
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  ЛЬВІВСЬКИЙ 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Юридичний факультет 

кафедри цивільного права та процесу 



Загальна інформація з навчальної дисципліни 

· Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність 

(освітня 

програма), 

освітній рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

08 Право Вибіркова 

Електронний адрес ДК у ВЕБ центрі 

університету: 

http://virt.lac.lviv.ua/enrol/users.php?id=1640 

Спеціальність 

(освітня програма) 

081 Право 

(код та 

найменування) 

  

___Право___ 

(найменування) 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Індивідуальне науково-дослідне завдання: __-_ 

  
Семестр 

Загальна кількість годин: 

120 год. 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи студента – 4  

Освітній рівень: 

перший 

(бакалаврський) 

30 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 8 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. 102 год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: залік 

Форма контролю:  

комбінована 
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Лекційні заняття з навчальної дисципліни проводяться у вигляді 
презентацій з застосуванням мультимедійних технологій 

 
Розробник: Горецька Х.В. 

Застосовано міждисциплінарний підхід до підготовки 
лекційного матеріалу. Екологічне право розглядається як: 

 

O Екологічне право як галузь права - це система правових 
норм і принципів, якими регулюються та охороняються 
суспільні відносини щодо охорони навколишнього природного 
середовища і раціонального використання природних ресурсів 
(екологічні правовідносини).  

O Екологічне право як юридична наука - це сукупність науково 
обґрунтованих теорій, концепцій, доктрин про екологічно-
правову практику, екологічні правовідносини.  

O Екологічне право, як навчальна дисципліна - це сукупність 
знань, умінь та навиків, які є необхідними до засвоєння для 
здобуття фаху юриста або іншого суспільно-значущого фаху.  

 



Мета вивчення навчальної дисципліни 
 

O Метою вивчення навчальної дисципліни “Екологічне право ” є надання студенту 
таких можливостей та переваг:  

O здатність до навчання; сприйняття, засвоєння та відтворення навчальної 
інформації; 

O аналіз та синтез; здатність до аналізу та синтезу явищ та процесів на основі 
логічних аргументів та перевірених фактів; 

O управління інформацією; здатність до пошуку, систематизації та обробки 
інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій; 

O здатність до критики та самокритики; критичне осмислення поведінки і здатності до 
самокритики; 

O групова робота; здатність працювати в групі, організовувати ефективну взаємодію 
членів групи; 

O системність; системність щодо аналізу явищ, процесів; 

O самостійність; Самостійне засвоєння системи знань та умінь, навчальної 
інформації; 

O комунікаційні навички; здатність до комунікаційної взаємодії в господарській 
діяльності; 

O відповідальність; здатність діяти з урахуванням соціальної відповідності та 
громадянських зобов’язань, з повагою ставитися до права й закону; визначати, 
формулювати та розв’язувати проблеми, аналізувати соціальнозначущі процеси та 
приймати обґрунтовані рішення 

 



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом таких елементів 
компетентностей:   

O уміння аналізувати особливості екологічних правовідносин розрізняти види 

O юридичної відповідальності, що настає за порушення вимог екологічного законодавства та 
особливості її застосування залежно від суб’єкта, який вчинив правопорушення. 

O - здатність застосовувати юридичні знання та набуті вміння для оперативного розв’язання 
проблемних ситуацій у сфері екологічних правовідносин, а також для надання 
кваліфікованого висновку щодо питання; мотивувати будь-яке правозастосовне рішення; 

O  - уміння використовувати в науковій роботі необхідні комп'ютерні програмні продукти й 
електронні ресурси – з огляду на потребу моніторингу динаміки оновлення нормативної 
бази, пошуку й опрацювання значних масивів нормативних актів та доктринальної 
літератури, а також підготовки юридичних висновків і інших матеріалів доктринального 
характеру; 

O - здатність забезпечувати юридичний супровід проблематики на доктринальному та 
практичному рівнях з інших сфер суспільного життя: політичної, соціально -економічної, 
культурно-освітніх тощо; 

O - здатність застосовувати головні прийоми виявлення, фіксації та дослідження доказів, 
рішення розумових задач з планування та організації юридичного процесу, розв’язання 
юридичної справи; 

O - здатність орієнтуватися в системі чинного законодавства України та тлумачити чинне 
законодавство, вирішувати проблеми конкуренції норм законодавства мати навички роботи 
з інформацією нормативного та доктринального характеру; 

O - уміння сформулювати власну обґрунтовану позицію щодо правових питань, приймати 
процесуальні рішення правового характеру, чітко та лаконічно формулювати правову 
позицію в усній чи письмовій формі; 

O - володіти знаннями й практичними навичками, необхідними для належної участі в судовому 
процесі в межах цивільного судочинства. 

 



Очікувані результати навчання 

O Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та 
розвиток у студентів таких результатів навчання: 

O знати поняття природних ресурсів як об’єктів правової охорони, 
право власності та користування природними ресурсами та їх 
зміст;  

O екологічні права та обов’язки громадян України, юридичну 
відповідальність за екологічні правопорушення, особливості 
правового регулювання використання окремих природних ресурсів: 
землі, надр, лісів тощо. 

O уміти тлумачити і узагальнювати правову інформацію; 

O уміти застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності; 

O уміти аналізувати особливості екологічних правовідносин, 
розрізняти види юридичної відповідальності, що настає за 
порушення вимог екологічного законодавства та особливості її 
застосування залежно від суб’єкта, який вчинив правопорушення; 

O уміти тлумачити і узагальнювати правову інформацію; 

O уміти застосовувати норми, що регулюють екологічні 
правовідносини у практичній діяльності задля розвитку високого 
рівня культури правового мислення; 

O уміти сприймати, узагальнювати і аналізувати правову інформацію. 

 



Передумови для вивчення дисципліни 
 

O Передумовами для вивчення дисципліни є грунтовні 

знання з наступних навчальних дисциплін:  

“Теорія держави і права” (основні положення щодо 

держави права, засад правотворчості, ролі права в 

організації суспільства), “Цивільне право України” 

(поняття та особливості цивільних правовідносин, 

правочину, зобов’язання), “Цивільний процес” (позовна 

заява, стадії цивільного процесу), “Земельне право 

України” 

 



Програма навчальної дисципліни містить 14 тем 

O Тема 1. Екологічне право в системі права України  

O Тема 2. Джерела екологічного права України. Розвиток екологічного 

законодавства.  

O Тема 3. Екологічні права та обов’язки особи в Україні 

O Тема 4. Право власності на природні ресурси. 

O Тема 5. Право природокористування 

O Тема 6. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного 

середовища 

O Тема 7. Правове забезпечення екологічної безпеки 

O Тема 8. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення 

O Тема 9. Еколого-правовий режим землекористування 

O Тема 10. Еколого-правовий режим використання та охорони надр 

O Тема 11. Еколого-правовий режим використання та охорони лісів 

O Тема 12. Еколого-правовий режим використання та охорони тваринного 

світу 

O Тема 13. Еколого-правовий режим використання та охорони водних 

ресурсів 

O Тема 14. Еколого - правовий режим охорони і використання атмосферного 

повітря 

O   



O При розробці лекційного контенту застосовано сучасні 

технології та інтерактивні методики навчання. Впроваджено 

індивідуальний підхід, використання різноманітних видів 

лекційної роботи та застосовано знання набуті за час 

підвищення кваліфікації. 



Лекційний матеріал 

Лекційний матеріал розроблено з врахуванням 

сучасного стану Екологічного права України та 

актуальних змін до законодавства України. 

 

 

 

 

 

 

Наступні слайди містять витяги з лекційного контенту 

навчальної дисципліни 



Приклади лекційного контенту 

 



 



 

31 березня 2019 року набув чинності Закон України «Про Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України на 

період до 2030 року»(від 28.02.2019 р.)Згідно з Законом, який 

вводиться у дію 1 січня 2020 року 





Основні 

функції державного 

управління у галузі 

геологічного 

вивчення, 

використання і 

охорони надр. 

 

плануван
ня 
використ
ання і 
охорони 
надр;  

державна 
експертиза 
та оцінка 
запасів 
корисних 
копалин;  

державний 
облік та 
кадастр 
родовищ, 
запасів і 
проявів 
корисних 
копалин та 
державний 
баланс 
запасів 
корисних 
копалин; 

правове 
регулювання 
розподілу та 
перерозподіл
у надр і 
корисних 
копалин;  

державний 
контроль і 
нагляд за 
веденням 
робіт з 
геологічног
о вивчення 
надр, їх 
використанн
ям та 
охороною 
надр; 
вирішення 
спорів з 
питань 
користуванн
я надрами. 



Основою для планового використання надр та їх охорони є облік родовищ, 

запасів і проявів корисних копалин, а також ділянок надр, наданих у користування, 

не пов'язане з видобуванням корисних копалин. Проекти планів використання і 

охорони надр складаються відомствами, які видобувають і переробляють 

мінеральну сировину, галуззю в цілому і по найважливіших басейнах і 

підприємствах - Мінекоенерго України з подальшим затвердженням Кабінетом 

Міністрів України. 

Планування використання і охорони надр.  



Ліси України сформовані понад 30 видами деревних порід, серед яких домінують сосна 

(Pinus silvestris), дуб (Quercus robur), бук (Fagus silvatica), ялина (Picea abies), береза 

(Betula pendula), вільха (Alnus glutinosa), ясен (Fraxinus excelsior), граб (Carpinus betulus), ялиця 

(Abies alba). 





Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на 

суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)".Набув чинності 21 

листопада 2019р. 

 

Закон вдосконалює заходи щодо охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону 

від суцільного вирубування як з підприємницькими, так і з оздоровчими цілями. 

 

Закон загалом вносить зміни до законів «Про природно-заповідний фонд України» та «Про мораторій на 

проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону». 

 

Цими змінами, зокрема, забороняється проведення рубок головного користування в господарській зоні 

національних природних парків, у заказниках, проведення суцільних рубок головного користування 

ялицево-букових лісів на стрімких схилах Карпатського регіону; визначається зміст термінів «ялицево-

букові деревостани», «суцільні рубки», «рубки формування та оздоровлення лісів». 



Практичні (семінарські)заняття 

В процесі проведення практичних (семінарських) 

занять застосовуються різноманітні методи: 

O стандартизовані тести; 

O звіти, реферати, есе на задані теми; 

O презентації результатів виконаних завдань та 

досліджень; 

O студентські презентації та виступи; 

O інші види індивідуальних та групових 

завдань. 

 



 

Кадрове забезпечення: доцент кафедри 
цивільного права та процесу Горецька Х.В. 

 
Обирайте саме нас  щоб бути 

професіоналом! 


