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Пояснювальна записка 

 
Курс екологічного права є складовою частиною безперервної екологічної 

освіти та виховання студентів, який спрямований на розвиток у студентської 

молоді еколого-правового світогляду, спеціального еколого-правового 

мислення, закріплення необхідних юридичних знань з метою розв'язання 

конкретних питань їх майбутньої практичної діяльності щодо захисту 

екологічних прав людини, забезпечення правопорядку в процесі реалізації 

екологічної політики держави, забезпечення екологічної безпеки суспільства та 

її складових - ядерної та радіаційної безпеки. 

В основу курсу "Екологічне право" покладена цільна і взаємопов'язана 

концепція широкого розуміння екологічного права як інтегрованої спільності і 

комплексної галузі права, яка об'єднує такі складові, як природоресурсне право, 

природоохоронне (право навколишнього природного середовища, середовище-

охоронне) право і комплексний міжгалузевий інститут правової екології 

людини (правове забезпечення екологічної безпеки людини). 



Програма навчального курсу 
„Екологічне право ” 

 
І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 
Тема 1.Предмет, принципи і системи екологічного права 

 
Предмет екологічного права. Імперативи і пріоритети екологічного права. 

Еколого-правові норми, вимоги, стандарти і правила. Види екологічно-
правових норм. 

Принципи екологічного права. Поняття екологічного права. Система 
екологічного права. Співвідношення екологічного права і законодавства. 
Розвиток екологічного законодавства. Проблеми кодифікації екологічного 
законодавства. 

Співвідношення         екологічного,      природоресурсного          і 
природоохоронного права. Місце земельного, водного, лісового, гірничого, 
фауністичного, атмосферного, природно-заповідного права в системі 
екологічного права. Об'єкти і джерела екологічного права. 

 
Тема 2. Екологічні права і обов'язки громадян 

 
Поняття і види екологічних прав громадян. Екологічні інтереси та 

особливості їх правового захисту. Право громадян на безпечне для життя і 
здоров'я навколишнє природне середовище (екологічну безпеку). Право 
громадян на одержання повної і достовірної інформації про стан 
навколишнього природного середовища і вплив його на здоров'я населення 
(екологічну інформацію). 

Право громадян на одержання екологічної освіти. Право громадян на 
об'єднання в громадські природоохоронні (екологічні) формування. Право на 
участь в проведенні громадської екологічної експертизи. Право    на    
здійснення    загального    і    спеціального    використання природних ресурсів. 
Характеристика інших екологічних прав громадян. 

Особливості реалізації галузевих та міжгалузевих екологічних прав 
громадян. 

Загальні обов'язки громадян в галузі екології. Спеціальні обов'язки 
громадян в галузі екології. 

 
Тема 3. Відповідальність за порушення екологічного законодавства 

 Поняття і основні ознаки права відповідальності. Загальна 
характеристика юридичної відповідальності. Екологічні правопорушення: 
поняття, особливості, склад правопорушення. Види відповідальності за 
екологічні правопорушення. Екологічні злочини. Класифікація екологічних 
злочинів. 

 
 
 



Тема 4. Право власності на природні ресурси. Право природокористування 
 

Поняття і основні ознаки права власності на природні ресурси. Форми 
права власності на природні ресурси. Співвідношення державного суверенітету 
і права державної власності на природні ресурси. 

Особливості правовідносин права колективної та приватної власності на 
природні ресурси. Класифікація відносин права власності на природні ресурси, 
об'єктивне і суб'єктивне право власності на природні ресурси. 

Підстави виникнення права власності на природні ресурси. Види об'єктів 
права власності на природні ресурси. Види об'єктів права власності на природні 
ресурси. Поняття і види права природокористування. Принципи права 
природокористування. об'єктивне і суб'єктивне право природокористування. 
Право загального і спеціального природокористування та їх ознаки. 
Особливості права орендного природокористування. Орендні правовідносини 
природокористування. 

Підстави виникнення та зміни права природокористування. Особливості 
виникнення права орендного природокористування. Значення договору 
орендних правовідносин природокористування. 

Правосуб'єктність природокористувачів. Об'єкти права 
природокористування. Зміст права природокористування. 

Підстави припинення права природокористування. Особливості 
припинення та зміни орендних правовідносин природокористування. Форми і 
методи захисту прав суб'єктів правовідносин природокористування. 

 
II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА  

 
Розділ І. ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ 
РЕСУРСІВ 

 
Тема 5. Правовий режим використання, відновлення й охорони земель 

 
Поняття правового режиму використання, відновлення й охорони земель. 
Земля як об'єкт правового регулювання, використання, відновлення й 

охорони. Склад земельного фонду. Правове забезпечення приватизації земель. 
Поняття, предмет, методи і система земельного права. 
Земельні правовідносини: поняття і види. Підстави виникнення, суб'єкти, 

об'єкти, зміст і підстави припинення земельних правовідносин. 
Право власності на землю. Підстави виникнення права власності на 

землю. Суб'єкти, об'єкти, зміст права власності на землю. 
Поняття, форми і види права землекористування. Підстави виникнення, 

зміни і припинення права землекористування. Суб'єкти, об'єкти і зміст права 
землекористування. Особливості земельних правовідносин. Суб'єктивний і 
об'єктивний склад орендних земельних правовідносин. Підстави припинення 
земельних орендних правовідносин. 

 
 



Тема 6. Правовий режим використання і охорони надр 
 

Надра як об'єкт правового регулювання, використання й охорони. 
Особливості правового режиму надр. Фонд надр. Законодавство про надра. 
Предмет, принципи і система гірничого права. Гірниче право як галузь права, 
наука й навчальна дисципліна. 

Гірничі правовідносини: поняття і види. Підстави виникнення, зміни і 
припинення гірничих правовідносин. 

Право власності на надра, суб'єкти і об'єкти права власності на надра. 
Зміст права власності на надра. Правові форми і методи захисту права власності 
на надра. 

Право користування надрами та його види. Правове регулювання 
геологічного вивчення надр. Правові  форми видобування корисних копалин 
місцевого значення і торфу. Суб'єкти, об'єкти та зміст права користування 
надрами. 

Особливості управління в галузі використання й охорони надр. Правові 
форми розподілу і перерозподілу надр. Правові засади ведення кадастру 
родовищ корисних копалин. Правові форми контролю за дотриманням 
законодавства в галузі використання й охорони надр. Геологічний контроль і 
гірничий нагляд: поняття та характеристика. Особливості розгляду спорів у 
галузі використання і охорони надр. 

Правова охорона надр. Забезпечення екологічної безпеки в процесі 
охорони і використовування надр. Особливості відшкодування шкоди, 
заподіяної порушеннями законодавства про надра. Специфіка правової охорони 
надр континентального шельфу і мінеральних ресурсів виключної (морської) 
економічної зони. 

 
 

Тема 7. Правовий режим використання, відтворення й охорони лісів 
 

Ліс як об'єкт правового регулювання, використання, відтворення й 
охорони. Лісовий фонд України. Лісові ресурси. Корисні властивості лісів. 
Групи лісів. 

Поняття, предмет, принципи і система лісового права. Лісове 
законодавство. Співвідношення лісового, природоресурсного й екологічного 
права. Лісові правовідносини: поняття і види. Підстави виникнення, зміни і 
припинення лісових правовідносин. Суб'єкти, об'єкти, зміст лісових 
правовідносин. Захист прав суб’єктів лісових правовідносин. 

Особливості управління в галузі використання, відтворення й охорони 
лісів. Правові форми розподілу і перерозподілу лісів. Правове регулювання 
лісовпорядкування. Правові засади державного обліку лісового фонду і ведення 
лісового кадастру. Контроль за використанням, відтворенням, захистом та 
охороною лісів, розв'язання спорів у галузі використання, відтворення, захисту 
та охорони лісів. 

Правове забезпечення охорони і захисту лісів. 
 

 



Тема 8. Правовий режим використання, відновлення й охорони вод 
 

Води як об'єкт правового регулювання, використання, відновлення й 
охорони. Склад водного фонду. Юридична класифікація водних об'єктів. 
Поняття, предмет і система водного права. Місце водного права в системі 
природоресурсного й екологічного права. Водне законодавство. 

Право власності на води. Суб'єкти, об'єкти, зміст права власності на води. 
Форми і методи захисту права власності на води. 

Поняття і види водокористування. Підстави виникнення, зміни і 
припинення права водокористування. Суб'єкти, об'єкти, зміст права 
водокористування. Особливості водних орендних відносин. Договір оренди 
водних орендних правовідносин. 

Правова охорона вод. 
 
 

Тема 9. Правовий режим використання, відтворення й охорони тваринного 
світу 

 
Тваринний світ як об'єкт правового регулювання використання, 

відтворення й охорони. Об'єкти тваринного світу. 
Поняття, предмет, принципи і система фаунічного права. Законодавство 

про тваринний світ. Фауністичні правовідносини: поняття, види, підстави 
виникнення і припинення. Суб'єкти, об'єкти, зміст фауністичних правовідносин. 

Право власності на тваринний світ. Форми права власності на тваринний 
світ. Суб'єкти й об'єкти права власності на тваринний світ. Повноваження 
власників тваринного світу. Правові форми набуття у власність тваринного 
світу. 

Правове забезпечення охорони тваринного світу. Правові форми охорони 
тваринного світу. Особливості майнової (таксової) відповідальності за шкоду, 
заподіяну знищенням і незаконним добуванням диких звірів і птахів, не 
занесених до Червоної книги. 

 
Тема 10. Правовий режим використання, й охорони атмосферного повітря 

 
 Особливості атмосферного повітря як об’єкта екологічного права та його 
правового режиму. Стандартизація та нормування в галузі охорони 
атмосферного повітря. Система заходів охорони атмосферного повітря. 
Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони 
атмосферного повітря.     

 
Розділ II. ПРИРОДООХОРОННЕ ПРАВО. ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Тема 11. Природний режим природно-заповідного фонду 
 

Поняття правового режиму природно-заповідного фонду. Склад і 
класифікація територій і об'єктів природно-заповідного фонду. 



Законодавство про природно-заповідний фонд. Проблеми становлення та 
розвитку природно-заповідного права. 

Поняття і види правовідносин у галузі природно-заповідної охорони. 
Об'єкти природно-заповідних правовідносин. Зміст правовідносин у галузі 
природно-заповідної охорони. Підстави виникнення, зміни та припинення 
природно-заповідних правовідносин. 

Форми права власності на території та об'єкти склад права власності на 
об'єкти природно-заповідного фонду. Зміст та підстави на об'єкти природно-
заповідного фонду. Зміст та підстави виникнення і припинення права власності 
на території й об'єкти природно-заповідного фонду. 

Правопорушення в галузі охорони і використання природно-заповідного 
фонду як підстави юридичної відповідальності. 

 
 

Тема 12. Правові форми забезпечення екологічної безпеки людини 
 

Поняття і зміст правових форм забезпечення безпеки людини. 
Правове забезпечення екологічної безпеки в процесі проектування, 

розміщення і розвитку населених пунктів, підприємств, споруд і різних об'єктів. 
Правовий режим зон екологічної катастрофи. Правовий режим зон 

підвищеної екологічної безпеки. Проблеми правового режиму інших зон 
надзвичайних екологічних ситуацій. Проблеми визначення правового режиму 
зони екологічної біди. 

 
Розділ III. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 

 
Тема 13. Міжнародне співробітництво в галузі екології та його правове 

забезпечення 
 

Поняття і правові засади міжнародного співробітництва в галузі екології. 
Правові форми міжнародного співробітництва в галузі екології. Міжнародне 
співробітництво як правова форма реалізації зовнішньої екологічної функції 
держави. Принципи міжнародного співробітництва в галузі екології та їх 
закріплення в міжнародно-правових документах. Рівні міжнародного 
співробітництва в галузі екології. 

Організаційно-правове забезпечення міжнародного співробітництва в 
межах Організації Об'єднаних Націй. Організаційно-правові засади 
міжнародного співробітництва в галузі екології в європейському регіоні. 
Організаційно-правові аспекти регіонального міжнародного співробітництва в 
галузі екології. 

Екологічне право зарубіжних країн. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
з дисципліни "Екологічне право" 

(денна форма навчання) 
для спеціальності   " Правознавство" на базі 9 та 11 класів 

 
 

№ 
 

РОЗДІЛ, ТЕМА 
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 

 
 

 
 

Всього Лекції Практичні  Самостійна 
робота 

 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА     
1 Предмет, принципи і система 

екологічного права 
3 2 1 - 

2 Екологічні права та обов'язки 
громадян 

5 2 1 2 

3 Відповідальність за порушення 
екологічного законодавства 

4 2 - 2 

4 Право власності на природні 
ресурси. Право на 
природокористування 

5 2 1 2 

 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА  Розділ 1     

5 Правовий режим використання 
відтворення й охорони земель 

5 2 1 2 

6 Правовий режим використання, 
відтворення й охорона надр 

4 2 - 2 

7 Правовий режим використання, 
відновлення й охорони лісів 

5 2 1 2 

8 Правовий режим використання, 
відновлення й охорони вод 

5 2 1 2 
 

9 Правовий режим використання, 
відновлення й охорони тваринного 
світу 

5 2 1 2 

10 Правовий режим використання , 
відновлення атмосферного повітря 

3 2 1 - 

 Розділ 2  Природоохоронне право     

11 Правовий режим природно-
заповідного фонду 

4 2 1 1 

12 Право забезпечення екологічної 
безпеки 

3 2 - 1 

13 Міжнародне спів робітництво в 
галузі екології та його правове 
забезпечення 

3 2 1 - 

       ВСЬОГО 54 26 10 18 
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Закони України: 

1.«Про охорону навколишнього природного середовища» 25.06.1995 
2.«Про природно-заповідний фонд» 16.06.1992 
3.«Про охорону атмосферного повітря» 16.10.1992 
4.«Про тваринний світ» 16.03.1993 
5.«Про виключну морську економічну зону» 16.05.1995 
6.«Про правовий режим надзвичайного стану» 16.03.2000 
7.«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 8.02.1993 
8.«Про екологічну експертизу» 09.02.1995 
9.«Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення» 
24.02.1994 

                  10.Земельний Кодекс України 12.05.2004 
11. Водний Кодекс України 06.06.1995 
12. Лісовий Кодекс України 21.01.1994 
13. Кодекс про надра України 27.07.1994  
14. Цивільний Кодекс України16.01.2003 
15. Кримінальний Кодекс України 05.04.2001 
16. Кодекс про адміністративні правопорушення 07.12.1984 

 
 


