
Актуальні проблеми екологічного права 
Мета курсу – формування та розвиток у студентів загальних, фахових та предметних 

компетентностей здобувачів, сформованих в результаті ознайомлення з загальними 

положеннями екологічного права, освоєння системи основних правових положень, вимог, 

процедур і проблем практичного застосування цього права; практичних навичок здобувачів в 

досліджуваній сфері, що дозволять здійснювати самостійні наукові дослідження та 

розробляти практичні рекомендації у цій сфері, зокрема виходячи із нагальних завдань, що 

стоять перед Україною в контексті європейської інтеграції. 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Актуальні проблеми екологічного права» має 

безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: Публічне право: проблеми, тлумачення, 

застосування; Приватне право: проблеми, тлумачення, застосування; Конституційні та 

міжнародні правові засади захисту прав людини. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних засобів 

дослідження об’єктів професійної діяльності. 
Програмні результати навчання: 
знати:  методи критичного аналізу, синтезу та оцінки сучасних наукових досягнень, а 

також методів генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких та практичних задач у 

сфері екологічного права та міждисциплінарних галузях; місце галузі екологічного права в 

національній правовій системі, цінностей, принципів та стандартів у межах галузі 

екологічного права; екологічні права та обов’язки людини і громадянина, правові форм та 

гарантій їх захисту; стандарти Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, 

а також правових позицій Європейського суду з прав людини, що предметно пов’язані з 

регулюванням еколого-правових відносин; прецедентну практику Європейського суду з прав 

людини щодо застосування положень Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод під час захисту екологічних прав громадян; загальновизнані норми і принципи 

міжнародного права та національних принципів екологічного права та їх тлумачення з 

урахуванням норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та 

практики Європейського суду з прав людини; загальні засади міжнародно-правової охорони 

довкілля та міжнародно-правового співробітництва держав з охорони довкілля, знати 

національне та міжнародне законодавства у сфері використання та охорони природних 

ресурсів та комплексів; екологічне право як галузь права, що визначає шляхи гармонійної 

взаємодії суспільства і природи; про природу і зміст основних правових інститутів і 

процедур екологічного права, особливостей їх реалізації та застосування з урахуванням 

змісту правових інститутів фундаментальних галузей права; про екологічні правопорушення 

та юридичну відповідальність за їх вчинення. 
вміти: оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання; обґрунтовано формулювати свою 

правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи; 

дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх 

розв’язання; аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з 

правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування права; проводити порівняльно-правовий аналіз 

окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової 

системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу; 

обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування; інтегрувати необхідні 

знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної 

діяльності. 
володіти: здатністю до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатністю 

проводити дослідження на відповідному рівні; здатністю до адаптації та дії в новій ситуації; 

здатністю застосовувати принципи верховенства права для розв’язання складних задач і 

проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності;  здатністю застосовувати 

міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності; здатністю 



ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального 

тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування. 
Змістове наповнення дисципліни:  
Загальна характеристика правового регулювання екологічних відносин: доктринальні 

підходи. Методологічні, науково-теоретичні основи правового регулювання екологічних 

суспільних відносин. Предмет, принципи, функції, методи екологічного права в умовах 

формування сталого розвитку. Нормативні та інші джерела екологічного права: сучасні 

проблеми. Екологічні правовідносини: поняття, види, класифікація. Поняття, принципи 

сучасної екологічної політики України, її правове забезпечення. Теоретичні проблеми 

систематизації екологічного законодавства. Проблемні питання права власності на природні 

ресурси та комплекси. 
Особливості правового регулювання екологічних відносин: наукові дослідження. 

Поняття права природокористування та його види: актуальні питання. Наукова доктрина 

договірних відносин в екологічному праві України. Наукові концепції юридичної 

відповідальності в екологічному праві. Екологічне право України та інших держав: 

порівняльний аналіз. Закономірності побудови екологічного права Європейського союзу. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 105 

годин, у т.ч. – 50 годин аудиторних занять і 55 години – самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 

 


