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Загальний опис дисципліни 

Програма курсу екологічне право сприяє формуванню та закріпленню знань 

студентів стосовно основних положень екологічного права; навичок тлумачення та 

застосування екологічного законодавства при вирішенні практичних завдань; сприяє 

усвідомленню студентами необхідності вивчення екологічного законодавства, 

формуванню у них наукового світогляду і правової культури, які допомагають вибору 

правильної правової поведінки у сучасному світі. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

 специфіку предмета та основні джерела екологічного права, їх структуру; 

 суб’єкти екологічного права та їх правовий статус; 

 особливості правового регулювання відносин, що виникають у екологічному 

 праві. 

 особливості правового регулювання інститутів особливої частини екологічного 

 права. 

Після вивчення предмету студент повинен вміти: 

 аналізувати зміст нормативних актів екологічного законодавства України та 

роз’яснювати їх зміст іншим; 

 логічно (послідовно, з виділенням головного, доказово) викладати правничий 

матеріал із застосуванням знань різних джерел права; 

 аналізувати правові акти та інші документи за допомогою різних наукових 

методів; 

 застосовувати правові знання з екологічного права для оцінювання юридичних 

фактів, обґрунтовувати їх правову оцінку.; 

 навчитися застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних 

питань. 

 

Теми лекцій: 

1. Поняття і система екологічного права.  

2. Права власності на природні об’єкти та природні ресурси. 

3. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства. 

4. Правове регулювання використання та охорони земель.  

5. Правовий режим використання, відтворення і охорони лісів та рослинного світу.  

6. Правовий режим використання і відновлення і охорони вод. 

 



 
 

Теми семінарських занять: 

1 Правові умови управління і контролю в екологічній сфері.  

2 Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства  

3 Правове регулювання використання і охорони земель  

4 Правовий режим використання, відтворення і охорони лісів та рослинного світу.  

5 Правовий режим використання і відновлення і охорони вод.  

6 Правовий режим використання, відтворення і охорони тваринного світу. 

7 Правові умови управління і контролю в екологічній сфері.  

8 Правовий режим використання і охорони надр.  

9 Правове регулювання полювання, рибальства та мисливського господарства. 

10 Правовий режим охорони і використання атмосферного повітря.  

11 Відповідальність за порушення водного законодавства. 

12 Відповідальність за порушення лісового законодавства. 

13 Правовий режим континентального шельфу та виключної (морської) економічної 

зони. 


