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1. Теми семінарських занять
ТЕМА 1. Предмет, система, джерела та пріоритети екологічного права
України.
Семінарське заняття – 2 год.
План
1. Поняття екологічного права.
2. Предмет і принципи екологічного права України.
3. Джерела екологічного права.
4. Система екологічного права як навчальної дисципліни та галузі права.
5. Поняття природокористування.
6. Види, принципи права природокористування. Суб’єкти та об’єкти права
природокористування.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
природа, як об'єкт використання i охорони. Поняття, предмет та система
екологічного права. Джерела екологічного права. Особливості екологічного
законодавства.
Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.2
5,1.26,1.27, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14
ТЕМА 3. Правове забезпечення раціонального використання і охорони
земель в Україні
Семінарське заняття – 2 год.
План
1. Суб’єкти, об’єкти та види землекористування
2. Правова охорона земель.
3. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.
4. Кримінальна відповідальність за порушення земельного законодавства.
5. Цивільно-правова
відповідальність
за
порушення
земельного
законодавства.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; ґрунти;
деградовані землі; державний земельний кадастр; земельна ділянка; землеустрій;
землі водного фонду; землі житлової та громадської забудови; землі історикокультурного призначення; землі лісогосподарського призначення; землі
оздоровчого
призначення;
землі
природно-заповідного
та
іншого
природоохоронного призначення; землі промисловості, транспорту, зв'язку,
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енергетики, оборони та іншого призначення; землі рекреаційного призначення;
землі сільськогосподарського призначення; земля; категорії земель; консервація
земель; малопродуктивні землі; моніторинг ґрунтів; моніторинг земель;
охорона ґрунтів; охорона земель; порушені землі; рекультивація земель;
техногенне забруднені землі; юридична відповідальність за земельні правопорушення.
Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.2
5,1.26,1.27, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14
ТЕМА 4. Правове забезпечення використання і охорони вод в Україні
Семінарське заняття – 2 год.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

План
Поняття вод як об’єкта правового регулювання.
Правовий режим водокористування.
Державне управління в галузі використання і охорони вод.
Юридична відповідальність за порушення водного законодавства.
Кримінальна відповідальність за порушення водного законодавства.
Цивільно-правова відповідальність за порушення водного законодавства.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
право водокористування, первинне та вторинне водокористування, водний
фонд України, води загальнодержавного та місцевого значення, дозвіл на
спеціальне водокористування, питне водопостачання, підземні води, юридична
відповідальність за порушення законодавства у сфері використання водних
ресурсів України
Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,
1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34,1.25,1.26,1.27, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18
ТЕМА 5. Правове користування рослинним світом
Семінарське заняття – 2 год.
План
1. Поняття лісів як об’єкта правового регулювання.
2. Види права лісокористування.
3. Права та обов’язки лісокористувачів.
4. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства про
рослинний світ.
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5.
6.

Кримінальна відповідальність за порушення лісового законодавства.
Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
відтворення лісів; державний лісовий кадастр; загальне використання лісових
ресурсів; захист лісів; Зелена книга України; земельна лісова ділянка; категорії
лісів; ліміт використання лісових ресурсів; ліс; лісова ділянка; лісова
сертифікація;
лісовий
квиток;
лісовий
ресурс;
лісовий
фонд;
лісовпорядкування; лісорубний квиток; моніторинг лісів; охорона лісів;
охорона рослинного світу; право власності на ліси; право користування лісами;
природні рослинні ресурси; рослинний світ; спеціальне використання лісових
ресурсів; такси обчислення розміру шкоди за лісопорушення; Червона книга
України; юридична відповідальність за порушення законодавства про
рослинний світ і лісового законодавства.
Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13, 1.14,1.15,1.16,1.17,1.18, 1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,
1.25,1.26,1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8,
2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20

ТЕМА 6. Правове регулювання використання і охорони тваринного
світу
Семінарське заняття – 2 год.
План
правового

1. Тваринний світ як об’єкт
регулювання, використання,
відтворення хорони.
2. Право використання тваринного світу: його форми та види.
3. Управління в галузі використання, відтворення і охорони тваринного світу.
4. Відповідальність за порушення законодавства в галузі використання і
охорони тваринного світу.
5. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства в галузі
використання і охорони тваринного світу.
6. Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства в галузі
використання і охорони тваринного світу.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
державний кадастр тваринного світу; державний контроль в галузі
використання і охорони тваринного світу; загальне використання об'єктів
тваринного світу; лімітування в галузі використання об'єктів тваринного світу;
любительське і спортивне рибальство; мисливство; об'єкти тваринного світу;
охорона тваринного світу; полювання; право використання об'єктів тваринного
світу; промислове рибальство; рибальство; спеціальне використання об'єктів
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тваринного світу; такси нарахування розміру стягнень; тваринний світ;
юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ
Рекомендована література до Теми 6: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15, 1.16,1.17,1.18, 1.19,1.20,1.21, 1.22,1.23,1.24,
1.25,1.26,1.27, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17
ТЕМА 7. Правова охорона атмосферного повітря
Семінарське заняття – 2 год.
План
об’єкт правового

1. Атмосферне повітря як
регулювання, охорони,
відтворення.
2. Функції управління в галузі охорони атмосферного повітря.
3. Правові засади охорони атмосферного повітря.
4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного
повітря.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
атмосфера; атмосферне повітря; контрольно-наглядові заходи охорони
атмосферного повітря; нормативи в галузі охорони атмосферного повітря;
обмежувальні заходи охорони атмосферного повітря; організаційно-економічні
заходи охорони атмосферного повітря; організаційно-попереджувальні заходи
охорони атмосферного повітря; охорона атмосферного повітря; охоронновідновлювальні заходи охорони атмосферного повітря; повітряний простір;
регулятивні заходи охорони атмосферного повітря; юридична відповідальність за
порушення вимог охорони атмосферного повітря.
Рекомендована література до Теми 7: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.2
5,1.26,1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1,38, 1.39, 1.40,
1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24,
2.25, 2.26
ТЕМА 8. Правова охорона надр в Україні
Семінарське заняття – 2 год.
1.
2.
3.

План
Поняття, суб’єкти та об’єкти права користування надрами.
Види права користування надрами.
Правова охорона надр.
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4.
5.
6.

Відповідальність за порушення законодавства про надра.
Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про надра.
Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про надра.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
видобування корисних копалин; геологічна інформація; геологічне вивчення
надр; гірничий відвід; державна експертиза та оцінка запасів корисних копалин;
державний геологічний контроль; державний гірничий нагляд; державний облік
корисних копалин; дозвіл на користування ділянкою надр; корисні копалини
загальнодержавного значення; корисні копалини місцевого значення; корисні
копалини; надра; плата за користування надрами; правова охорона надр;
управління в галузі охорони і використання надр; юридична відповідальність за
порушення законодавства про надра.
Рекомендована література до Теми 8: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.2
5,1.26,1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1,38, 1.39, 1.40,
1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24,
2.25, 2.26

ТЕМА 9. Правова охорона природно-заповідного фонду в Україні
Семінарське заняття – 2 год.
План
1. Поняття природно-заповідного фонду, курортних, лікувально-оздоровчих,
рекреаційних зон.
2. Правові форми та види використання території і об’єктів природнозаповідного фонду.
3. Управління в галузі організації, охорони і використання природнозаповідного фонду.
4. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний
фонд.
5. Кримінальна відповідальність за законодавства про природно-заповідний
фонд.
6. Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про
природно-заповідний фонд.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
біосферні заповідники, ботанічні сади, дендрологічні парки, державний кадастр
територій та об’єктів природно-заповідного фонду, екологічна мережа України,
заказники, заповідні урочища, зоологічні парки, курорт, курортні зони,
лікувально-оздоровчі зони, національні природні парки, пам’ятки природи,
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парки-памятки садово-паркового мистецтва, полезахисні лісові смуги,
регіональні ландшафтні парки, рекреаційні парки, юридична відповідальність
за порушення режиму природно-заповідного фонду.
Рекомендована література до Теми 9: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.67, 1.68,
1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84,
1.85, 1.86, 1.87, 1. 88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99,
2.1, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.42, 2.44, 2.45,
2.46
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БАЛИ

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи
курсантів (студентів, слухачів) на практичних (семінарських) заняттях

5

4

3

2

1

0

ПОЯСНЕННЯ
Теоретичні питання, основні поняття,терміни та категорії з дисципліни
«Екологічне право», винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та
ініціативність здобувачів вищої освіти. Відповіді на теоретичні питання,
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного
законодавства, теорії та правозастосовної практики. Питання, винесені на
самостійне опрацювання вивченні, обгрунтовані, наведенні приклади,
здобувач самостійно пояснює прийняте рішення, посилається на
конкретні норми законодавства, вільно визначає правильне рішення при
вирішенні завдання.
Теоретичні питання завдань, винесені на розгляд ,засвоєні у повному
обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння;
всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному
обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована
ініціативність та активність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних
питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та
правозастосовної практики.
Теоретичні питання з дисципліни «Екологічне право», винесені на розгляд,
у цілому засвоєні та вивченні; практичні навички та вміння мають
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані,
деякі види завдань виконані з помилками.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого
усунення та вивчення.
Курсант, студент, слухач здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не
знає більшої частини теоретичних питань програмного матеріалу, з
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття,
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання
професійних завдань.
Відсутність на занятті

