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Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 

«Екологічне право», «Ландшафтна екологія», «Агроекологія», 

«Заповідна справа» «Земельне право», та багато інших. 

Що буде вивчатися Технологічні процеси положення еколого-правового спрямування,  

норми Конституції України, міжнародних договорів, належним чином 

імплементованих Україною, чинного національного законодавства, які 

регулюють суспільні екологічні відносини у галузі використання 

природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та 

забезпечення екологічної безпеки. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде: 

знати: 

-законодавчі засади раціонального природокористування; 

організаційно-правові заходи охорони об’єктів природи;  

-види юридичної відповідальності за порушення екологічного 

законодавства; положення Конституції України, систему та зміст 

міжнародного законодавства та законодавства України, здатних 

регулювати відносини у галузі використання природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного середовища та забезпечення 

екологічної безпеки, в тому числі положення земельного, водного, 

лісового, фауністичного, гірничого, атмосферно-охоронного, природно-

заповідного, курортного, рекреаційного законодавства, законодавства 

про екологічну мережу України, законодавства у сфері забезпечення 

екологічної безпеки України, Законів України “Про охорону 

навколишнього природного середовища”, “Про основи національної 

безпеки”, „Про екологічний аудит”, ”Про екологічну експертизу” та 

інших, підзаконних актів – указів Президента України, постанов 

Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України та інших центральних 

органів виконавчої влади, які врегульовують екологічні відносини; 

уміти: 

    -правильно тлумачити та застосовувати еколого-правові норми; 

використовувати знання для вирішення практичних завдань;  

    -здійснювати юридичний аналіз обставин для кваліфікації 

екологічних відносин; правильно застосовувати роз’яснення судових та 

інших органів у процесі застосування норм екологічного права; 

    -аргументувати власну точку зору та прийняття рішення за 

конкретним завданням; застосовувати одержані теоретичні знання щодо 

правового регулювання відносин в галузі використання природних 

ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та 

забезпечення екологічної безпеки на практиці; самостійно вирішувати 

практичні завдання, використовуючи положення відповідних 

нормативно-правових актів; 



Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля. 

Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації 

комплексних природоохоронних заходів. 

Використовуватипринципиуправління, на якихбазується система 

екологічноїбезпеки. 

Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони 

довкілля та збалансованого природокористування 

Знання сучасних досягнень національного та міжнародного 

екологічного законодавства 

Здатність до використання основних принципів та складових 

екологічного управління  

Здатність проводи тиекологічний моніторинг та оцінювати 

поточний стан навколишнього середовища. 

Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або 

екологічними проектами. 

Інформаційне 

забезпечення 

Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації 

Форма проведення 

занять 

Очна 

Заочна (дистанційна) 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


