
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК23 

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: Швець О.М., к.ю.н., доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

● проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; 

● формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми; 

● давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю; 

● оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему; 

● використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин; 

● належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності; 

● працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи; 

● демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і 

норм фундаментальних галузей права. 

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

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Основи екології. 

12. Зміст курсу: Тема 1. Поняття, предмет та джерела екологічного права. Тема 2. Державне та 

громадське управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання 

природних ресурсів. Тема 3. Екологічні права та обов’язки громадян. Тема 4. Правовий режим 

використання природних ресурсів та територій. Тема 5. Екологічна безпека: правове забезпечення. 

Тема 6. Правове забезпечення оцінки впливу на довкілля. Тема 7. Контроль у галузі охорони 

навколишнього природного середовища. Тема 8. Екологічні правопорушення. Юридична 

відповідальність. Тема 9. Правове регулювання використання та охорони навколишнього природного 

середовища у населених пунктах.   

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Екологічне право : підручник за редакцією А.П. Гетьмана. Харків : Право, 2013. 432 с. URL:  

https://cutt.ly/Rljrvoj. 2. Тетарчук І.В. Екологічне право України. Навчальний посібник для підготовки 

до іспитів. Київ : ТОВ «Центр учбової літератури», 2020. 230 с. 3. Середницька І.А. Екологічне право 

(в схемах) Альбом схем: Наочний посібник /І. А. Середницька. – Одеса: ОДУВС, 2016. – 81с. 

4.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. Київ: 

ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. 720 с. 5. Екологічне право України : навч. посіб. / Н.Р. 

Кобецька. 2/ге вид., перероб. і допов. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 352 с. 6. Краснова Ю.А. Право 

екологічної безпеки: навчальний посібник. Київ : ЦП «Компринт», 2019. 238 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
Лекцій: 20 год. д.ф.н., 2 год. з.ф.н.; практичних: 12 год. д.ф.н., 6 год. з.ф.н., самостійна робота: 58 

год. д.ф.н., 82 год.з.ф.н. Разом – 90 год.  

Методи: проблемно-пошуковий метод,навчальна дискусія, мозковий штурм, аналіз ситуації, 

тренінги, обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження. 

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

Методи оцінювання: практична перевірка виконаних завдань, опитування, тестування, оцінювання 

у процесі, модульний контроль. 

Структура оцінки: виконання практичних завдань – 48 балів, індивідуальне науково-дослідне 

завдання 12 балів, модульні контролі – 40 балів. 

16. Мова викладання: українська. 
 
 

Завідувач кафедри                                                                   Ю.І. Мельничук, к.філ.н., доцент  
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: ОК23 

2. Title: Environmental law 

3. Type: required. 

4. Higher education level: І (bachelor's). 

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: Shvets O. V., candidate of law 

sciences, docent. 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of; 

• collect and integrated analysis of materials from various sources; 

• formulate their own reasonable judgments based on the analysis of a known problem; 

• give a brief opinion on certain factual circumstances with sufficient justification; 

• evaluate the disadvantages and advantages of arguments, analyzing a known problem; 

• use a variety of information sources to fully and comprehensively establish certain circumstances; 

• make appropriate use of statistical information obtained from primary and secondary sources for their 

professional activities; 

• work in a group, forming their own contribution to the tasks of the group; 

• demonstrate the necessary knowledge and understanding of the nature and content of basic legal 

institutions and norms of fundamental branches of law. 

10. Forms of organizing classes: lesson, independent work, practical preparation, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Fundamentals of ecology 

12. Course contents: Theme 1. The concept, subject and sources of environmental law. Theme 2. State and 

public administration in the field of environmental protection and use of natural resources. Theme 3. 

Environmental rights and responsibilities of citizens. Theme 4. Legal regime of use of natural resources and 

territories. Theme 5. Environmental security: legal support. Theme 6. Legal support of environmental impact 

assessment. Theme 7. Control in the field of environmental protection. Theme 8. Environmental offenses. 

Legal liability. Theme 9. Legal regulation of the use and protection of the environment in settlements. 

13. Recommended educational editions:  
1. Environmental law: a textbook edited by A.P. Hetman. Kharkiv: Pravo, 2013. 432 p. URL: 

https://cutt.ly/Rljrvoj. 2. Tetarchuk I.V. Environmental law of Ukraine. Study guide for exam preparation. 

Kyiv: Center for Educational Literature LLC, 2020. 230 p. 3. Serednytska I.A. Ecological law (in schemes) 

Album of schemes: Visual manual / I. A. Serednytska. Odessa: ODUVS, 2016. 81 p. 4. Environmental law 

of Ukraine. Academic course: Textbook / For general. ed. Y.S. Shemshuchenko. Kyiv: Yurydychna Dumka 

Publishing House LLC, 2008. 720 p. 5. Environmental law of Ukraine: textbook. way. / N.R. Kobetska. 2nd 

ed., Reworked. and add. Kyiv: Yurinkom Inter, 2008. 352 p. 6. Krasnova Y.A. The right of ecological 

safety: a textbook. Kyiv: CP "Comprint", 2019. 238 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 20 hours (2 hours  external form of education), practical classes – 12 (6 hours  external form of 

education), independent work – 58 hours (82 hours  external form of education). Total – 90 hours. 

Methods of teaching: problem-searching method, brainstorming, situation analysis, trainings, discussions, 

presentations, mini-lectures, situational research. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Assessment methods: practical verification of completed tasks, surveys, testing, assessment in the process, 

modular control. 

Assessment structure: performance of practical tasks - 48 points, individual research task 12 points, modular 

controls - 40 points. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

 

Head of the department                                                             Y.I. Melnichuk, Ph.D., associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


