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1. Вступ 

 Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Екологічне право» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми за спеціальністю 081 Право.  

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні відносини, що врегульовані 

нормами екологічного права, які виникають, існують і припиняються відповідно до вимог і на 

підставах, передбачених законодавством. 
Міждисциплінарні зв’язки: «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Цивільне 

право», «Адміністративне право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Фінансове право», 

«Трудове право», «Господарське право», «Аграрне право», «Земельне право», «Юридична 

відповідальність за екологічні правопорушення», «Правове регулювання природокористування», 

«Правове регулювання використання природних ресурсів у господарській діяльності». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи знань про 

правове регулювання екологічних відносин в Україні, становлення сучасного правника як 

фахівця, який в умовах складних відносин між державою, органами місцевого 

самоврядування, фізичними та юридичними особами з приводу охорони навколишнього 

природного середовища, приналежності, використання, відтворення природних ресурсів 

може забезпечити режим законності та ефективного захисту прав та інтересів відповідних 

суб’єктів.  

1.2. Завдання: засвоєння студентами значення основних категорій екологічного 

права, змісту еколого-правових інститутів, правових позицій Верховного Суду, оволодіння 

навичками правильного тлумачення норм екологічного права та практичного їх 

застосування при вирішенні конкретних судових справ, набуття досвіду аналітичної 

роботи, оволодіння навичками самостійної роботи з нормативно-правовими актами, 

еколого-правовою літературою та матеріалами судової практики. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- предмет, метод і систему екологічного права, зв’язок цієї галузі права з іншими 

галузями права; основні проблеми науки екологічного права;  

- поняття та особливості еколого-правових норм і відносин; суб’єктів екологічного 

права та елементи їх статусу;  

- особливості правового регулювання використання окремих природних ресурсів;  

- правове регулювання відтворення та охорони природних об’єктів і комплексів;  

- поняття, сутність та підстави відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

екологічних правовідносин;  

- міжнародно-правову охорону довкілля;  

- правові засади економічного механізму природокористування та охорони навколишнього 

природного середовища;  

- правові основи управління природокористуванням та охороною довкілля (екологічне 

управління). 

уміти: 

- використовувати отримані знання в практичній діяльності;  

- вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, які регламентують 

відносини у сфері екологічного права;  

- аналізувати й коментувати відповідні нормативні положення;  

- прогнозувати напрями реформування в зазначеній сфері;  

- користуватися сучасною науковою і спеціальною літературою; 

- тлумачити та застосовувати чинне екологічне законодавство; 

- правильно реалізовувати норми до конкретних правових ситуацій. 



 
 

 

1.4. Статус навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної програми: 
обов’язкова. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Модуль 1. Загальні положення екологічного права. Право власності на природні ресурси 

та комплекси. 

1. Предмет, метод, система та принципи екологічного права. 

2. Екологічні права та обов’язки громадян 

Модуль 2. Право природокористування 

3. Право природокористування 

4. Особливості юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. 

Вирішення спорів. 

Модуль 3. Особливості правового регулювання використання окремих природних 

ресурсів 

5. Особливості правового регулювання використання земель. 

6. Правова охорона атмосферного повітря, озонового шару та клімату. 

Модуль 4. Правове регулювання відтворення та охорони природних об’єктів і 

комплексів. Міжнародно - правова охорона довкілля. 

7. Правове регулювання поводження з відходами. 

8. Міжнародно -правова охорона довкілля. 

3. Рекомендована література 

Нормативно-правові акти: 
 Водний кодекс України від 06.06.1995 р., № 213/95-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/213/95-вр#Text  

 Гірничий закон України від 06.10.1999 р. № 1127-XIV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1127-14#Text  

 Земельний кодекс України від 25.10.2001 р., № 2768-ІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р., № 8073-Х. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text  

 Кодекс України про надра від 27.07.1994 р., № 132/94-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/132/94-вр#Text  

 Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р., № 5403-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5403-17#Text  

 Конституція України від 28 червня 1996 р., № 254к/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр#Text  

 Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р., № 2341-ІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text  

 Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. (в ред. від 08.02.2006 р. № 3404). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3852-12#Text  

 Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. 

№ 2801-ХІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text  

 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р., № 2755-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17#Text  

 Про аквакультуру: Закон України від 18.09.2012 р., № 5293-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5293-17#Text  

 Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України від 16.05.1995 р. № 

162/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/162/95- вр#Text 

 Про відходи: Закон України від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/187/98-вр#Text  

 Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/213/95-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1127-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/132/94-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5403-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3852-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5293-17#Text


 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 761. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-2007-п#Text  

 Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011 р., № 3613-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text 

 Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 

19.06.2003 р., № 963-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15#Text  

 Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон 

України від 01.07.2004 р. № 1952-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1952-15#Text  

 Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р., № 2939-VI. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2939-17#Text  

 Про екологічний аудит: Закон України від 24.06.2004 р., № 1862-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1862-15#Text  

 Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. № 1864- IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1864-15#Text  

 Про забезпечення доступу до публічної інформації: Наказ Міністерства екології та 

природних ресурсів України від 11.11.2011 р. № 444. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1363-11#Text 

 Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон 

України від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-

12#Text  

 Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі 

України на 2000-2015 роки : Закон України від 21.09.2000 р. № 1989- ІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1989-14#Text  

 Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1147. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-п#Text 

 Про затвердження положення про Державний фонд охорони навколишнього 

природного середовища: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 р. в 

редакції постанови від 07.04.2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-98-

п#Text 

 Про затвердження Положення про Зелену книгу України: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 29.08.2002 р. № 1286. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0101-97#Text  

 Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері 

охорони довкілля: Наказ Мінприроди України від 18.12.2003 р. № 168. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-04#Text  

 Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 321 (в ред. Постанови від 

16.12.2015 р. № 1173) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2002-п#Text  

 Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо 

прийняття рішень, які можуть впливати на довкілля: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29.06.2011 р. № 771. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771-2011-п#Text  

 Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування 

надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. № 615. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-п#Text  

 Про затвердження Типового договору оренди землі в комплексі з розташованим на 

ній водним об’єктом: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 р. № 572. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/572-2021- п#n12  

 Про захист рослин: Закон України від 14.10.1998 р. № 180-XIV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/180-14#Text  

 Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. № 858-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-2007-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1952-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2939-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1862-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1864-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1363-11#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1989-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-98-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-98-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0101-97#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-04#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2002-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771-2011-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/180-14#Text


 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/858-15#Text  

 Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13.07.2000 р. № 

1908-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1908-14#Text  

 Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. № 2026-ІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2026-14#Text  

 Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22.02.2000 р. № 

1478-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1478-14#Text  

 Про нафту і газ: Закон України від 12.07.2001 р. № 2665-ІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2665-14#Text  

 Про національну безпеку: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2469-19#Text  

 Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001 р. № 2245-ІІ. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-14#Text  

 Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2030 року: Закон України від 28.02.2019 р., № 2697-VIІІ URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text  

 Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.1992 р. (у ред. від 

21.06.2001 р. № 2556-ІІІ). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2707- 12#Text  

 Про охорону земель: Закон України 19.06.2003 р., № 962-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/962-15#Text  

 Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 

р., № 1264. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1264-12#Text  

 Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 р. № 2059- VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2059-19#Text  

 Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення: Закон України від 

10.01.2002 р. № 2918-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2918- 14#Text  

 Про поводження з радіоактивними відходами: Закон України від 30.06.1995 р. № 

255/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/255/95- вр#Text  

 Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у 
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