
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 1.3.10; 

2. Назва: Екологічне право; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Хаванська О.Л., ст.. викладач 

9. Результати навчання: формування у студентів  системи знань про поняття, предмет та методи 

екологічного права, його джерела, основні інститути та підгалузі, правове регулювання використання, 

відтворення та охорони природних ресурсів, юридичної відповідальності за екологічні правопорушення 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Кримінальне право, Цивільне 

право, Теорія держави і права; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Земельне 

право, Аграрне право;  

12. Зміст курсу: Екологічне право в системі права України. Джерела екологічного права: поняття, види 

та система. Еколого-правовий статус громадян України. Право власності на природні ресурси в Україні. 

Загальна характеристика  права природокористування. Форми та функції  управління в галузі охорони 

довкілля. Право екологічної безпеки в Україні. Поняття і особливості екологічної відповідності за 

екологічні правопорушення. Правові засади використання та охорони земель в Україні. Правові засади 

використання та охорони надр. Правові засади використання та охорони  лісів. Правові засади 

використання та охорони тваринного світу. Правові засади використання та охорони водних об’єктів. 

Правові засади використання та охорони атмосферного повітря. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Екологічне право України: Підр. для студ-в юрид.вищ.навч.закл-в / За ред. А.П. Гетьмана 

та М.В. Шульги. – Харків: Право, 2005. – 381 с. 

2. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч.посіб. – 3-е ид. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.  

3. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах: Навч. посіб. – К.: 

Юрінком Інтер, 2006. – 192 с. 

4. Бондар Л.О., Курзова В.В. Екологічне право України у запитаннях і відповідях: навч. 

посібн. – Харків: ІПЦ «Ксилон», 2006. – 245 с. 

5. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива 

частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006 . – 192 с. 

6. Бредіхіна В. Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє середовище: 

монографія / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Видавець ФО-П 

Вапнярчук Н.М., 2008. — 168с. 

7. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, 

А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2007. – 485 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 12 год. лабораторних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 3 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

  16. Мова викладання: українська. 
В. о. завідувача кафедри                                                         к.філос.н., доцент кафедри Мельничук Ю.І.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:1.3.10.; 

2. Title: Environmental law; 

3. Type: обов’язковий; 

4. Higher education level: І (бакалаврський),                                                                       
5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied:3; 

7. Number of established ECTS credits:3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Khavansky O. 

9. Results of studies: formation of students knowledge system about the concept, subject and methods of 

environmental law, its sources, main institutions and sub-sectors, legal regulation of use, reproduction and 

protection of natural resources, legal liability for environmental offenses 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Criminal Law, Civil Law, Theory of State and Law; Land law, Agrarian law; 

12. Course contents: (перелік тем) Environmental law in the system of law of Ukraine. Sources of 

environmental law: concept, species and system. Ecological and legal status of citizens of Ukraine. Ownership 

of natural resources in Ukraine. General characteristics of the right to use nature. Forms and functions of 

management in the field of environmental protection. The right to environmental safety in Ukraine. Concepts 

and features of environmental compliance for environmental offenses. Legal principles of use and protection of 

land in Ukraine. Legal principles of use and protection of subsoil. Legal principles of use and protection of 

forests. Legal principles of the use and protection of the animal world. Legal principles of use and protection of 

water objects. Legal bases of use and protection of atmospheric air. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Екологічне право України: Підр. для студ-в юрид.вищ.навч.закл-в / За ред. А.П. Гетьмана та М.В. 

Шульги. – Харків: Право, 2005. – 381 с. 

2. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч.посіб. – 3-е ид. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.  

3. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах: Навч. посіб. – К.: 

Юрінком Інтер, 2006. – 192 с. 

4. Бондар Л.О., Курзова В.В. Екологічне право України у запитаннях і відповідях: навч. 

посібн. – Харків: ІПЦ «Ксилон», 2006. – 245 с. 

5. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива 

частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006 . – 192 с. 

6. Бредіхіна В. Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє середовище: 

монографія / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Видавець ФО-П 

Вапнярчук Н.М., 2008. — 168с. 

7. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, 

А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2007. – 485 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 год. лекцій, 12 год. лабораторних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Forms and assessment criteria: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 3 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

Head of the department, 

Ph.D., Melnichuk Yu.I.,        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


