
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  1.3.9   ; 

2. Назва:         Природоохоронне законодавство та екологічне право                ; 
3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:        3      ; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:              6                    ; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:           3                    ; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мороз О.Т., старший викладач             

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

• застосовувати знання ’’Екологічного права України’’ в своїй правовій  діяльності; 

• орієнтуватись у системі комплексної галузі права, що об’єднує такі складові, як 

природноресурсове, природоохоронне право, а також правове забезпечення екологічної безпеки 

людини; 

• узагальнювати та аналізувати практику використання екологічного законодавства з його 

різновидами; 

• працювати над написанням рефератів, наукових публікацій та доповідей, запитів на 

екологічну інформацію; 

•  самостійно опрацьовувати навчально-нормативний матеріал і наукову літературу.; 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:   «Біологія», «Загальна 

екологія (та неоекологія)», «Вступ до фаху», «Соціологія»                                                        ; 

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

12. Зміст курсу: 
Екологічне право України як наука, навчальна дисципліна і сфера практичної діяльності. 

Предмет, принципи, система та  метод екологічного права. Джерела екологічного права. Екологічні 

права та обов’язки громадян. Право природокористування. Право власності на природні ресурси. 

Правові і наукові основи управління в галузі екології. Економіко-правовий  механізм в галузі 

екології. Юридична відповідальність в галузі екології. Правове регулювання екологічної експертизи.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1.  Андрейцев В. І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. Загальна 

частина. — К., 1996. 

2.  Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. по-сіб. - К, 2002. 

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

Навч. посібник. — К, 2006. 

4.  Балюк Г. І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в 

Україні: Монографія. — К., 1997. 

5.  Бобкова А. Г. Правовое обеспечении рекреационной деятельности. — Донецк, 2000. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

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

       Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16. Мова викладання:               українська               . 

 
Завідувач кафедри                                                                    М.О. Клименко, 

                                                                                                    доктор с.- г. наук, професор  

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 
 

1. Code: 1.3.9; 

2. Title: Environmental protection legislation and Environmental Law. 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level:  the Ist (Bachelor's degree). 

5. Year of study when the discipline is offered: 3. 

6. Semester when the discipline is studied: 6. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position:  Moroz O.T., senior lecturer. 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must be able: 

•  to apply knowledge of the Environmental Law of Ukraine in his/her legal activities; 

•  to orient oneself in the system of a complex branch of law, which combines such components as natural 

resources, Environmental Law, as well as the legal support of human ecological safety; 

•  to generalize and analyze the practice of using Environmental legislation with its varieties; 

•  to work on writing abstracts, scientific publications and reports, requests for environmental information; 

•  to independently work up the educational and normative material and scientific literature. 

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

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Biology", "General ecology (and neo-

ecology)", "Introduction to the specialty", "Sociology". 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary):; 
12. Course contents: 
Environmental law of Ukraine as a science, educational discipline and sphere of practical activity. Subject, 

principles, system and method of the Environmental Law. Sources of the Environmental Law. 

Environmental rights and duties of citizens. The right to use natural resources. Property right to use natural 

resources. Legal and scientific principles of management in the field of ecology. Economic and legal 

mechanism in the field of ecology. Legal liability in the field of ecology. Legal regulation of the 

environmental expertise. 

13. Recommended educational editions: 
1. Andreitsev V.I. Environmental Law: course of lectures: teaching manual for faculties of Law of higher 

schools. General part. − K., − 1996. 

2. Andreitsev V.I. The right of environmental safety: teaching, scientific and practical manual. − K., − 2002. 

3. Baliuk G.I. Environmental Law of Ukraine: summary of lectures with the schemes (general and special 

parts): teaching. manual. −  K,, − 2006. 

4. Baliuk G.I. Legal aspects of providing nuclear and radiation (radioecological) safety in Ukraine: 

monograph.  − K., − 1997. 

5. Bobkova  A.G. Legal support of recreational activity. − Donetsk, 2000. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:                                                                            
lectures  – 20 hours,  practical works  – 20 hours, independent work – 80 hours. Total – 120  hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing business 

and role games, case studies, individual and group research tasks, using multimedia presentations. 

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

Final control: the test at the end of the 6th semester. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department, 

Doctor of Agricultural Sciences, professor                                      M.O. Klymenko        

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


