність вирішення проблем охорони навколишнього природного

середовища  та  відновлення  природних  ресурсів,  зокрема  й  правовими

засобами.  Навчальна  дисципліна  «Екологічне  право»  спрямована  на

формування у студентів екологічної культури через ознайомлення з базовими

поняттями  екологічного  права,  аналіз  нормативно-правового  регулювання

екологічних правовідносин, дослідження конкретних екологічних проблем та

правових шляхів їх вирішення.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження важливих

питань  про  предмет,  метод  і  систему  екологічного  права,  його  принципи,

джерела,  об’єкти  та  суб’єкти,  правові  основи  екологічного  управління.

Екологічні  права  та  обов’язки  громадян,  право  власності  на  природні

ресурси,  загальні  положення  права  природокористування,  правове

забезпечення  екологічної  безпеки,  екологічного  механізму

природокористування  та  охорони  навколишнього  природного  середовища,

формування і функціонування екологічної мережі, екологічні спори, правове



регулювання  використання  та  охорони  земель,  вод,  надр,  рослинного  та

тваринного світу, атмосферного повітря,  курортних,  лікувально-оздоровчих

та рекреаційних територій і  зон, поводження з відходами, правовий режим

надзвичайних  екологічних  ситуацій,  міжнародне  екологічне  право  та

міжнародне співробітництво в галузі  охорони довкілля ,  а також засвоєння

таких підгалузей права, як: водне, гірниче, лісове, фауністичне, флористичне,

атмосферо-охоронне.

Міждисциплінарні зв’язки. Екологічне право тісно пов’язане з такими

галузями  права  як  конституційне,  адміністративне,  земельне,  цивільне,

кримінальне, міжнародне, аграрне, господарське.

Метою викладання  навчальної  дисципліни  «Екологічне  право»  є

опанування  головних  положень  які  сприяють  формуванню  сучасного

правника  як  фахівця,  який  в  умовах  складних  відносин  між  державою,

органами  місцевого  самоврядування,  фізичними  і  юридичними  особами  з

приводу належності, використання, відтворення природних ресурсів, охорони

навколишнього природного середовища може забезпечити режим законності

щодо сталого розвитку, прав  та  інтересів  відповідних суб’єктів,  засвоєння

найважливіших положень екологічного права України, формування еколого-

правової свідомості та еколого-правової культури у цій сфері.

Завданням викладання навчальної дисципліни «Екологічне право» є:

‒ системне пізнання змісту вимог екологічного законодавства;

‒ засвоєння основних понять екологічного права; 

‒ формування уявлення про структуру екологічних правовідносин; 

‒ з’ясування  особливостей  предмета  екологічного  права  та  методів

правового регулювання; 

‒ ознайомленні зі змістом української екологічної доктрини;

‒ ознайомлення з  найважливішими правовими джерелами екологічного

права;



‒ формування  вмінь  і  навичок  самостійного  пошуку  необхідних

нормативно-правових  актів  та  правильного  їх  використання  під  час

вирішення ситуаційних завдань.

Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студенти  повинні

знати:

 ‒ визначення  понять  і  категорій,  що  характеризують  базові  елементи

механізму правового регулювання екологічних правовідносин;

 ‒ основні принципи еколого-правового регулювання;

 ‒ види  юридичної  відповідальності  за  порушення  норм  екологічного

законодавства, їх юридичну природу та відмінності;

 ‒ зміст  екологічних  прав  та  обов’язків  фізичних  та  юридичних  осіб,

територіальних громад і держави;

 ‒ систему екологічного законодавства;

 ‒ особливості права власності на природні ресурси;

 ‒ специфіку  правового  регулювання  використання  окремих  природних

ресурсів і об’єктів;

 ‒ правовий режим особливо охоронюваних природних об’єктів.

вміти: 

 ‒ правильно тлумачити та застосовувати норми екологічного права;

 ‒ використовувати  дані  науки  екологічного  права  для  вирішення

професійних завдань;

 ‒ здійснювати  юридичний аналіз  обставин для  кваліфікації  екологічних

відносин;

 ‒ при виконанні професійних завдань визначати правовий статус органів у

сфері  екологічного  управління  та  правові  наслідки  рішень,  які  вони

приймають;

 ‒ у  межах  економіко-правового  механізму  природокористування  та

охорони  навколишнього  природного  середовища  застосовувати  економічні

заходи  раціонального  природокористування,  а  також  передбачені



законодавством механізми правового регулювання використання,  охорони та

відтворення природних ресурсів;

 ‒ аналізувати і тлумачити чинне екологічне законодавство; 

 ‒ застосовувати  еколого-правові  норми  до  конкретних  фактичних

обставин;

 ‒ орієнтуватися  в  основних  тенденціях  удосконалення  й  розвитку

екологічного законодавства та боротьби з екологічними правопорушеннями.

На вивчення дисципліни відводиться 120 години/4 кредити ECTS.



2. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Загальна частина. Загальні положення

екологічного права.

Тема 1. Предмет, метод, система та принципи екологічного права. 

1. Методологія  та  форми взаємодії  людини і  суспільства з  природним

середовищем у різні періоди розвитку цивілізації.

2. Сучасна екологічна криза: причини,наслідки, форми прояву та шляхи

подолання.

3. Предмет екологічного права та види еколого-правових відносин.

4. Об’єкти  та  суб’єкти  екологічного  права.  Екологічна

правосуб’єктність.

5. Поняття екологічного права.

6. Метод правового регулювання екологічних відносин.

7. Принципи екологічного права.

8. Система екологічного права.

Тема  2.  Правові  основи  управління  природокористуванням  і

охороною  навколишнього  природного  середовища  (екологічне

управління).  Основні  засади  міжнародного  права  навколишнього

середовища. 

1. Екологічна функція держави і права.

2. Основні  принципи  управління  і  контролю  у  сфері

природокористування та охорони довкілля.

3. Система  державних  органів  управління  і  контролю  у  сфері

використання природних ресурсів та охорони довкілля.

4. Правові  питання  участі  громадськості  в  управлінні

природокористуванням та охороною довкілля.

5. Загальна характеристика системи екологічних прав громадян.

6. Право громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля.



7. Право  вільного  доступу  до  екологічної  інформації.  Інші  екологічні

права громадян.

8. Поняття та види екологічних обов’язків громадян.

9. Гарантії,охорона,  форми  та  способи  захисту  екологічних  прав

громадян.

10.Еколого-правова освіта і її значення для формування еколого-правової

культури. Форми еколого-правового виховання. Еколого-правова свідомість і

форми її прояву.

11. Поняття  міжнародного  права  навколишнього  середовища,  його

джерела.  Міжнародно-правова відповідальність за  правопорушення у сфері

охорони навколишнього середовища. 

Тема 3. Право власності на природні ресурси та комплекси.

1. Особливості  права  власності  на  природні  ресурси  та  комплекси.

Основні ознаки і визначення поняття права власності на природні ресурси та

комплекси. 

2. Конституційні  засади  права  власності  на  природні  ресурси.  Право

власності на природні об’єкти в природноресурсових кодексах.

3. Право  державної,  комунальної  та  приватної  власності  на  природні

ресурси.

4. Підстави,  порядок  та  особливості  виникнення  права  державної,

комунальної та приватної власності на природні ресурси.

Тема 4. Право природокористування.

1. Загальна  характеристика  та  зміст  права  природокористування.

Основні принципи природокористування.

2. Об’єкти та суб’єкти права природокористування.

3. Правова класифікація видів природокористування.

4. Підстави  і  порядок  виникнення  права  природокористування,

зупинення, зміни права природокористування.

Тема 5. Правове забезпечення екологічної безпеки.



1. Поняття  екологічної  безпеки  та  правовий  механізм її  забезпечення.

Суб’єкти і об’єкти екологічної безпеки.

2. Правове  регулювання  поводження  забезпечення  ядерної  та

радіаційної безпеки.

3. Правове  регулювання  поводження  з  небезпечними  хімічними

речовинами.

4. Правове забезпечення біологічної безпеки.

5. Правове убезпечення від впливу негативних фізичних чинників.

Тема 6. Основні функції управління у галузі охорони навколишнього

природного середовища.

1. Основні функції управління у сфері природокористування і охорони

навколишнього природного середовища.

2. Державний моніторинг довкілля.

3. Система  нормативів  і  стандартів  у  сфері  природокористування  й

охорони навколишнього природного середовища

4. Юридичні  вимоги  щодо  інформації  про  стан  навколишнього

природного середовища.

5. Короткострокові та довгострокові екологічні прогнози.

6. Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів.

7. Державний облік об’єктів і речовин, що негативно впливають на стан

навколишнього природного середовища.

Тема 7. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

1. Поняття,  функції  юридичної  відповідальності  за  екологічні

правопорушення.

2. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

3. Юридичний склад екологічного правопорушення.

4. Застосування  дисциплінарної,  адміністративної  та  кримінальної

відповідальності  за  екологічні  правопорушення.  Особливості  застосування

цивільно-правової  відповідальності  за  порушення  екологічного

законодавства.



5. Особливості розгляду екологічних спорів.

Змістовий модуль № 2. Особлива частина. Особливості правового

регулювання використання окремих природних ресурсів.

Тема  8.  Правове  регулювання  охорони  та  використання  земель.

Правове регулювання використання та охорони вод і водних ресурсів.

1. Землі, як об’єкт правової охорони і використання.

2. Правове  регулювання  у  сфері  охорони  земель.  Правовий  режим

цільового використання земель.

3. Правове забезпечення охорони земель при здійсненні  господарської

діяльності: рекультивація і консервація земель.

4. Державний, самоврядний і  громадський контроль за використанням

та охороною земельних ресурсів.

5. Води як об’єкти правової охорони і використання.

6. Основні  законодавчі  вимоги  щодо  раціонального  використання  і

ефективної охорони водних об’єктів та їх ресурсів.

7. Правова  охорона  вод  від  забруднення,  засмічення  і  вичерпання.

Особливості  охорони  внутрішніх  морських  вод  і  територіального  моря.

Правова охорона підземних вод та об’єктів питного водопостачання.

8. Правовий  режим  водоохоронних  зон  і  зон  санітарної

охорони,прибережних захисних смуг та берегових смуг водних шляхів.

Тема  9.  Особливості  правового  регулювання  охорони  та

використання  надр  та  атмосферного  повітря.  Особливості  правового

регулювання охорони і використання тваринного світу.

1. Поняття  і  структура  державного фонду  надр  та  державного  фонду

родовищ корисних копалин.

2. Загальна  характеристика  права  користування

надрами:поняття,суб’єкти,об’єкти та види права надрокористування.



3. Підстави та порядок виникнення,зміни,призупинення та припинення

права користування надрами. Спеціальні дозволи на користування надрами.

Підстави та порядок надання та вилучення гірничих відводів.

4. Законодавчі заходи щодо охорони надр.

5. Державний  контроль  і  нагляд  за  веденням  робіт  з  вивчення,

використання і охорони надр.

6. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони.

7. Правове регулювання охорони атмосферного повітря.

8. Тваринний  світ  як  об’єкт  правової  охорони,відтворення  і

використання.

9. Державне  управління  у  сфері  охорони  та  відтворення  тваринного

світу.

10.  Загальна  характеристика  права  користування  тваринним  світом:

поняття, об’єкти, суб’єкти, види права користування тваринним світом.

11.  Правове  регулювання  полювання  та  мисливського  господарства,

рибальства: поняття та види.

Тема  10.  Особливості  правового  регулювання  використання  і

охорони рослинного світу та лісів. Правове регулювання поводження з

відходами.  Правовий  режим  екологічно  вражених  територій  і  зон

надзвичайних екологічних ситуацій.

1. Рослинний світ як об’єкт правової охорони та використання

2. Державне управління і  державний контроль і  галузі  використання і

охорони рослинного світу.

3. Правова  природа  використання  рослинного  світу.  Загальне  і

спеціальне користування природними рослинними ресурсами.

4. Правове  забезпечення  охорони  об’єктів  рослинного  світу.  Правові

вимоги щодо акліматизації, інтродукції та селекції рослин.

5. Ліс  як  об’єкт  права  лісокористування.  Суб’єкти  та  види  права

лісокористування.

6. Правові засади щодо відтворення,охорони та захисту лісів.



7. Державне  управління  і  державний  контроль  у  сфері

використання,охорони,захисту та відтворення лісів.

8. Основні напрями державної політики в сфері поводження з відходами.

9. Відходи  як  об’єкт  правового  регулювання.  Правова  класифікація

відходів.

10.Правовий режим поводження з відходами: радіоактивними, твердими

побутовими, небезпечними.

11.Функції органів виконавчої  влади і місцевого самоврядування щодо

поводження з відходами: облік, моніторинг та інформація про відходи.

12.Основні  види  правопорушень  у  сфері  поводження  з  відходами  та

застосування юридичної відповідальності.

13.Поняття і види надзвичайних екологічних ситуацій.

14.Цивільний захист населення.

15.Правові  режими екологічно  вражених  територій  і  зон  екологічного

лиха.

16.Правовий  режим  надзвичайного  стану  в  умовах  надзвичайної

екологічної ситуації.

17.Правовий режим зон  надзвичайної екологічної ситуації.

18.Особливості правового режиму територій карантину.
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