
Природоохоронне законодавство 

 

Тип дисципліни: 

обов’язкова 

Семестр: 

п’ятий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 120(кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 30, 

практичні – 30. 

Лектори: 

Цайтлер М.Й., канд. біол. наук, доцент 

Результати навчання: 

‒ застосовувати здобуті знання у прикладній діяльності; 

‒ орієнтуватись у системі комплексної галузі права, що об’єднує такі складові, як 

природоресурсне, природоохоронне право, а також правове забезпечення екологічної 

безпеки людини; 

‒ порівнювати та аналізувати нормативно-правові документи у сфері екології; 

‒ узагальнювати та аналізувати практику використання екологічного законодавства з його 

різновидами; 
‒ давати юридичну кваліфікацію відносинам, що пов’язані з використанням і охороною 

довкілля та його елементів; 

‒ готувати проекти нормативно-правових актів. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

‒ загальна екологія; 

‒ економіка природокористування; 

‒ моніторинг довкілля; 

‒ нормування антропогенного навантаження; 

‒ екологічна безпека; 

‒ управління в природоохоронній діяльності.  

Зміст навчальної дисципліни: 

Загальні положення екологічного права. Право власності на природні ресурси та право 

природокористування. Юридична відповідальність за порушення екологічного 

законодавства. Еколого-правовий режим раціонального використання й охорони земель. 

Правовий режим використання, відтворення і охорони надр. Правовий режим 

використання, відтворення і охорони вод. Правовий режим використання й охорони 

рослин. Правовий режим використання, відтворення охорони лісів. Правовий режим 

використання, відтворення і охорона тваринного світу. Правовий режим охорони і 

використання атмосферного повітря. Правове регулювання та форми оцінки впливу на 

довкілля. Правове регулювання моніторингу довкілля. Природо-заповідного фонду і 

екологічної мережі. Економіко-правовий механізм природокористування. 
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: виконання практичних робіт, співбесіда, виконання контрольних 

робіт. 

– підсумковий контроль. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 
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