
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО 

1. Кафедра: Цивільно-правових дисциплін 

2. Інформація про 

викладача: 

Андрієнко Ірина Святославівна - кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності. Автор більше 70 наукових праць, досвід роботи 

більше 20 років. 

Сфера наукових інтересів: 

Цивільний процес, право соціального забезпечення  

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, пров. 

Сабанський, 4, каб. 237, тел. (050) 391 58 35 Viber, Telegram, 
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3. Ступінь вищої освіти: Бакалавр 

4. Форма навчання:  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни: 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі: 

Викладається у п’ятому  семестрі на третьому році навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість годин:  

3 

 

90 

 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Екологічне право – це комплексна галузь права, що 

регулює суспільні відносини у галузі охорони навколишнього 

природного середовища, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки. Як комплексна галузь 

права екологічне право включає в себе три підгалузі: 

природоресурсне право; природоохоронне право; право 

екологічної безпеки. 

Метою викладення навчальної дисципліни є засвоєння  

здобувачами вищої освіти правових засобів щодо 

забезпечення охорони довкілля, екологічної безпеки, 

ефективного використання природних ресурсів в процесі 

здійснення ними діяльності по охороні правопорядку в 

Україні. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Екологічне право України»  є формування їх еколого-

правової свідомості, прагнення до збереження навколишнього 

природного середовища, засвоєння здобувачами вищої освіти  

еколого-правового категоріального апарату. 



9. Міждисциплінарні 

зв’язки: 

Теорія держави та права; конституційне право; 

адміністративне право; кримінальне право; трудове право; 

цивільне право; господарське право; адміністративний  

процес; земельне право;  актуальні проблеми цивільного 

права і процесу; актуальні проблеми цивільно-правової 

відповідальності.    

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  занять. 

Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний,  дослідницький методи. 

11. Форма контролю: Залік  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів 

з кожної навчальної дисципліни, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання 

завдань у рамках аудиторної, самостійної роботи та модульної 

контрольної роботи - 60 балів;         40 балів - за виконання 

завдань, винесених на підсумковий контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

 знати: предмет, систему та джерела екологічного права 

України; екологічні права та обов’язки громадян; поняття та 

форми власності на природні об’єкти; правовий статус 

суб’єктів права власності на природні ресурси; поняття права 

природокористування; правове становище суб’єктів права 

природокористування; систему та правовий статус органів 

управління в галузі охорони навколишнього природного 



середовища; порядок реалізації органами державного 

управління функцій в сфері екології; поняття та основні види 

юридичної відповідальності в галузі охорони навколишнього 

природного середовища; правовий режим зон надзвичайних 

екологічних ситуацій; поняття та види екологічної безпеки; 

основні напрями міжнародної взаємодії в галузі 

раціонального використання та охорони природних ресурсів. 

вміти: правильно тлумачити та застосовувати норми 

екологічного законодавства, роз`яснення вищих судових та 

інших правоохоронних органів у процесі виконання своїх 

завдань та функцій в галузі охорони довкілля; визначити 

правовий режим об’єктів навколишнього природного 

середовища; аналізувати обставини справи, визначати 

характер правовідносин, застосовувати правові норми при 

розв'язанні екологічних спорів; визначати вид юридичної 

відповідальності за екологічні правопорушення та 

застосовувати заходи адміністративного впливу, в межах 

своїх повноважень; визначати підвідомчість та підсудність 

справ, пов’язаних з розглядом екологічних правопорушень; 

застосовувати набуті знання та навички в процесі вирішення 

практичних ситуацій; надавати юридичні консультації з 

правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Основні інформаційні 

джерела: 

1. Екологічне право в запитаннях та відповідях [Текст] : 

навч. посіб. / [А. П. Гетьман та ін.] ; за ред. проф. А. П. 

Гетьмана ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків 

: Право, 2017. - 206, [1] с. 

2. Екологічне право України [Текст] : навч. посіб. / [Н. С. 

Гавриш та ін.] ; за ред. проф. І. І. Каракаша, д-ра юрид. наук 

Т. Є. Харитонової, канд. юрид. наук А. І. Черемнової ; Нац. 

ун-т "Одес. юрид. акад.". - 1-е вид. - Одеса : Гельветика, 2018. 

- 383 с. 

3. Екологічне право [Текст] : підручник / [А. П. Гетьман 

та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. прав. 

наук України А. П. Гетьмана ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. - Харків : Право, 2019. - 551 с. 

4. Екологічне право України. Академічний курс [Текст] : 

підручник для студ. вищих навч. закл. / Г. І. Балюк [та ін.] ; 

заг. ред. Ю. С. Шемшученко ; НАН України, Ін-т держави 

і права ім. В.М.Корецького, Київ. ун-т права. - 2-ге вид. - К. : 

Юридична думка, 2008. - 720 с.  



5. Екологічне право України [Текст] : [підручник : у 2 кн.] 

/ Василь Костицький ; Ін-т законодав. передбачень і прав. 

експертизи. - Київ : Коло, 2012 - 2013. Кн. 1. - 2012. - 358 с.  

6. Екологічне право України. Особлива частина [Текст] : 

навч. посіб. для студентів ВНЗ України / [О. М. Шуміло та ін.] 

; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2014. - 382 

с. 

7. Екологічне право України [Текст] : навч. посіб. / 

Ратушна Б. П., Рабінович А. В. ; Укоопспілка, Львів. комерц. 

акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 203 с. 

 
 

 

 


