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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 Ресурс годин на вивчення дисципліни «Екологічне право» згідно з  чинним РНП, розподіл по 

семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання  характеризує таблиця 1.   

Таблиця 1. Розподіл годин, виділених на вивчення дисципліни 

Найменування показників  Всього  Розподіл по семестрах 

Семестр 2  Семестр_____ 

Денна  

форма  

навчання 

(ДФН) 

Заочна  

(дистанці 

йна)  

форма  

навчання) 

(ЗФН) 

Денна  

форма  

навчання 

(ДФН) 

Заочна  

(дистанці 

йна)  

форма  

навчання) 

(ЗФН) 

Денна  

форма 

навчан 

ня  

(ДФН) 

Заочна  

(дистанц 

ійна)  

форма  

навчанн 

я) (ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS  3  3  3  3   

Кількість модулів  1  1  1 1   

Загальний обсяг часу, год  90  90 90  90   

Аудиторні заняття, год, у т.ч.:  36 10  36 10   

лекційні заняття  18  6  18 6   

семінарські заняття       

практичні заняття  18 4 18  4   

лабораторні заняття       

Самостійна робота, год, у т.ч.  54 80  54  80   

виконання курсового 
проекту  (роботи) 

      

виконання контрольних   
(розрахунково-

графічних)  робіт  

      

опрацювання матеріалу,   

викладеного на лекціях  

8  10 8  10   

опрацювання матеріалу,   

винесеного на 

самостійне  вивчення 

18  60  18  60   

підготовка до 

практичних  занять та 
контрольних заходів  

28 10  28  10   

підготовка звітів з   
лабораторних робіт 

      

підготовка до екзамену       

Форма семестрового   

контролю  

Диференційований  залік Диференційований 

залік 

 



2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

«Екологічне право» є складовою частиною гуманітарної освіти в системі підготовки 

студентів спеціальності «Екологія».  

Мета вивчення дисципліни набути знання про правове регулювання відносин у 

галузі використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екобезпеки та 

опанувати студентами теоретичних знань, умінь та навичок щодо розв’язання практичних 

завдань, які виникають у процесі реалізації прав учасників екологічних правовідносин. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі 

результати  навчання через знання, уміння та навички:  

Знати та критично осмислювати предмет, завдання, функції, принципи та методологію 

курсу “Екологічне право”, її місце як комплексної галузі права в системі навчальних 

дисциплін. 

Знати особливості та зміст права власності та права природокористування природними 

ресурсами та природними об'єктами. 

Знати систему та основний зміст вітчизняного та найважливіших актів міжнародного 

законодавства, що регулюють екологічні правовідносини. 

 Знати систему екологічних прав, їх місце у системі прав людини, гарантії їх реалізації та 

способи захисту. 

 Знати особливості правового режиму використання, охорони природних ресурсів, 

природних об’єктів та комплексів. 

 Вміти збирати, обробляти, аналізувати інформацію стосовно правових проблем 

екологічного права та самостійно організовувати та здійснювати наукові дослідження, 

готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати їх публічну презентацію. 

Вміти зрозуміло, грамотно, точно і недвозначно формулювати правову позицію для 

розв’язання правових проблем і практичних ситуацій у галузі екологічного права. 

 Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у  студентів 

компетентностей, передбачених освітньо-професійною програмою «Екологія», зокрема, 

загальних:   
ЗК 06. Здатність спілкування з представниками інших професійних груп (з експертами інших 

галузь знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 07. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК 12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

 фахових:  

ФК 04. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства.  

Програмні результати навчання:  
ПРН 07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.  

ПРН 13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, 

рішень та власного досвіду в сфері екології. 

ПРН 15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження 

екологічних проектів.  

ПРН 20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог 

екологічного законодавства.  

ПРН 24. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  



3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

З.1 Тематичний план лекційних занять  

Тематичний план лекційних занять дисципліни характеризує таблиця 2.  

Таблиця 2. Тематичний план лекційних занять 

Шифр Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем  (T) та їх зміст  

Обсяг 

годин  

Література 

ДФН  ЗФН Порядковий  номер 

ЗМ1  Екологічне право як галузь права України 2 0.5 4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 1. Історія розвитку екологічного права. 

2. Поняття екологічного права.  

3. Предмет і метод екологічного права.  

4. Об’єкти екологічного права.  

5. Принципи та система екологічного права. 

6. Джерела екологічного права 

   

ЗМ2 Екологічні права та обов’язки   громадян. 

Право власності на природні ресурси в 

Україні.  

2 0.5 4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 1. Поняття та елементи еколого-правового 

статусу людини і громадянина.  

2. Види екологічних прав громадян та 

гарантії їх реалізації. 

3. Види екологічних обов’язків громадян. 

4. Поняття та елементи еколого-правового   

статусу людини і громадянина  

5. Поняття, зміст та форми права власності 

на природні ресурси. Підстави виникнення та 

припинення права власності на природні 

ресурси.  

6. Захист права власності на природні 

ресурси. 

    

ЗМ3 Право природокористування в Україні 2  1  4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 1. Поняття права природокористування. 

2. Види права природокористування. 

3. Принципи права природокористування. 

4. Суб’єкти і об’єкти права 

природокористування. 

5. Підстави виникнення та припинення права 

природокористування. 

    



6. Управління природокористуванням та 

охороною довкілля 

ЗМ4  Юридична відповідальність як засіб 

реалізації 

екологічного права України 

2 1 4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 1. Поняття відповідальності за порушення 

екологічного законодавства. 

2. Підстава відповідальності в галузі екології. 

3. Кримінальна відповідальність за екологічні 

злочини. 

4. Адміністративна відповідальність за 

екологічні правопорушення. 

5. Дисциплінарна відповідальність в галузі 

екології. 

6. Цивільно-правова відповідальність за 

порушення екологічного законодавства. 

   

ЗМ 5 Право землекористування. Право 

користуватися надрами. Правове користання 

водами 

2 0,5 4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 1. Загальні аспекти права землекористування в 

Україні.  

2. Правове регулювання охорони та 

раціонального використання земель. 

3.  Управління у галузі земельних відносин  

4. Юридична відповідальність за порушення 

земельного законодавства 

5. Поняття права водокористування та правової 

охорони вод.  

6.  Управління у галузі охорони та використання 

надр. Юридична відповідальність за 

порушення гірничого законодавства 

 

   

ЗМ 6 Право користування рослинним світом. 

Правове використання лісів. Право 

використання тваринного світу 

2 0,5 4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 1. Рослинний світ як об’єкт правової охорони та 

використання. Загальні аспекти  права 

користування рослинним світом.  

2. Юридична відповідальність за порушення 

законодавства про рослинний світ 

3. Ліс як об’єкт правової охорони і використання 

Право власності на ліси і право 

лісокористування. 

4. Загальні аспекти правового забезпечення 

охорони та захисту лісів.  

   



5. Юридична відповідальність за порушення 

лісового законодавства. 

6. Тваринний світ як об’єкт правової охорони та 

використання. Загальні аспекти правових 

основ використання тваринного світу.  

7. Юридична відповідальність за порушення 

фауністичного законодавства 

ЗМ 7 Право користування 

природно-заповідним фондом України. 

Правове регулювання використання 

та охорони рекреаційних, курортних і 

лікувально-оздоровчих зон 

2 0,5 4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 1. Природно-заповідний фонд як об’єкт правової 

охорони та використання. Загальні аспекти 

правового регулювання використання 

територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду. 

2. Юридична відповідальність за порушення 

законодавства про природно-заповідний фонд. 

3. Рекреаційні, курортні і лікувально-оздоровчі 

зони як об’єкти правової охорони. Загальні 

аспекти правового забезпечення 

раціонального використання рекреаційних, 

курортних і лікувально-оздоровчих зон. 

4. Правові основи ведення кадастрів у галузі 

охорони та використання курортних і 

лікувально-оздоровчих зон 

   

ЗМ 8 Правове регулювання охорони 

атмосферного повітря. Правова охорона 

навколишнього природного середовища в 

населених пунктах, сільському господарстві, 

промисловості, на транспорті і в атомній 

енергетиці 

2 0,5 4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 1. Атмосферне повітря як об’єкт правової 

охорони .  

2. Правові засади стандартизації і нормування 

3. у галузі охорони атмосферного повітря  

4. . Управління та контроль у галузі охорони 

5. атмосферного повітря  

6. Юридична відповідальність за порушення 

законодавства в галузі охорони 

атмосферного повітря . Правова охорона 

навколишнього природного середовища в 

населених пунктах. 

7. Правова охорона навколишнього природного 

середовища у сільському господарстві.  

8. Правова охорона навколишнього природного 

   



середовища в промисловості .  

9. Правова охорона навколишнього природного 

10. середовища на транспорті. 

11. Правова охорона навколишнього природного 

12. середовища в атомній енергетиці. 

ЗМ 9 Правові засади забезпечення харчової, 

біологічної, генетичної та фармацевтичної 

безпеки як складових екологічної безпеки 

2  4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 1. Поняття, ознаки та критерії харчової, 

біологічної, генетичної та фармацевтичної 

безпеки. 

2. Правові засоби захисту права громадян на 

безпеку продуктів харчування (внутрішню 

екологічну безпеку) у разі порушення вимог 

екологічної безпеки. 

3. Особливості державного управління та 

регулювання в сфері харчової, біологічної, 

генетичної та фармацевтичної безпеки. 

4. Правові засади поводження з генетично-

зміненими організмами (далі – ГМО). 

5. Юридична відповідальність за порушення 

вимог екологічної безпеки в сфері харчової, 

біологічної, генетичної та фармацевтичної 

безпеки. 

   

 Всього 18 6  

 

 

  



 

          3.2 Теми практичних (семінарських) занять 

 

        Теми практичних (семінарських) занять дисципліни  наведено у таблиці 3.  

 

       Таблиця 3 – Теми практичних  (семінарських)  занять 

 

Шифр Модулі, змістові модулі, навчальні елементи. 

Обсяг 

лекційно-

семінарськ

их  годин 
Літератур

а 

ДФ

Н 
ЗФН 

М 1 Екологічне право 18 4  

ЗМ 1 
Екологічне право як галузь права України 

2 0,5 

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 1. Історія розвитку екологічного права. 

2. Поняття екологічного права.  

3. Предмет і метод екологічного права.  
4. Об’єкти екологічного права.  

5. Принципи та система екологічного права. 

6. Джерела екологічного права 

7. Поняття та види джерел екологічного права 
8.  Зміст екологічного законодавства.  

9. Конституційні основи екологічного права.  

10. Законодавчі і підзаконні нормативно-правові акти 
як джерела екологічного права.   

  

 

ЗМ 2 

Екологічні права та обов’язки   громадян. Право 

власності на природні ресурси в Україні. 
2 0,5 

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 1. Поняття та елементи еколого-правового статусу 

людини і громадянина.  
2. Види екологічних прав громадян та гарантії їх 

реалізації. 

3. Види екологічних обов’язків громадян. 
4. Поняття та елементи еколого-правового   статусу 

людини і громадянина  

5. Поняття, зміст та форми права власності на 

природні ресурси. Підстави виникнення та припинення 
права власності на природні ресурси.  

6. Захист права власності на природні ресурси. 

   

ЗМ 3 
Право природокористування в Україні. Управління 

природокористуванням та охороною довкілля 

2  

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 



 

1. Поняття права природокористування. 

2. Види права природокористування. 

3. Принципи права природокористування. 
4. Суб’єкти і об’єкти права природокористування. 

5. Підстави виникнення та припинення права 

природокористування. 
6. Управління природокористуванням та охороною 

довкілля 

   

ЗМ 4 
Юридична відповідальність як засіб забезпечення дії 

екологічного права України 

2 0.5 

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 

1. Поняття відповідальності за порушення екологічного 
законодавства. 

2. Підстава відповідальності в галузі екології. 

3. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини. 

4. Адміністративна відповідальність за екологічні 
правопорушення. 

5. Дисциплінарна відповідальність в галузі екології. 

6. Цивільно-правова відповідальність за порушення 
екологічного законодавства. 

   

ЗМ 5 
Право землекористування. Право користуватися 

надрами. Правове використання водами 
4 0,5 

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 

1. Поняття права землекористування: 

 Об’єкти та суб’єкти права землекористування  

 Права та обов’язки власників землі і 

землекористувачів 

 Правове регулювання охорони та раціонального 

використання земель 

 Управління у галузі земельних відносин. 

 Юридична відповідальність за порушення 

земельного законодавства 

2. Поняття права водокористування та правової охорони 

вод: 

 Нормативно-правова база використання і охорони 

вод 

 Державне управління у галузі використання та 

охорони вод і відтворення водних ресурсів  

 Юридична відповідальність за порушення водного 

законодавства 

3. Надра як об’єкт правової охорони та використання  

 Особливості права надрокористування  

 Управління у галузі охорони та використання надр  

 Правове забезпечення раціонального 

використання надр. 

 Юридична відповідальність за порушення 

гірничого законодавства 

   



ЗМ 6 
Право користування рослинним світом. Правове 

використання лісів. Право використання тваринного 

світу 

2 1 4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 

1. Рослинний світ як об’єкт правової охорони та 

використання  

 Форми права користування рослинним світом  

 Правове регулювання охорони рослинного світу. 

 Управління та контроль у галузі охорони, 
використання і відтворення рослинного   

 Юридична відповідальність за порушення 

законодавства про рослинний світ 

2. Ліс як об’єкт правової охорони і використання Право 

власності на ліси і право лісокористування: 

 Правове забезпечення охорони та захисту лісів. 

 Управління в галузі охорони, захисту, 
використання та відтворення лісів.  

 Юридична відповідальність за порушення лісового 

законодавства 

3. Тваринний світ як об’єкт правової охоронии та 
використання: 

 Правові основи використання тваринного світу.  

 Правове регулювання охорони, раціонального 

використання і відтворення тваринного світу 

 Управління та контроль у галузі охорони, 

використання і відтворення тваринного світу  

 Юридична відповідальність за порушення 
фауністичного законодавства 

   

ЗМ 7 

Право користування 

природно-заповідним фондом України. Правове 

регулювання використання 

та охорони рекреаційних, курортних і лікувально-

оздоровчих зон 

 1 

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 

1. Природно-заповідний фонд як об’єкт правової 

охорони та використання. 
2. Правове регулювання використання територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду. 

3. Управління в галузі організації, охорони та 
використання природно-заповідного фонду.  

4. Юридична відповідальність за порушення 

законодавства про природно-заповідний фонд. 

Рекреаційні, курортні і лікувально-оздоровчі зони як 
об’єкти правової охорони. 

5. Правове забезпечення раціонального  використання 

рекреаційних, курортних і лікувально-оздоровчих зон. 
6. Правові основи ведення кадастрів у галузі охорони та 

використання курортних і лікувально-оздоровчих зон 

   

ЗМ 8 

Правове регулювання охорони 

атмосферного повітря. Правова охорона 

навколишнього природного середовища в населених 

пунктах, сільському господарстві, промисловості, на 

транспорті і в атомній енергетиці 

 

  

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 



 

 

1. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони. 

2.  Правові засади стандартизації і нормування у галузі 

охорони атмосферного повітря. 
3.  Управління та контроль у галузі охорони 

атмосферного повітря. 

4. Юридична відповідальність за порушення 
законодавства в галузі охорони атмосферного повітря. 

5.  Правова охорона навколишнього природного 

середовища в населених пунктах. 

6.  Правова охорона навколишнього природного 
середовища у сільському господарстві.  

7. Правова охорона навколишнього природного 

середовища в промисловості .  
8. Правова охорона навколишнього природного 

середовища на транспорті. 

9. Правова охорона навколишнього природного 
середовища в атомній енергетиці. 

   

ЗМ 9 
Правові засади забезпечення харчової, 

біологічної, генетичної та фармацевтичної 

безпеки як складових екологічної безпеки 

  

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 

1. Правова класифікація ризиків у сфері харчової, 

біологічної, генетичної та фармацевтичної безпеки. 
2. Правове регулювання дозвільної діяльності, контролю 

та нагляду за дотриманням екологічних вимог у сфері 

забезпечення харчової, біологічної, генетичної та 

фармацевтичної безпеки. 
3. Правові засади сертифікації продовольчої сировини, 

харчових продуктів та супутніх матеріалів як засіб 

забезпечення екологічної безпеки. 
4. Організаційно-правові засади вилучення з обігу, 

переробки, утилізації, знищення неякісної та небезпечної 

продукції. 
5. Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері 

виробництва, проведення випробувань та застосування 

лікарських засобів. 

   

Всього  18 4  

 

  



 

3.3 Завдання для самостійної роботи студента  

 Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення, наведено у таблиці 

4.  Таблиця 4. Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 

Шифри  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, які виноситься  

на самостійне вивчення   

 

Обсяг годин 

Література 

ДФН ЗФН 

ЗМ 1 

Екологічне право як галузь права 

України. 
5 5 

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 

1. Правові проблеми регулювання 

екологічних відносин в Україні.  

2. Міжнародно-правові проблеми 

регулювання екологічних відносин.  

3. сторичні аспекти правового регулювання 

екологічних . 

4. Проблематика і правові суперечки щодо 

виокремлення екологічного права як 

окремої галузі права 

5. Проблематика утвердження принципів 

екологічного права  

6. Взаємодія екологічного права з іншими 

галузями права в Україні 

  

 

ЗМ 2 

Екологічні права та обов’язки громадян. 

Право власності на природні ресурси в 

Україні. 

5 5 

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 

1. Конституційні засади визначення 
екологічних прав та обов’язків особи. 

2. Право на екологічну інформацію та його 

забезпечення. 
3. Можливості позбавлення права власності 

за порушення норм екологічного 

законодавства 

   



ЗМ 3 

Право природокористування в Україні. 

Управління природокористуванням та 

охороною довкілля 

5 5 

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 

Органи управління природокористуванням 
та охороною довкілля. 

Громадські екологічні організації  та їх 

повноваження в природоохоронній сфері. 

Порядок створення громадських організацій. 

  

 

ЗМ 4 

Юридична відповідальність як засіб 

забезпечення дії екологічного права 

України 

5 5 

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 

1. Статті ККУ, що встановлють кримінальну 

відповідальність за екологічні 
правопорушення. 

2. Статті  КпАП, що встановлюють 

адміністративну відповідальність за 
екологічні правопорушення. 

3. Дисциплінарна  та матеріальна 

відповідальності в галузі екології. 

4. Цивільно-правова відповідальність за 
порушення екологічного законодавства. 

   

ЗМ 5 

Право землекористування. Право 

користуватися надрами. Правове 

використання водами 

5 15 

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 

1. Права та обов’язки власників землі і 

землекористувачів 

2. Правове регулювання охорони та 
раціонального використання земель 

3. Управління у галузі земельних відносин. 

4. Юридична відповідальність за 
порушення земельного законодавства 

5. Нормативно-правова база використання і 

охорони вод. 

6. Юридична відповідальність за 
порушення водного законодавства 

7. Правове забезпечення раціонального 

використання надр. 
8. Юридична відповідальність за 

порушення гірничого законодавства 

  

 

ЗМ 6 
Право користування рослинним світом. 

Правове використання лісів. Право 

використання тваринного світу 

10 15 

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 



 

1. Форми права користування рослинним 

світом  

2. Правове регулювання охорони 
рослинного світу. 

3. Управління та контроль у галузі 

охорони, використання і відтворення 
рослинного   

4. Юридична відповідальність за 

порушення законодавства про рослинний 

світ 
5. Правове забезпечення охорони та 

захисту лісів. 

6. Управління в галузі охорони, захисту, 
використання та відтворення лісів.  

7. Юридична відповідальність за 

порушення лісового законодавства 
8. Правові основи використання 

тваринного світу.  

9. Правове регулювання охорони, 

раціонального використання і 
відтворення тваринного світу 

10. Управління та контроль у галузі 

охорони, використання і відтворення 
тваринного світу  

11. Юридична відповідальність за 

порушення фауністичного законодавства 

  

 

ЗМ 7 

Право користування природно-

заповідним фондом України. Правове 

регулювання використання та охорони 

рекреаційних, курортних і лікувально-

оздоровчих зон 

6 10 

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 

1. Управління в галузі організації, охорони 

та використання природно-заповідного 

фонду.  
2. Юридична відповідальність за 

порушення законодавства про природно-

заповідний фонд. 
3. Правове забезпечення раціонального 

використання рекреаційних, курортних і 

лікувально-оздоровчих зон. 

4. Правові основи ведення кадастрів у 
галузі охорони та використання 

курортних і лікувально-оздоровчих зон 

  

 

ЗМ 8 

Правове регулювання охорони 

атмосферного повітря. Правова охорона 

навколишнього природного середовища в 

населених пунктах, сільському 

господарстві, промисловості, на 

транспорті і в атомній енергетиці 

 

7 10 

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 



 

1. Правові засади стандартизації і 

нормування у галузі охорони 

атмосферного повітря. Управління та 
контроль у галузі охорони атмосферного 

повітря. 

2. Юридична відповідальність за 
порушення законодавства в галузі 

охорони атмосферного повітря. 

3. Правова охорона навколишнього 

природного середовища у сільському 
господарстві.  

4. Правова охорона навколишнього 

природного середовища в промисловості 
.  

5. Правова охорона навколишнього 

природного середовища на транспорті. 
6. Правова охорона навколишнього 

природного середовища в атомній 

енергетиці. 

  

 

ЗМ 9 
Правові засади забезпечення харчової, 

біологічної, генетичної та фармацевтичної 

безпеки як складових екологічної безпеки 

7 10 

4.1: 1 

4.2: 1 

4.3: 1, 2, 3 

 

1. Правове регулювання дозвільної 

діяльності, контролю та нагляду за 
дотриманням екологічних вимог у сфері 

забезпечення харчової, біологічної, 

генетичної та фармацевтичної безпеки. 
2. Правові засади сертифікації 

продовольчої сировини, харчових 

продуктів та супутніх матеріалів як засіб 
забезпечення екологічної безпеки. 

3. Організаційно-правові засади вилучення 

з обігу, переробки, утилізації, знищення 

неякісної та небезпечної продукції. 
4. Правове забезпечення екологічної 

безпеки у сфері виробництва, проведення 

випробувань та застосування лікарських 
засобів. 

  

 

 Всього 54 80  

 

Також до самостійної роботи відноситься опрацювання матеріалу, викладеного 

на  лекціях, підготовка до практичних занять і контрольних заходів загальним обсягом – 62 

год.  

  



4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

 

4.1 Основна література  

1. Гетьман А. П. Екологічне право. Харків. 2014. 432 с. 

4.2 Додаткова література:  

1. Николайчук, Л. М. Природоохоронне законодавство та екологічне право: навч.-метод. 

комплекс. ІФНТУНГ. 2017. 32 с.  

4.3 Інтернет ресурси: 

1. Екологія. Право. Людина. URL: http://epl.org.ua/law-tax/normotvorchist-i-komentuvannya (Дата 

звернення 01.09.2021)  

2. Гетьман А.П. Екологічне право. Харків. URL: https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/734/3_Ekologichne%20pravo_Pidruchnik_vnutri.pdf (Дата 

звернення 01.09.2021)  

3. Законодавство України//Офіційний вебпортал парламенту України: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index (Дата звернення 01.09.2021)  

4.  

 

5 ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ  
У навчанні основний акцент ставиться на розгляд проблематики правового регулювання, 

практичне застосування на прикладі ситуацій, що мали місце чи можуть виникнути, моніторинг 

новин в контексті тем занять і вміння давити їм правову оцінку  

Семестрові форми оцінювання: 

Експрес опитування - від 2 до 5 балів 

Перевірка письмового вирішення задач - від 2 до 3 балів 

Тестування (з набору суджень вибрати вірні) - від 3 до 5 балів 

Доповідь - від 3 до 5 балів 

Доповнення доповіді - від 2 до 5 балів 

Реферат, презентація від 2 до 5 балів 

Модульна контрольна робота від 2 до 10  

6 ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСИЦПЛІНИ  

Складання заліку відбувається згідно виконання всіх видів робіт та занять 

згідно  робочої програми й індивідуального навчального плану студента. В разі невиконання 

через  пропущене заняття студент повинен їх відпрацювати у відведений час 

(індивідуальна  консультація) згідно графіку.  

В разі інших причин (мобільності, стажування та ін.) студент може навчатись 

згідно  індивідуального плану навчання самостійно, і в узгоджений з викладачем час здає всі 

види  робіт і складає залік. При цьому план індивідуального навчання угоджує з викладачем 

перед  початком семестру.  

В разі недотримання академічної доброчесності (списування тощо) роботи 

студента  не зараховуються або оцінюються в нуль балів.  

7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ   

http://epl.org.ua/law-tax/normotvorchist-i-komentuvannya/
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/734/3_Ekologichne%20pravo_Pidruchnik_vnutri.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/734/3_Ekologichne%20pravo_Pidruchnik_vnutri.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index


 Дається детальна інформація про методи контролю знань студентів на лекціях 

та  практичних заняттях. Зразок схеми нарахування балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни наведено в таблиці 5.   

Таблиця 7. Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів з 

дисципліни  «Екологічне право» 

7 
 

Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 

Модуль 1   

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1  10 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ2 10 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ3  10 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ4  10 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ5  10 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ6  10 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ7 10 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ8 10 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ9 10 

Підсумкова контрольна робота  10 

 

 Залік з дисципліни студенту виставляється за умови, якщо він набрав протягом  семестру не 

менше 60 балів. У разі, якщо набрано недостатню кількість балів, студент пише  залікову 

роботу. Семестрова оцінка та залікова робота оцінюються відповідно до чинної  шкали 

оцінювання, що наведена нижче (відповідно до вимог чинного Положення «Про  систему 

поточного і підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу  студентів»). 

  



 

8 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ  
Диференційований залік з дисципліни виставляється студенту відповідно до 

чинної  шкали оцінювання, що наведена нижче.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Національна

  
Університетська  (

в балах) 
ECTS

  
Визначення ECTS  Рекомендована   

система   
оцінювання   

згідно із 

наказом  МОіН

У №48 від   
23.01.2004р. 

Відмінно  90-100  А  Відмінно- відмінне   
виконання лише з   

незначною 

кількістю  помилок 

90-100 (відмінно) 

Добре  82-89  В  Дуже добре – вище   
середнього рівня з   
кількома помилками 

75-89 (добре) 

75-81  С  Добре – в 

загальному  правильн

а робота з   
певною кількістю   

грубих помилок 

Задовільно  67-74  D  Задовільно  
непогано, але зі   

значною кількістю   
недоліків 

60-74  

(задовільно) 

60-66  E  Достатньо –  
виконання   

задовольняє   
мінімальні критерії 

Незадовільно

  
35-59  FX  Незадовільно –  

потрібно   
попрацювати перед   

тим, як отримати   
залік або скласти   

екзамен 

35-59   
(незадовільно із   

можливістю   
повторного   
складання   
екзамену) 

0-34  F  Незадовільно –  
необхідна серйозна   

подальша робота 

0-34   
(незадовільно із   

обов’язковим   
повторним   
вивченням   

модуля) 



 


