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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 4,5  

Галузь знань 

0401 – Природничі 

науки 
Нормативна 

 

Напрям підготовки 

6.040106 «Екологія, 

охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування» 

Модулів – 1 Рік підготовки: 
Змістових 

модулів – 3 

3-й 4-й 

Семестр 
Загальна 

кількість 

годин – 162 

6 7 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної 

форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної 

роботи 

студента – 8 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень бакалавр 

 

30 2 

Практичні 
28 8 

Самостійна робота 
104 152 

Вид контролю:  

залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних 

занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: 

− для денної форми навчання – 44% до 56%; 

− для заочної форми навчання – 11% до 89% 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: вивчення курсу «Природоохоронне законодавство 

та екологічне право» полягає в тому, щоб на базі пізнаних 

законів розвитку природи та суспільства нормативно закріпити 

обґрунтовану міру поєднання господарської дії на природу та 

охорону навколишнього природного середовища в інтересах 
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теперішнього та майбутнього поколінь людей. Спрямована на 

поглиблення засвоєних теоретичних та практичних знань щодо 

різнобічних аспектів екологічного права як галузі права і 

навчальної дисципліни, реалізації та захисту конституційних 

екологічних прав на безпечне для життя та здоров я довкілля та 

на відшкодування заподіяної порушенням цього права шкоди, 

інших екологічних прав громадян, формування у них 

практичних вмінь та навичок застосування відповідного 

законодавства у реальній практичній діяльності. Вивчення цієї 

дисципліни передбачає засвоєння різнобічних аспектів цієї 

галузі права, закладає основу для використання спеціалістами 

одержаних знань у процесі подальшого навчання, а також для 

формування у них навичок застосування норм екологічного 

законодавства на практиці при розробці та забезпеченні 

юридичного супроводу виважених рішень у галузі охорони 

довкілля, реалізації екологічних прав громадян.  

Завданням дисципліни є набуття знань про регулювання 

і забезпечення ефективного використання природних ресурсів; 

забезпечення якості навколишнього природного середовища; 

гарантування екологічної безпеки, реалізації і захисту 

екологічних прав громадян. 

Навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в усіх 

питаннях правового регулювання відносин з охорони та 

раціонального використання природних ресурсів; юридично 

грамотного реагування на виявлені правопорушення 

екологічного законодавства; сформувати у студентів теоретичні 

знання, навички та практичні вміння для розгляду конкретних 

ситуацій і вирішення практичних завдань. 

У результаті вивчення курсу «Природоохоронне 

законодавство та екологічне право» студенти повинні 

знати: 
− основні юридичні поняття та терміни; 
− проблемність науки екологічного права;  
− процес виникнення та формування екологічного права в 

Україні; 
− чинне природоохоронне законодавство та екологічне 

право; 
− особливості правового регулювання окремих видів 

користування екологічними об’єктами; 
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− правові форми охорони, захисту та гарантії при 

здійсненні власниками та користувачами природних об’єктів їх  

екологічних прав та обов’язків; 
− механізми реалізації екологічного права. 

Вміти: 

− застосовувати здобуті знання «Природоохоронного 

законодавства та екологічного права» в своїй правовій 

діяльності; узагальнювати та аналізувати практику 

використання екологічного законодавства; 

− самостійно опрацьовувати навчально-нормативний 

матеріал і наукову літературу; 

− за існуючими алгоритмами на основі діючого 

законодавства оцінювати ступінь небезпеки певного 

екологічного правопорушення в конкретних умовах і складати 

відповідні акти; 

− орієнтуватись у системі комплексної галузі права, що 

об’єднує такі складові, як природноресурсове, природоохоронне 

право, а також правове забезпечення екологічної безпеки 

людини; 

− на підставі діючого законодавства ефективно 

контролювати дотримання норм і правил раціонального 

природокористування різними організаціями,установами, 

юридичними та фізичними особами незалежно від 

підпорядкування; 

− самостійно опрацьовувати навчально-нормативний 

матеріал і наукову літературу; 
− складати запити на екологічну інформацію. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1 
Конституційні, науково-методичні та правові засади 

природоохоронного законодавства та екологічного права 
 
Тема 1. Закон. 
Аспекти поняття закону. Основні ознаки закону. 

Законодавчий процес. Суб'єкт законодавчої ініціативи. Види 

законів. Інститут права. Дія закону в часі, просторі та по колу 

осіб. 
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Тема 2. Природоохоронне законодавство та 
екологічне право України як наука,навчальна дисципліна і 
сфера практичної діяльності. Джерела природоохоронного 
законодавства і екологічного права. 

Взаємодія суспільства та природи – об'єктивна 

передумова виникнення природоохоронних відносин і 

екологічного права. Галузь природоохоронного законодавства і 

галузь екологічного права. Система природоохоронного 

законодавства України. Механізм формування екологічного 

права. Місце екологічного права в правовій системі 

України. Екологічне право та суміжні галузі права. Роль 

природоохоронного законодавства і екологічного права у 

здійснені  екологічної політики держави. Основні напрямки 

національної екологічної політики України. Реалізація 

державної політики в галузі охорони навколишнього 

природного середовища, використання природних ресурсів  та 

забезпечення екологічної безпеки. Об’єкти і суб’єкти 

екологічного права. Джерела природоохоронного законодавства 

та екологічного права. 

Тема 3. Право природокористування. Екологічні 
права та обов’язки громадян. 

Право природокористування. Принципи та види права 

природокористування. Суб’єкти та об’єкти права 

природокористування. Права та обов’язки природо 

користувачів. Особливості орендних правовідносин 

природокористування. Права і обов’язки суб’єктів орендних 

правовідносин природокористування. Підстави виникнення та 

припинення права природокористування. Поняття екологічних 

прав громадян. Види екологічних прав громадян. Гарантії 

екологічних прав громадян та форми їх захисту. Обов’язки 

громадян у галузі екології. 
 

Змістовий модуль 2 
Сфера діяльності екологічного законодавства 

 
Тема 1. Еколого-правовий режим раціонального 

використання і охорони земель. 
Завдання земельного законодавства. Форми та види 

власності на землю. Права та обов'язки власників земель та 

землекористувачів, захист та гарантія їх прав. Використання 
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земель. Правова охорона земель. Контроль за використанням та 

охороною земель. Відповідальність за порушення земельною 

законодавства. 

Тема 2. Еколого-правовий режим раціонального 
використання і охорони надр. 

Правова охорона надр. Компетенція органів управління. 

Надання надр у користування. Права та обов'язки користувачів 

надр. Плата за користування надрами. Охорона надр. 

Державний контроль і нагляд за веденням робіт при 

палеонтологічному вивченні надр, їх використанням і 

охороною. Відповідальність за порушення законодавства про 

надра. 

Тема 3. Еколого-правовий режим використання, 
відтворення і охорони вод. 

Характеристика і завдання водного законодавства. 

Водний і земельний фонди України. Види права 

водокористування. Охорона вод. Права і обов'язки 

водокористувачів. Відповідальність за порушення водного 

законодавства. 

Тема 4. Еколого-правовий режим використання, 
відтворення і охорони лісів. 

Завдання лісового законодавства України. Права та 

обов'язки лісокористувачів. Контроль за охороною, захистом, 

використанням та,відтворенням лісів. Право використання 

лісових ресурсів. Плата за використання лісових ресурсів та 

користування земельними ділянками лісового фонду. 

Державний облік  лісового фонду. Відповідальність за 

порушення лісового законодавства. 

Тема 5. Еколого-правовий режим використання, 
відтворення і охорони тваринного світу. 

Завдання законодавства України про охорону, 

використання і відтворення тваринного світу. Об'єкти 

тваринного світу. Основні  вимоги та принципи охорони, 

раціонального використання і відтворення тваринного світу. 

Права та обов'язки громадян при використанні об'єктів 

тваринного світу. Права та обов'язки користувачів об'єктами 

тваринного світу. Охорона тваринного світу. Контроль у галузі 

охорони, використання і відтворення тваринного світу. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону, 

використання і відтворення тваринного світу. 
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Тема 6. Еколого-правовий режим охорони і 
використання атмосферного повітря. 

Завдання закону про охорону атмосферного повітря. 

Стандартизація і нормування у галузі охорони атмосферного 

повітря. Заходи щодо охорони атмосферного повітря. 

Додержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при 

проектуванні, будівництві та реконструкції промислових 

об'єктів. Економічний механізм забезпечення охорони 

атмосферного повітря. Контроль у галузі охорони атмосферного 

повітря. Державний облік та моніторинг у галузі охорони 

атмосферного повітря. 

Правопорушення в галузі охорони атмосферного повітря 

та відповідальність за них. 

Тема 7. Правовий режим використання та охорони 
природно-заповідного фонду. Правовий режим 
використання та охорони рекреаційних зон. Правовий 
режим використання та охорони курортних, лікувально-
оздоровчих зон і курортів. 

Природно-заповідний фонд. 

1. Поняття природно-заповідного фонду. 

2. Класифікація територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду. 

3. Правовий режим територій та об'єктів природно-

заповідного фонду.  

4. Землі територій та об'єктів природно-заповідного фонду.  

5. Право власності на території та об'єкти природно-

заповідного фонду. 

6. Державне управління заповідною справою в Україні. 

7. Юридична відповідальність за порушення законодавства 

про природно-заповідний фонд. 

Рекреаційні зони. 

1. Поняття, склад і юридична природа рекреаційних зон. 

2. Правовий режим і порядок створення рекреаційних зон. 

Види рекреаційних зон. Юридичні критерії зонування 

рекреаційних зон. Нормативи рекреаційної навантаженості. 

3. Особливості управління в галузі використання та 

охорони рекреаційних зон. 

4. Правові форми використання рекреаційних зон. 

5. Правова охорона рекреаційних зон. 

6. Проблеми відповідальності за порушення режиму 
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використання та охорони рекреаційних зон. 

Лікувально-оздоровчі зони і курорти. 

1. Поняття і юридична природа курортних, лікувально-

оздоровчих зон та курортів. 

2. Порядок утворення курортних та лікувально-оздоровчих 

зон,курортів. 

3. Види курортних та лікувально-оздоровчих зон і 

курортів. 

4. Особливості управління у галузі використання та 

охорони курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. 

5. Правові форми використання курортних, лікувально-

оздоровчих зон та курортів. 

6. Правова охорона курортних, лікувально-оздоровчих зон 

та курортів. 

7. Проблеми відповідальності за порушення режиму 

використання та охорони курортних, лікувально-оздоровчих зон 

і курортів. 

8. Зони округу санітарної охорони. 

 
Змістовий модуль 3 

Механізми екологічного права 
 

Тема 1. Право власності на природні ресурси. 
Економіко-правовий механізм в галузі екології.  

Поняття права власності на природні ресурси. Форми 

права власності на природні ресурси. Підстави для виникнення 

відносин права власності на природні ресурси. Об’єкти і 

суб’єкти права власності на природні ресурси. Зміст права 

власності на природні ресурси. Форми та методи забезпечення 

права власності на природні ресурси. Припинення права 

власності на природні ресурси. Суть та система економічного 

механізму забезпечення охорони навколишнього природного 

середовища. Поняття і склад економіко – правового механізму в 

галузі екології. Правові форми платежів в галузі екології. 

Економіко-правове стимулювання екологічної діяльності. 
Тема 2. Правові і наукові основи управління в галузі 

екології. 
Поняття управління в галузі екології. Функції 

управління в галузі екології. Система органів управління в 

галузі екології. Участь громадськості в управлінні охороною 
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довкілля. 

Тема 3. Правове регулювання поводження з 
відходами. 

Поняття та види відходів. Правовий режим відходів. 

Права та обов’язки суб’єктів у сфері поводження з відходами. 

Державне управління і контроль у сфері поводження з 

відходами. Юридична відповідальність у сфері поводження з 

відходами. 

Тема 4. Правовий режим зон надзвичайних 
екологічних ситуацій. 

Державне регулювання режиму надзвичайних ситуацій. 

Загальна характеристика надзвичайних екологічних ситуацій. 

Правове забезпечення запобігання надзвичайним екологічним 

ситуаціям та їх ліквідації. 

Тема 5. Правовий режим виключної (морської) 
економічної зони і континентального шельфу. 

Виключна (морська) економічна зона та 

континентальний шельф як об’єкти правового регулювання, 

використання і охорони. Поняття, склад і юридична природа 

виключної (морської) економічної зони. Поняття, склад і 

юридична природа континентального шельфу. Особливості 

використання природних багатств континентального шельфу і 

виключної (морської) економічної зони. Правове регулювання 

наукових досліджень у виключній (морській) економічній зоні 

та на континентальному шельфі;Особливості управління в 

галузі використання та охорони природних багатств 

континентального шельфу і виключної (морської) економічної 

зони. Правова охорона виключної (морської) економічної зони 

та континентального шельфу. Відповідальність за порушення 

законодавства в галузі використання та охорони природних 

багатств континентального шельфу і виключної (морської) 

економічної зони.  
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви 

змістовних 

модулів 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього у тому числі усього у тому числі 

л. практ. с.р. л. практ. с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовний модуль 1. Конституційні, науково-методичні та 
правові засади природоохоронного законодавства та 
екологічного права 
Тема 1. Закон 11 2 2 7    10 

Тема 2. 
Природоохоронне 

законодавство та 

екологічне право 

України як 

наука,навчальна 

дисципліна і сфера 

практичної 

діяльності. 

Джерела 

природоохоронного 

законодавства і 

екологічного права. 

11 2 2 7   0,5 10 

Тема 3. Право 

природокористуван

ня Екологічні права 

та обов’язки 

громадян. 

11 2 2 7 9 0,5  10 

Разом 33 6 6 21 27 1  30 

Змістовий модуль 2. Сфера діяльності екологічного 
законодавства 
Тема 1. Еколого-

правовий режим 

раціонального 

використання і 

охорони земель. 

 

11 2 2 7 8  1 10 

Тема 2.  Еколого-

правовий режим 

раціонального 

11 2 2 7 9  1 10 
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використання і 

охорони надр. 
 
Тема 3. Еколого-

правовий режим 

використання, 

відтворення і 

охорони вод. 

11 2 2 7 9  1 10 

Тема 4. Еколого-

правовий режим 

використання, 

відтворення і 

охорони лісів. 

11 2 2 7 9  1 10 

Тема 5. Еколого-

правовий режим 

використання, 

відтворення і 

охорони 

тваринного світу. 

11 2 2 7 9  1 10 

Тема 6. Еколого-

правовий режим 

охорони і 

використання 

атмосферного 

повітря. 

11 2 2 7 9  1 10 

Тема 7. Правовий 

режим 

використання та 

охорони природно-

заповідного фонду. 

Правовий режим 

використання та 

охорони 

рекреаційних зон. 

Правовий режим 

використання та 

охорони курортних, 

лікувально-

оздоровчих зон і 

курортів. 

11 2 2 7 9  1 10 

Разом 77 14 14 49 35  7 70 

Змістовий модуль 3. Механізми екологічного права 
Тема 1. Право 11 2 2 7 10 0,5 1 10 
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власності на 

природні ресурси. 

Економіко-

правовий механізм 

в галузі екології.  

Тема 2. Правові і 

наукові основи 

управління в галузі 

екології. 

11 2 2 7 8 0,5  10 

Тема 3. Правове 

регулювання 

поводження з 

відходами. 

11 2 2 7 10   10 

Тема 4. Правовий 

режим зон 

надзвичайних 

екологічних 

ситуацій. 

11 2 2 7 10   10 

Тема 5. Правовий 

режим виключної 

(морської) 

економічної зони і 

континентального 

шельфу. 

11 2  6 8   10 

Разом 52 1
0 

8 34 46 1 1 50 

Всього годин 162 3
0 

28 10
4 

162 2 8 15
2 

 
5. Теми практичних занять 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

д. ф. з. ф. 

1. Конституційні та науково-методологічні 

основи природоохоронного законодавства та 

екологічного права України. Закон України  

«Про охорону навколишнього природного 

середовища» − основа природоохоронного 

законодавства. 

2 1 

2. Основні напрями природоохоронного 

законодавства. Нормативно-правові акти 
2 1 
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природоохоронного законодавства. 

3. Поняття та види юридичної 

відповідальності. 
2 1 

4. Юридична відповідальність за порушення 

природоохоронного законодавства. 
2 1 

5. Червона книга України. Зелена книга 

України. 
2 1 

6. Громадський інспектор охорони 

навколишнього природного середовища. 
2 1 

7. Міжнародне екологічне право. Матеріали 

Орхутської конвенції. 
2 1 

8. Вирішення конкретних завдань по темам 1-8. 2  

9. Освоєння практичних навиків використання 

нормативної бази природоохоронного 

законодавства. 

2  

10. Ліцензування у сфері поводження з 

небезпечними відходами 
2  

11. Ділова гра «Правова оцінка екологічного 

правопорушення.» 
2  

12. Захист самостійних робіт та їх обговорення в 

формі дискусії 
2 1 

13. Вирішення конкретних завдань по темам 8-

15 
2  

14. Тестовий модуль. (комп’ютерний варіант.) 

Модульна контрольна робота по курсу 

«Природоохоронне законодавство та 

екологічне право» (тестовий комп’ютерний 

варіант) 

2  

Усього годин 28 8 
 

6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 

− 16 годин – підготовка до аудиторних занять; 

− 20 годин – підготовка до контрольних заходів; 

− 24 години – підготовка питань, які не розглядаються під 

час аудиторних занять 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

д. ф. з. ф.  

1. Предмет правового регулювання в 

екологічному праві. 
− 1 

2. Основні напрями державної екологічної 

політики. 
− 1 

3. Конституційні та науково-методологічні 

основи екологічного права України. 
− 

2 

4. Мета та завдання екологічного права − 1 

5. Структура екологічного права. − 2 

6. Ознаки екологічного права і властивості 

екологічного права. 
− 

2 

7. Принципи екологічного права. − 2 

8. Екологічні правовідносини, їх класифікація. 2 1 

9. Юридичний та фактичний зміст екологічних 

правових відносин. 
− 

2 

10. Суб'єкти та об'єкти екологічних правових 

відносин. 
− 

1 

11. Еколого-правова норма. − 2 

12. Ознаки норм екологічного права. − 1 

13. Структура норм екологічного права. − 2 

14. Види гіпотез, диспозицій,та санкцій еколого-

правових норм. 
2 2 

15. Класифікація еколого-правових норм. − 1 

16. Джерела екологічного права. − 1 

17. Класифікація нормативно-правових актів у 

галузі екології. 
− 

2 

18. Систематизація норм екологічного права. − 2 

19. Реалізація норм екологічного права та іі 

форми. 
− 

2 

20. Основні риси застосування еколого-правових 

норм. 
2 1 

21. Тлумачення еколого-правових норм. 2 2 

22. Право-застосовні акти в галузі екології. − 2 

23. Екологічна інформація, еколого-інформаційні 

правові відносини. 
− 

2 

24. Екологічні права та обов'язки громадян 2 2 
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України. 

25. Джерела екологічної інформації. - 2 

26. Форми статистичної звітності в галузі 

охорони довкілля. 
2 2 

27. Право природокористування. − 2 

28. Поняття управління в галузі екології. − 2 

29. Економіко-правове стимулювання 

екологічної діяльності. 
2 2 

30. Правові форми платежів в галузі екології 2 2 

31. Економіко-правове стимулювання 

екологічної діяльності. 
− 2 

32. Відповідальність як засіб реалізації 

екологічного права; поняття і форми. 
2 2 

33. Поняття і види екологічного 

правопорушення. 
2 2 

34. Види юридичної відповідальності за 

екологічні правопорушення. 
− 2 

35. Правовий  режим використання, відновлення 

та  охорони земель. Склад земельного фонду 

України. 

− 
1 

36. Підстави виникнення та припинення 

земельних правовідносин. Суб'єкти і об'єкти 

земельних правовідносин 

− 
2 

37. Право власності на землю. Підстави 

виникнення, зміни та припинення права 

власності на землю. 

− 
2 

38. Правова охорона земельних ресурсів − 1 

39. Юридична відповідальність за порушення 

земельного законодавства  
− 

2 

40. Предмет, принципи і система гірничого права − 2 

41. Право власності на надра. Правові форми 

видобування корисних копалин. 
− 

1 

42. Правова охорона надр. − 1 

43. Юридична відповідальність за порушення 

законодавства про надра 
− 

2 

44. Правовий режим використання, відновлення і 

охорони вод. 
− 

2 

45. Право власності на води. − 1 
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46. Поняття та види права водокористування. 

Підстави виникнення, зміни і припинення 

права водокористування 

− 
1 

47. Правова охорона водних ресурсів та органи 

управління в галузі використання, 

відновлення і охорони вод. 

− 
1 

48. Правовий  режим  та форми  використання,  

відтворення  і охорони лісів. 
− 

2 

49. Юридична відповідальність за порушення  

водного законодавства 
− 

2 

50. Поняття, предмет, принципи і система 

лісового права 
− 

1 

51. Право лісокористування та його види. Право 

власності на ліси 
− 

1 

52. Органи управління в галузі використання, 

відтворення  і охорони лісів. 
− 

1 

53. Правовий режим тваринного світу. − 1 

54. Форми права власності на тваринний світ. − 1 

55. Підстави і умови права використання 

тваринного світу. 
− 

1 

56. Правова охорона тваринного світу − 1 

57. Правовий режим курортних, лікувально-

оздоровчих зон та їх види. Правовий режим 

використання і охорони рекреаційних зон. 

− 
2 

58. У чому полягає правова охорона 

навколишнього природного середовища в 

сільському господарстві, в містах та інших 

населених пунктах, в промисловості і на 

транспорті? 

2 2 

59. Які основні вимоги щодо охорони виключної 

(морської) економічної зони  та 

континентального  шельфу передбачає чинне 

законодавство? 

− 1 

60. Міжнародне екологічне право та 

співробітництво України в екологічній сфері. 
2 2 

Усього  24 96 
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7. Методи навчання 
Під час лекційного курсу застосовуються слайдові 

презентації (програмне забезпечення Power Point), роздатковий 

матеріал (ілюстрації, схеми, таблиці тощо за темою заняття), 

Іnternet технології, дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях виконуються прикладні завдання з 

основами науково-дослідного характеру, проводиться ділова 

гра. 

 

8. Методи контролю 
Поточний контроль знань студентів з навчальної 

дисципліни «Екологічне право природоохоронне 

законодавство» та проводиться у письмовій формі. Контрольні 

завдання за кожним змістовним модулем включають тестові 

питання. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 

оцінки. 

Розподіл балів за формами і критеріями оцінювання 

надається студентам на початку семестру.  

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Сум

а 

Змістови

й модуль 

№1 

Змістовий модуль №2 

 

Змістовий 

модуль№3 

100 

 

24 36 30 

Т

1 

Т

2 

 

Т

3 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

8 8 8 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 

Методи контролю: для оцінки знань студентів 

використовується поточний і підсумковий контролі. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях методом 

опитування та складання процесуальних документів. У процесі 

вивчення дисципліни студенти виконують дві модульні 

контрольні роботи. Підсумкова форма контролю – залік. 
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10. Рекомендована література 
Базова.  

1. Андрейцев В. І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. 

посібник для юрид. фак. вузів. Загальна частина. — К., 1996. 

2. Балюк Г. І. Екологічне право України: Конспект лекцій у 

схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. посібник. — К, 

2006. 

3. Боголюбов С. А. Экологическое право: Учебник. — М., 

2004. 

4. Бринчук М. М. Экологическое право: Учебник. — М., 

2004. 

5. Гавриш С. Б. Кримінально-правова охорона довкілля в 

Україні: Проблеми теорії застосування і розвитку кримінального 

законодавства. - К., 2002. 

6. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник 

/ За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. - К., 2005. 

7. Екологічне право України: Підручник / За ред. А. П. 

Гетьмана, М. В. Шульги. - Харків, 2005. 

8. Попов В. К. Право природопользования: юридическая 

форма обеспечения реализации экологических интересов. — X., 

1995. 

9. .Экологическое право Украины: Курс лекций / Под ред. 

И. И. Кара-каша. – Одесса. 

Допоміжна 
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. 

2. Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» від 25 червня 1991  

3. Закон України «Про основи національної безпеки 

України» від 19 червня 2003 р. 

4. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. 

5.      Закон України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 р. 

6.      Закон України «Про плату за землю» від 19 вересня 1996 р. 

7. Закон України «Про державний контроль за 

використанням та охороною земель» від 19 червня 2003 р. 

8. Закон України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 р. 

9. Закон України «Про оренду землі» від 2 жовтня 2003 р. 

10. Закон України «Про захист конституційних прав 

громадян на землю» від 20 січня 2005 р. 

11. Закон України «Про меліорацію земель» від 14 січня 2000 р. 
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12. Закон України «Про використання земель оборони» від 

27 листопада 2003 р. 

13. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. 

14. Закон України «Про державну геологічну службу 

України» від 4 листопада 1999 р. 

15. Гірничий закон України від 06 жовтня 1999 р. 

16. Закон України «Про нафту і газ» від 12 липня 2001 р. 

17. Закон України «Про рентні платежі за нафту, природний 

газ і газовий конденсат» від 5 лютого 2004 р. 

18. Закон України «Про державне регулювання видобутку, 

виробництва і використання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 

листопада 1997 р. 

19. Закон України «Про видобування та переробку уранових 

руд» від 19 листопада 1997 р. 

20. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. 

21. Закон України «Про Червону книгу України» від 

7 лютого 2002 р. 

22. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. 

23. Закон України «Про виключну (морську) економічну 

зону» від 16 травня 1995 р. 

24. Закон України «Про питну воду та питне 

водопостачання» від 10 січня 2002 р 

25. Загальнодержавна програма розвитку водного 

господарства, затверджена Законом України від 17 січня 2002 р. 

26. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. 

(Глава 8. Екологічні злочини та Глава 10. Злочини проти 

громадської безпеки, громадського порядку та народного 

здоров'я). 

27. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. Глава 82. 

Відшкодування шкоди. 

28. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 

18 січня 2001 р. 

29. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 

7 грудня 1984 р. Глава 7. Адміністративні правопорушення в 

галузі охорони природи, використання природних ресурсів, 

охорони пам'яток історії та культури. 

30. Закон України «Про тваринний світ» від 13 грудня 

2001 р. 

31. Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та 
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харчову продукцію з них» від 6 лютого 2003 р. 

32. Закон України «Про мисливське господарство та 

полювання» від 22 лютого 2000 р. 

33. Закон України «Про ветеринарну медицину» від 

26 червня 1992 р. 

34. Закон України «Про рослинний світ» від 9 квітня 1999 р. 

35. Закон України «Про захист рослин» від 14 жовтня 

1998 р. 

36. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 

21 квітня 1993 р. 

37. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 

16 жовтня 1992 р. (в редакції від 21 червня 2001 р.) 

38. Закон України «Про природно-заповідний фонд» від 16 

червня 1992 р. 

39. Закон України «Про курорти» від 5 жовтня 2000 р. 

40. Закон України «Про туризм» від 15 вересня 1995 р. 

41. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 

5 вересня 2005 р. 

42. Закон України «Про генеральну схему планування 

території України» від 7 лютого 2002 р. 

43. Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 р. 

44. Закон України «Про поводження з радіоактивними 

відходами» від 30 червня 1995 р. 

45. Закон України «Про пестициди та агрохімікати» від 2 

березня 1995р. 

46. Закон України «Про екологічну мережу України» від 24 

червня 2004 р. 

Загальнодержавна програма формування національної 

екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки, затверджена 

Законом України від 21 вересня 2000р. 

47. Закон України «Про екологічний аудит» від 24 червня 

2004 р. 

48. Закон України «Про концесії» від 16 липня 1999 р. 

49. Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 

14 вересня 1999 р. 

50. Закон України «Про правовий режим території, що 

зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» від 27 лютого 1991 р. 

51. Закон України «Про захист населення і території від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» 
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від 8 червня 2000 р. 

52. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної 

ситуації» від 13 липня 2000 р. 

53. Закон України «Про екологічну експертизу» від 9 

лютого 1995 р. 

54. Закон України «Про використання ядерної енергії та 

радіаційну безпеку» від 8 лютого 1995 р. 

55. Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. 

56. Основи законодавства про охорону здоров'я від 19 

листопада 1992 р. 

57. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про доступ 

до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень і доступ 

до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» від 6 липня 

1999 р. 

58. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про доступ 

до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень і доступ 

до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» від 6 липня 

1999 р. 

59. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про оцінку 

впливу на навколишнє середовище у транскордонному 

контексті» від 19 березня 1999 р. 

60. Закон України «Про звернення громадян» 

61.  Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. 

Інформаційні ресурси 
 

1. Червона Книга України/[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://mail.menr.gov.ua/publ/redbook/redbook.php 

2. Всесвітній фонд дикої природи/[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.wwf.ru/ 

3. Green Peace International/[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.greenpeace.org/ 

4. European Environment Agency /[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.eea.eu.int/ 

5. CEE Regional Environmental Center (REC) /[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.rec.org/ 

6. International Society for Environmental Protection 

/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.isep.at/ 

7. United Nations Environment Programme UNEP 
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/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.unep.org/ 

8. Про екологію в Україні/[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 
http://www.health.gov.ua/www.nsf/maindocs/homeeco?open

document 

9. Каталог інтернет-сайтів з природних ресурсів та 

екології/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://list.priroda.ru/index.php?act=rub&id=12&id2=60 

10. Міністерство з надзвичайних ситуацій/[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua 

11. Екологія Дніпра/[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.dnipro-gef.net/ 

12. Міжнародний Фонд Дніпра/[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://nature.org.ua/dnipro/u_fond.htm 

13. Рада з екологічних проблем басейну 

Дніпра/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nature.org.ua/dnipro/u_rada.htm 

14. Державний комітет лісового господарства/[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.dklg.kiev.ua/ 

15. Рекомендації щодо дій населення у надзвичайних 

ситуаціях/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mns.gov.ua/?nid=6&lang=uk& 

16. Надзвичайні ситуації/[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.menr.gov.ua/menu3/menu3_1.htm 

17. Екологічно небезпечні об'єкти/[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.menr.gov.ua/menu3/menu3_2.htm 

18. Колекція токсикологічних, хімічних, мутагенних, 

канцерогенних та інших банків даних від Карена 

Парсаданяна/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://netserver_karen.blogspot.com/ 

19. Громадський екологічний Internet-проект EcoLife 

/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ecolife.org.ua/education/apress/agenda/gl6.php 

20. Громадська організація "Рідна Земля"/[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ridnazemlya.org.ua/ 

21. Чорнобильський вузол в Інтернет/[Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: www.ic-chernobyl.kiev.ua 
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22. Довідково-інформаційна служба Ecoline (Соцекосоюз, 

Росія) /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ecoline.ru/ECOLINEK.HTM 

23. Кампанія "За біологічну безпеку" Соціально-

Екологічного Союзу/[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://biosafety.seu.ru/ 

24. Коаліція українських екологічних неурядових 

організацій "Альтер-Еко"/[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.gluk.org/coalition/ 

25. Український журнал "Натураліст" /[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://proeco.visti.net/naturalist/ 

26.  Проект ПРООН і АМР США "Програма сприяння 

сталому розвитку в Україні" /[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.undpsust.kiev.ua/ 

27. "Світ відходів." Сторінка Харківської міської 

громадської організації "Незалежне агентство 

екологічної інформації"./[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.waste.com.ua/ 

28. Європейський Екофорум - пан-європейська коаліція 

екологічних громадських організацій/[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.eco-forum.org/ 

29. Прогноз надзвичайних ситуацій в Україні/[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mns.gov.ua/prognoz/?m=18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


