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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів – 6
Індивідуальне науководослідне завдання –
не передбачено

Галузь знань, напрям
підготовки, освітній рівень

Мова навчання:
українська

денна форма
навчання

Галузь знань
10 «Природничі науки»

заочна форма
навчання

Обов’язкова

Рік підготовки:
1-й
1-й
Спеціальність:
101 «Екологія»

Загальна кількість годин
– 180
Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 8

Статус навчальної дисципліни

Семестр
1-й

1-й
Лекції

Освітній рівень:
магістр

30 год.
8 год.
Практичні, семінарські
30 год.
10 год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
120 год.
162 год.
Утому числі:
Індивідуальні завдання:
не передбачено
Форма підсумкового
контролю: екзамен
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1.
Мета та завдання навчальної дисципліни
2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічне
законодавство» полягає у ознайомленні студентів з природоохоронним
законодавством та основними положеннями екологічного права,
сформулювати навички тлумачення та застосування екологічного
законодавства при вирішенні практичних завдань.
2.2. Основним завданням навчальної дисципліни «Екологічне
законодавство» є усвідомлення студентами необхідність вивчення
природоохоронного законодавства та екологічного права; ознайомлення з
правовою дійсністю; отримати уявлення про основні події сучасної правової
реальності.
2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна
спрямована на формування програмних компетентностей:
ФК10. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при
критичному осмисленні екологічних проблем.
3. Результати навчання
Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна
спрямована на формування наступних програмних результатів навчання:
- ПР01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук
про довкілля.
- ПР04. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної
діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в
умовах суперечливих вимог.
- ПР17. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з
різних предметних галузей для вирішення практичних задач і проблем.
4. Передумови для вивчення дисципліни
Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: обов’язкові дисципліни рівня
бакалавр.
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5. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Предмет, джерела і система природоохоронного
законодавства та екологічного права.
1. Поняття, предмет і методи природоохоронного законодавства та
екологічного права.
2. Об'єкти екологічного права.
3. Джерела екологічного права.
4. Принципи, функції та норми екологічного права.
5. Система екологічного права.
Тема 2. Екологічні права і обов'язки громадян
1. Поняття екологічних прав громадян.
2. Види екологічних прав громадян.
3. Гарантії екологічних прав громадян та їх форми захисту.
4. Обов'язки громадян у галузі екології.
Тема 3. Право власності на природні ресурси
1. Поняття права власності на природні ресурси.
2. Форми права власності на природні ресурси.
3. Підстави для виникнення відносин права власності на природні
ресурси.
4. Об'єкти і суб'єкти права власності на природні ресурси.
5. Зміст права власності на природні ресурси.
6. Припинення права власності на природні ресурси.
Тема 4. Право природокористування
1. Право природокористування.
2. Принципи та види права природокористування.
3. Суб'єкти та об'єкти права природокористування.
4. Права і обов'язки природокористувачів.
5. Права
і
обов'язки
суб'єктів
орендних
правовідносин
природокористування.
6. Підстави виникнення та припинення права природокористування.
Тема 5. Юридична відповідальність за порушення екологічного
законодавства
1. Екологічна відповідальність.
2. Поняття екологічного правопорушення.
3. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення
Тема 6. Еколого-правовий режим раціонального використання й
охорони земель
1. Завдання земельного законодавства.
2. Правове регулювання охорони та використання земельних ресурсів
3. Юридична
відповідальність
за
порушення
земельного
законодавства
Тема 7. Правовий режим використання, відтворення і охорони
надр
1. Надра як об'єкт правової охорони та використання
2. Правове регулювання охорони та використання надр
3. Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра
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Тема 8. Правовий режим використання, відтворення і охорони вод
1. Води як об'єкт правової охорони та використання
2. Правове регулювання охорони та використання вод
3. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства
Тема 9. Правовий режим використання, відтворення охорони лісів
1. Ліси як об'єкт правової охорони та використання.
2. Правове регулювання охорони та використання лісів. Поняття права
лісокористування та його види.
3. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства
Тема 10. Правовий режим використання, відтворення і охорона
тваринного світу
1. Тваринний світ як об'єкт правової охорони та використання.
2. Правове регулювання охорони та використання тваринного світу
3. Юридична відповідальність за порушення законодавства про
тваринний світ
Тема 11. Правовий режим охорони і використання атмосферного
повітря
1. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання
2. Правове регулювання охорони та використання атмосферного повітря.
3. Юридична відповідальність за порушення законодавства про
атмосферне повітря
Тема 12. Правове регулювання поводження з відходами
1. Правове регулювання в сфері поводження з відходами
2. Обов’язки суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з
відходами
3. Компетенції Кабінету Міністрів України у сфері поводження з
відходами
4. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері
поводження з відходами
5. Уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з
відходами та їх компетенції
Тема 13. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки
населення та територій, охорони навколишнього середовища
1. Основні засади правового регулювання забезпечення екологічної
безпеки.
2. Надзвичайна екологічна ситуація.
Тема 14. Економіко-правовий механізм природокористування та
охорони навколишнього природного середовища
1 Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього
природного середовища.
2. Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища.
Тема 15. Механізм забезпечення міжнародно-правової охорони
довкілля
1. Поняття та принципи міжнародного екологічного права.
2. Багатостороннє співробітництво та міжнародна діяльність.
3. Нормативні акти як джерела міжнародного екологічного права.
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6. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових тем

Кількість годин

2

денна форма
у тому числі
л
П лаб. с. р.
3
4
5
6

12

2

2

8

12

1

1

10

12

2

2

8

12

0,5

1

10,5

12

2

2

8

12

0,5

1

10,5

12

2

2

8

12

0,5

1

10,5

1

10,5

0,5

11

усього
1
Тема 1. Предмет,
джерела і система
природоохоронного
законодавства
та
екологічного права.
Тема 2. Екологічні
права і обов'язки
громадян
Тема
3.
Право
власності на природні
ресурси
Тема
4.
Право
природокористування
Тема 5. Юридична
відповідальність за
порушення
екологічного
законодавства
Тема 6. Екологоправовий
режим
раціонального
використання
й
охорони земель
Тема 7. Правовий
режим використання,
відтворення
і
охорони надр
Тема 8. Правовий
режим використання,
відтворення
і
охорони вод
Тема 9. Правовий
режим використання,
відтворення охорони
лісів
Тема 10. Правовий
режим використання,
відтворення і охорона
тваринного світу
Тема 11. Правовий
режим охорони і
використання
атмосферного повітря
Тема 12. Правове
регулювання
поводження
з
відходами

усього
7

заочна форма
у тому числі
л
п лаб. с. р.
8
9
10
11

0,5
12

2

2

8

12

0,5
12

2

2

8

12

0,5
12

2

2

8

0,5

12

11
0,5

12

2

2

8

12

0,5
0,5

12

2

2

8

2

2

8

11

2

2

8

11

2

2

8

0,5

12

11
0,5

12

0,5

12
0,5

12

0,5

12
0,5

12

11

12

0,5
11

8

Тема 13. Правове
регулювання
забезпечення
екологічної безпеки
населення та
територій, охорони
навколишнього
середовища
Тема 14. Економікоправовий
механізм
природокористування
та
охорони
навколишнього
природного
середовища
Тема 15. Механізм
забезпечення
міжнародно-правової
охорони довкілля
Усього годин

0,5

12

2

2

8

12

11

0,5

12

2

2

8

0,5

0,5

12

11

0,5
12

2

2

8

12

180

30

30

120

180

0,5
11

8

10

162

7. Теми практичних занять
№
з/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Назва теми

Предмет, джерела і система природоохоронного законодавства
та екологічного права. Екологічні права та обов’язки
громадян.
Право власності на природні ресурси.
Право природокористування.
Юридична відповідальність за порушення екологічного
законодавства.
Екологічні права і обов'язки громадян
Еколого-правовий режим раціонального використання й
охорони земель
Еколого-правовий режим раціонального використання і
охорони надр.
Еколого-правовий режим використання, відтворення і охорони
вод.
Еколого-правовий режим використання, відтворення і охорони
лісів.
Еколого-правовий режим використання, відтворення і охорони
тваринного світу.
Еколого-правовий режим охорони і використання
атмосферного повітря.
Правове регулювання поводження з відходами.
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки
населення та територій, охорони навколишнього середовища
Економіко-правовий механізм природокористування та
охорони навколишнього природного середовища
Механізм забезпечення міжнародно-правової охорони
довкілля

Кількість
годин
Денна
Заочна
форма
форма
2
1

2
2
2

1
1
1

2
2

1
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
2
2
2
2
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8. Теми лабораторних занять
Не передбачено навчальним планом
9. Індивідуальні завдання
Не передбачено навчальним планом
10. Критерії оцінювання результатів навчання
Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Типового
положення про організацію та проведення поточного і семестрового
контролю результатів навчання студентів Луганського національного
аграрного
університету
(посилання
на
сайті
ЛНАУ
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf).
11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики
результатів навчання
11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування.
11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену/заліку.
11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані
тести.
11.4. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточний контроль
Семестр
Сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 овий
контроль
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
40
100
Т1, Т2 ... Т15 – теми практичного заняття.
12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання
яких передбачає навчальна дисципліна
Ноутбук Dell Inspiron 3593 - 1 шт.,
Програмне забезпечення Windows 10, Office 365)
Проектор Acer X1123HP (2020 р.) 1 шт.
Екран (мобільний, 90) (2020 р.) 1 шт
13. Рекомендовані джерела інформації
13.1. Навчальна та інша література
1. Кобецька Н.Р. Дозвільне і договірне регулювання використання
природних ресурсів в Україні: питання теорії та практики. – ІваноФранківськ: 2016. – 271 с.
2. Каракаш І.І. Правове забезпечення аграрно-земельної реформи в
Україні: минуле, сучасне, майбутнє. // Наукові праці НУ «ОЮА». Том
ХХ. – Одеса: Юридична література, 2018. – С. 47-55.
3. Екологічне право України: навчальний посібник. / За ред. І.І. Каракаша,
Т.Є. Харитонової та А.І. Черемнової. – Одеса: видав. дім «Гельветика»,
2018. – 408 с.
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4. Екологічне право: підручник. / За ред. А.П. Гетьмана. – Харків:
«Право», 2019. – 552 с.
5. Екологічне право Підручник для студентів вищих навчальних закладів
— за ред. Каракаша І.І. — Одеса : Фенікс, 2012. — 788 с.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

13.2. Електронні ресурси
Офіційний сайт Міністерство енергетики та захисту навколишнього
середовища України – http//menr.gov.ua
Офіційний сайт Держгеокадастру України – http://land.gov.ua
Офіційний сайт Державного агентства водних ресурсів –
http://www.scwm.gov.ua
Офіційний сайт Державного агентства лісових ресурсів –
http://dklg.kmu. gov.ua/forest/control/uk/index
Офіційний сайт Верховної Ради України – Законодавча база
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Офіційний сайт Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://menr.gov.ua
Екологічні стандарти [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://normative. org.ua; http://minregionbud.gov.ua

