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Силабус курсу «Екологічне законодавство» 

2021-2022 навчального року 

Назва курсу «Екологічне законодавство» 

Адреса викладання 

курсу 

вул. Тарнавського, 107, 79017 Львів 

 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного 

університету імені Івана Франка» 

 

Галузь знань, 

шифр 

та назва 

спеціальності 

101 Екологія, 10 Природничі науки 

 

Викладач курсу  

 

Химочка Галина Михайлівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

halyna.khymochka@lnu.edu.ua 

galyna_khymochka@ukr.net 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу 

(вул. Тарнавського, 107) 

Також проводяться он-лайн консультації у системі Moodle. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на  

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://natcollege.lnu.edu.ua/ekol_zakon 

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідні 

знання про екологічне законодавство, правові основи екологічного 

управління, екологічні права та обов' язки громадян, право власності 

на природні ресурси, загальні положення права 

природокористування; правове забезпечення екологічної безпеки, 

економічного механізму природокористування та охорони 

навколишнього природного середовища, правове регулювання 

використання та охорони земель, вод, надр, рослинного та 

тваринного світу, атмосферного повітря, курортних, лікувально-

оздоровчих та рекреаційних територій і зон, поводження з 

відходами, правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій, 

міжнародне екологічне право та міжнародне співробітництво в 

галузі охорони довкілля. 

Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальна дисципліна читається для студентів ІІ-го курсу, 

спеціальностей 101 Екологія третього семестру в обсязі 3-х 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS).  

Мета та цілі курсу Мета дисципліни – засвоєння студентами основних положень 

екологічного законодавства України, принципів його застосування 

та вдосконалення, а також вивчення основних норм міжнародного 

екологічного права. 

Для досягнення поставленої мети виділяються такі цілі курсу:  

ознайомити студентів з основними законодавчими актами та 

міжнародними нормами у сфері екології, провести їх аналіз. 



  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Бойчук Ю.Д., Шульга М.В., Цалін Д.С., Дем’яненко В.І. 

Основи екології та екологічного права.-К.: «Княгиня Ольга», 2005 

р. – 200 с. 

2. Гетьман А.П., Шульга М.В. Екологічне право України. – Х.: 

«Право», 2009 р. – 312 с. 

3. Зеркалов Д.В. Інженерна екологія. Проблеми, моніторинг, 

управління. – К.: «Основа», 2011 р. – 212 с. 

4. Ільків Н.В. Екологічне право України. Курс лекцій. – Львів:, 

2013. Режим доступу: 

http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/207/1/Ilkiv%20ekolo

g%20kurs%20lekts.pdf 

5. Комарницький В.М., Шевченко В.І, Єлькін С.В. Екологічне 

право. – К.: «ЦНЛ», 2006 р. – 300 с. 

6. Нормативні акти, розміщені на сайті Верховної Ради України 

www.rada.gov.ua 
 

Тривалість курсу  

 

90 год. 

Обсяг курсу  

 

34 год.. аудиторних занять (лекції), 34 год. практичних занять та 22 

год. самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу здобувач буде: 

знати:  

загальні положення, принципи і методи екологічного права; поняття 

природних ресурсів як об’єктів правової охорони, право власності та 

користування природними ресурсами та їх зміст, екологічні права та 

обов’язки громадян України; юридичну відповідальність за екологічні 

правопорушення; особливості правового регулювання використання 

окремих природних ресурсів: землі, надр, лісів тощо.  

вміти:  
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.  

 

Ключові слова  

 

Екологічне законодавство, екологічне право, закон, юридична 

відповідальність, екологічне правопорушення 

Формат курсу  

 

Очний. 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік у кінці семестру 

комбінований 

Пререквізити «Загальна екологія» 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть використо-

вуватися під час 

викладання курсу 

Лекції, презентації, семінарські заняття, дискусія. Робота в системі 

Moodle, побудова електронного навчання як простору прояву 

пізнавальних ініціатив. 

http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/207/1/Ilkiv%20ekolog%20kurs%20lekts.pdf
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/207/1/Ilkiv%20ekolog%20kurs%20lekts.pdf


Необхідне 

обладнання 

персональний комп’ютер, проектор, використання мультимедійних  

технологій 

 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час 

проведення практичних занять. Тестовий контроль проводиться на 

лекційних заняттях 2 рази протягом семестру. Семестр закінчується 

здачею заліку з навчальної дисципліни. Під час семестрового 

контролю враховуються результати здачі практичних робіт і 

контрольного тестування. Оцінювання знань студента здійснюється 

за 100 бальною шкалою протягом семестру. 

 

Питання до заліку 

чи 

екзамену. 

 

1. Поняття та предмет екологічного законодавства України. 

2. Система екологічного права України. 

3. Принципи та завдання екологічного права України. 

4. Джерела екологічного законодавства України. 

5. Зміст права власності на природні ресурси. 

6. Юридична відповідальність за порушення екологічного 

законодавства. 

7. Адміністративна відповідальність за порушення 

екологічного законодавства. 

8. Цивільно-правова відповідальність за порушення 

екологічного законодавства. 

9. Кримінальна відповідальність за порушення екологічного 

законодавства. 

10. Земля як об’єкт правової охорони. 

11. Земельний фонд України та землеустрій, земельний кадастр. 

12. Право власності на землю та право землекористування в 

Україні. 

13. Право постійного користування землею в Україні. 

14. Право оренди на земельну ділянку в Україні. 

15. Охорона земель в Україні. 

16. Відповідальність за порушення земельного законодавства. 

17. Поділ земель на категорії за основним цільовим 

призначенням. 

18. Правовий режим земель сільськогосподарського 

призначення.  

19. Водний фонд України. 

20. Види водокористування і їх характеристика. 

21. Водокористувачі в Україні. Поняття загального 

водокористування. 

22. Права та обов’язки водокористувачів. 

23. Охорона вод. 

24. Водоохоронні зони та зони санітарної охорони. 

25. Відповідальність за порушення водного законодавства. 

26. Лісовий фонд України (характеристика). 

27. Право спеціального використання лісових ресурсів. 

28. Види використання лісових ресурсів. 

29. Право загального використання лісових ресурсів. 

30. Охорона лісів. 

31. Відповідальність за порушення лісового законодавства. 

32. Цивільного-правова відповідальність за порушення лісового 

законодавства. 



33. Спеціальне використання об’єктів тваринного світу. 

34. Право власності на об’єкти тваринного світу. 

35. Охорона тваринного світу. 

36. Відповідальність за порушення законодавства про тваринний 

світ. 

37. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони. 

38. Обов’язки суб’єктів щодо охорони атмосферного повітря. 

39. Охорона атмосферного повітря. 

40. Відповідальність за порушення законодавства щодо охорони 

атмосферного повітря. 

41. Поняття надр. Власність на надра. Види користування 

надрами. 

42. Порядок здійснення права користування надрами. 

43. Користувачі надр.  Їх права і обов’язки. 

44. Охорона надр. 

45. Відповідальність за порушення законодавства про надра. 

46. Охоронні зони територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду України. 

47. Природні заповідники, їх правовий режим. 

48. Національні природні парки, їх правовий режим. 

49. Охорона природно-заповідного фонду. 

50. Відповідальність за порушення законодавства про природно-

заповідний фонд. 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу на сайті: 

http://e-learning.lnu.edu.ua/ 

 

Схема курсу 

Тиждень Тема занять Форма діяльності 

та обсяг годин 

Термін 

виконання 

Модуль 1. Предмет та джерела  екологічного законодавства. 

1. Предмет, метод, поняття, принципи та 

система екологічного права 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота 

–1 год 

1 

тиждень 

2. Джерела екологічного права. Закон 

України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота 

– 1 год 

1 

тиждень 

3. Правові основи управління 

природокористуванням 

і охороною навколишнього природного 

середовища (екологічне управління) 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота 

– 1 год 

1 

тиждень 

4 Право власності на природні ресурси в 

Україні. Право природокористування. 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота 

– 2 год 

1 

тиждень 

5 Екологічні права та обов'язки громадян Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота 

– 1 год 

1 

тиждень 

http://e-learning.lnu.edu.ua/grade/report/grader/index.php?id=3170


 Модуль 2.  Правове регулювання використання, відтворення та охорони природних 

ресурсів 

6 Екологічне законодавство щодо 

землекористування  

Лекції – 2 год, 

самостійна робота – 2 

год 

1 

тиждень 

7 Законодавче регулювання використання 

та охорони вод 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота – 

1 год 

1 

тиждень 

8  Законодавство щодо користування 

надрами  

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота – 

1 год 

1 

тиждень 

9 Правове регулювання охорони 

атмосферного повітря 

Лекції – 2 год, 

самостійна робота–1 год 

1 

тиждень 

10 Законодавство щодо охорони 

рослинного світу. Правове регулювання 

використаннята охорони лісів. Лісовий 

кодекс 

Лекції – 2 год, 

самостійна робота – 2 

год 

1 

тиждень 

11 Законодавство щодо охорони 

тваринного  світу 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота – 

1 год 

1 

тиждень 

12 Законодавства України про природно-

заповідний фонд 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота – 

1 год 

1 

тиждень 

13 Правове регулювання поводження з 

відходами 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота – 

2 год 

1 

тиждень 

14 Правове регулювання використання та 

охорони курортних, лікувально-

оздоровчих і рекреаційних зон 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота – 

1 год 

1 

тиждень 

15 Правове забезпечення формування 

та функціонування екологічної мережі 

України 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота – 

2 год 

1 

тиждень 

16 Міжнародне екологічне законодавство Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота – 

1 год 

1 

тиждень 

17 Відповідальність за порушення 

екологічного законодавства 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота – 

1 год 

1 

тиждень 

 


