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ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО 
Тип дисципліна професійної та практичної  

підготовки, фахова 
Код К-33 
Семестр 5 
Загальна кількість кредитів/годин: 3 кредити / 90 годин 
Форма контролю іспит 
Викладач доцент кафедри господарського права, 

к.ю.н. Липницька Є.О.  
Необхідні обов’язкові попередні та 
супутні навчальні дисципліни: 

«Цивільне право», «Адміністративне 
право», «Господарське право», 
«Кримінальне право», «Земельне 
право» 

Місце у структурно-логічній схемі: К-33 Екологічне право викладається на 
третьому році навчання 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 
Критерії оцінювання:  поточний контроль – 60 балів 

підсумковий контроль – 40 балів 
Мова викладання:  українська  
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Поняття, предмет, метод, система екологічного права. Джерела 

екологічного права. Екологічні права та обов’язки громадян. Право власності 
на природні ресурси. Право природокористування. Правові засади управління 
природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища. 
Економіко-правовий механізм в галузі екології. Юридична відповідальність в 
галузі екології. Правове забезпечення екологічної безпеки. Правовий режим зон 
надзвичайних екологічних ситуацій. Правовий режим використання та охорони 
земель, надр, вод, тваринного світу, лісів. Правовий режим використання та 
охорони атмосферного повітря. Правові засади формування, збереження та 
раціонального використання національної екологічної мережі України. Правові 
засади охорони та використання природних ресурсів континентального шельфу 
та виключної (морської) економічної зони України. Правовий режим 
поводження з відходами. 

 
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі: 
 
вміти приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і 

мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними 
інтересами (ПРН – 4); 

знати і розуміти природу етичних стандартів, у тому числі етичних 
стандартів правничої професії та діяти на їх основі (ПРН – 5); 

розуміти важливість збереження навколишнього середовища і прагнути у 
своїй діяльності до цього (ПРН – 9); 



знати і розуміти природу та зміст основних правових інститутів та 
процедур національного права і особливості їх реалізації та застосування (ПРН 
– 12); 

вміти виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи 
їх вирішення з використанням наявних теоретичних і прикладних знань у 
відповідності з принципами захисту прав людини і її основоположних свобод 
(ПРН – 13); 

вміти застосовувати набуті знання, аналізувати факти, здійснювати 
логічний, критичний і системний аналіз документів, мотивовано 
обґрунтовувати свій правовий висновок (ПРН – 15); 

вміти розробляти проекти актів застосування права відповідно до такого 
висновку (ПРН -16); 

вміти застосовувати отримані теоретичні знання в процесі надання 
консультацій, практичної юридичної допомоги (ПРН – 18). 
 


