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Адреса викладання 
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спеціальності 
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Контактна 

інформація 

викладачів 
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Консультації по 

курсу відбуваються 

Онлайн-консультації: 

- обговорення та затвердження запитань , обговорення практичних задач, 

аналіз творчих завдань 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять. 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=27686&preview=true 

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні практичні 

та теоретичні знання, необхідні для завершального етапу засвоєння курсу 

екологічного права. У курсі представлено огляд наукових концепцій та 

правозастосовчу практику з метою вирішення практичних завдань у сфері 

раціонального використання природних ресурсів.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Теоретико-прикладні проблеми раціонального використання 

природних ресурсів» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 081 

«Право» для освітньої програми доктор філософії, яка викладається на 2 

курсі у 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми 

раціонального використання природних ресурсів» є набуття здобувачем 

вищої освіти у процесі з’ясування проблем правозастосування у сфері 

екологічного права навиків щодо розв’язання комплексних проблеми в 

галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань та/або професійної практики. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

1. Джумальгедієва Г.Д. Правове регулювання господарського 

використання природних ресурсів : монографія / Г.Д.Джумальгедієва 

; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – К.: Вид-во 

«Юридична думка», 2014. – 202 с. 

2. Кобецька Н.Р. Дозвільне і договірне регулювання використання 

природних ресурсів в Україні : питання теорії й практики : 

монографія / Н.Р.Кобецька. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-

т Ім. Василя Стефаника, 2016. – 271 с. 

3. Каракаш І.І. Право власності на природні об’єкти та їх ресурси в 

Україні : монографія / І.І.Каракаш. – Одеса : Юридична література, 

2017. – 438 с. 

4. Комарницький В. М. Правова природа спеціальних дозволів на 

mailto:svitlana.synchuksvit@lnu.edu.ua
https://law.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=27686&preview=true


природокористування / В. М. Комарницький // Південноукраїнський 

правничий часопис. – 2008. – № 3. – С. 145 – 149. 

5. Краснова М. В. Договори в екологічному праві України : Навч. 

посіб. – К.: Алерта, 2012. -216 с. 

6. Право довкілля (екологічне право) : навч. посібник для студ. ВНЗ / 

[Пилипенко П. Д., Федорович В. І., Ващишин М. Я. та ін.] ; за ред. 

П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2010. – 400 с. 

Тривалість курсу 90  год. 

 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин практичних 

занять та 42 години самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу аспірант буде :  

Знати: 

 - як проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей в 

галузі екоглогічного права України; 

- про соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних 

рішень щодо раціонального використання природних ресурсів 

Вміти  

- спілкуватись в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та 

громадськістю в галузі екологічного права України; 

- ініціювати інноваційні комплексні проекти у сфері раціонального 

природокористування, виявляти лідерство та повну автономію під час їх 

реалізації; 

- розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які 

дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання 

та/або професійну практику в природоохоронній галузі і розв’язання 

значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем. 

Ключові слова Право довкілля; екологічне право; природні ресурси; раціональне 

природокористування; загальне природокористування; спеціальне 

природокористування. 

Формат курсу - Очний  

- Проведення лекцій, практичнихробіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру 

Письмовий  

Пререквізити 

Для вивчення курсу аспіранти потребують базових знань з теорії держави 

та права, права соціального забезпечення, трудового права, достатніх для 

сприйняття категоріального апарату права екологічної безпеки, розуміння 

його джерел правового регулювання. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Перезентація, лекції, колаборативне навчання (форми - групові проекти, 

спільні розробки), проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання знань здобувача здійснюється за 100-бальною шкалою: 

- максимальна кількість балів при оцінюванні знань здобувачів з 

дисципліни, яка завершується іспитом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на іспиті – 50 балів; 

- при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань 

здобувачів за різними системами. 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, 

яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок 



FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими 

радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання 

відповідних дисциплін. 

Письмові роботи: Очікується, що аспіранти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу).  

Академічна доброчесність: Роботи аспірантів мають бути оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

аспірантів становлять приклади можливої академічної недоброчесності, 

виявлення ознак якої є підставою для незарахування роботи аспіранта 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять Відвідування практичних занять є обов’язковим У 

випадку пропуску заняття, аспірант опрацьовує матеріал самостійно і 

відпрацьовує пропущене заняття в індивідуальному порядку. Аспіранти 

зобов’язані дотримуватись усіх строків визначених для виконання усіх 

видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку аспіранти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Аспіранти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані за результатами 

відповідей на практичних заняттях, самостійній роботі та бали 

підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховується присутність 

аспіранта на практичних заняттях та активність аспіранта, списування та 

плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. Жодні форми 

порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

екзамену 

1. Принципи природокористування. 

2. Загальна характеристика правозастосовної діяльності  у сфері 

природокористування. 

3. Право загального природокористування. 

4. Право спеціального природокористування. 

5. Конституційні засади права природокористування. 

6. Характеристика основних стадій правозастосування у сфері 

природокористування. 

7. Право землекористування : зміст, види. 

8. Право лісокористування. 

9. Правове регулювання використання рослинного світу. 

10. Право водокористування. 

11. Право надрокористування. 

12. Угоди про розподіл продукції. 

13. Концесії як форма використання природних ресурсів. 

14. Правове регулювання використання тваринного світу. 

15. Правове регулювання використання природних ресурсів у межах 

природно-заповідного фонду. 

16. Дозвільні засади використання природних ресурсів за законодавством 

України. 

17. Проблеми застосування законодавства про раціональне 

природокористування за темою дисертаційного дослідження 

18. Проблеми застосування законодавства під час реалізації особою права 

на загальне природокористування конкретного виду за темою 

дисертаційного дослідження 

19. Проблеми застосування законодавства під час реалізації особою права 

на спеціальне природокористування конкретного виду (за темою 

дисертаційного дослідження). 

20. Проблеми застосування законодавства у сфері правовідносин 



раціонального природокористування відповідного виду під час 

судового захисту екологічних прав особи (за темою дисертаційного 

дослідження). 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано із 

завершенням курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА КУРСУ  

Тиждень 

/ год 

 

Тема, план, короткі тези 

  

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

Формат 

 

Матеріали / Література, ресурси в інтернеті 

 

Завдання,  

год. 

 

Терміни 

виконання 

 

Тижд.  

1/4 акад. 

год. 

Тема 1. Поняття, зміст та принципи 

права природокористування 

- Поняття права 

природокористування, його значення 

та формальне вираження 

- Право власності на природні 

ресурси у Конституції України. 

- Зміст права 

природокористування: умови і порядок 

використання природних ресурсів 

- Принципи 

природокористування, їх система. 

-  

Лекція 1. Джумальгедієва Г.Д. Правове регулювання 

господарського використання природних 

ресурсів : монографія / Г.Д.Джумальгедієва ; 

НАН України, Ін-т економіко-правових 

досліджень. – К.: Вид-во «Юридична думка», 

2014. – 202 с. 

2. Кобецька Н.Р. Дозвільне і договірне 

регулювання використання природних 

ресурсів в Україні : питання теорії й 

практики : монографія / Н.Р.Кобецька. – 

Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т Ім. 

Василя Стефаника, 2016. – 271 с. 

3. Каракаш І.І. Право власності на природні 

об’єкти та їх ресурси в Україні : монографія / 

І.І.Каракаш. – Одеса : Юридична література, 

2017. – 438 с. 

4. Комарницький В. М. Правова природа 

спеціальних дозволів на 

природокористування / В. М. Комарницький 

// Південноукраїнський правничий часопис. – 

2008. – № 3. – С. 145 – 149. 

5. Краснова М. В. Договори в екологічному 

праві України : Навч. посіб. – К.: Алерта, 

2012. -216 с. 

6. Право довкілля (екологічне право) : навч. 

посібник для студ. ВНЗ / [Пилипенко П. Д., 

Федорович В. І., Ващишин М. Я. та ін.] ; за 

Передивитися 

презентацію та 

рекомендовану 

літературу 

Протягом 

заняття 



ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2010. – 

400 с. 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради 

України:  www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. Офіційний веб-портал "Судова владаУкраїни": 

www.court.gov.ua 

Тижд.  

2/2 акад. 

год. 

Тема 1. Поняття, зміст та принципи 

права природокористування 

 

Практичне 

заняття 

1.  Джумальгедієва Г.Д. Правове регулювання 

господарського використання природних 

ресурсів : монографія / Г.Д.Джумальгедієва ; 

НАН України, Ін-т економіко-правових 

досліджень. – К.: Вид-во «Юридична думка», 

2014. – 202 с. 

2. Кобецька Н.Р. Дозвільне і договірне 

регулювання використання природних 

ресурсів в Україні : питання теорії й 

практики : монографія / Н.Р.Кобецька. – 

Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т Ім. 

Василя Стефаника, 2016. – 271 с. 

3. Каракаш І.І. Право власності на природні 

об’єкти та їх ресурси в Україні : монографія / 

І.І.Каракаш. – Одеса : Юридична література, 

2017. – 438 с. 

4. Комарницький В. М. Правова природа 

спеціальних дозволів на 

природокористування / В. М. Комарницький 

// Південноукраїнський правничий часопис. – 

2008. – № 3. – С. 145 – 149. 

5. Краснова М. В. Договори в екологічному 

праві України : Навч. посіб. – К.: Алерта, 

2012. -216 с. 

6. Право довкілля (екологічне право) : навч. 

Аналіз 

нормативно-

правових актів 

та судової 

практики 

Протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.court.gov.ua/


посібник для студ. ВНЗ / [Пилипенко П. Д., 

Федорович В. І., Ващишин М. Я. та ін.] ; за 

ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2010. – 

400 с. 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  

www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. Офіційний веб-портал "Судова владаУкраїни": 

www.court.gov.ua 

Тижд.  

3/2 акад. 

год. 

Тема 2. Види права 

природокористування 

- Види права 

природокористування: критерії їх 

поділу 

- Класифікація 

природокористування за видами 

природних ресурсів 

- Види природокористування за 

суб’єктами-природокористувачами 

Лекція 1. Джумальгедієва Г.Д. Правове регулювання 

господарського використання природних 

ресурсів : монографія / Г.Д.Джумальгедієва ; 

НАН України, Ін-т економіко-правових 

досліджень. – К.: Вид-во «Юридична думка», 

2014. – 202 с. 

2. Кобецька Н.Р. Дозвільне і договірне 

регулювання використання природних 

ресурсів в Україні : питання теорії й 

практики : монографія / Н.Р.Кобецька. – 

Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т Ім. 

Василя Стефаника, 2016. – 271 с. 

3. Каракаш І.І. Право власності на природні 

об’єкти та їх ресурси в Україні : монографія / 

І.І.Каракаш. – Одеса : Юридична література, 

2017. – 438 с. 

4. Комарницький В. М. Правова природа 

спеціальних дозволів на 

природокористування / В. М. Комарницький 

// Південноукраїнський правничий часопис. – 

2008. – № 3. – С. 145 – 149. 
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2012. -216 с. 

6. Право довкілля (екологічне право) : навч. 

посібник для студ. ВНЗ / [Пилипенко П. Д., 

Федорович В. І., Ващишин М. Я. та ін.] ; за 

ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2010. – 

400 с. 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради 

України:  www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. Офіційний веб-портал "Судова владаУкраїни": 

www.court.gov.ua 
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акад. 

год. 

Тема 2. Види права 

природокористування 

- Класифікація 

природокористування за формами 

власності та належності природних 

ресурсів 

- Право загального 

природокористування: зміст та умови 

Лекція 1. Джумальгедієва Г.Д. Правове регулювання 

господарського використання природних 

ресурсів : монографія / Г.Д.Джумальгедієва ; 

НАН України, Ін-т економіко-правових 

досліджень. – К.: Вид-во «Юридична думка», 

2014. – 202 с. 

2. Кобецька Н.Р. Дозвільне і договірне 

регулювання використання природних 

ресурсів в Україні : питання теорії й 

практики : монографія / Н.Р.Кобецька. – 

Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т Ім. 

Василя Стефаника, 2016. – 271 с. 

3. Каракаш І.І. Право власності на природні 

об’єкти та їх ресурси в Україні : монографія / 

І.І.Каракаш. – Одеса : Юридична література, 

2017. – 438 с. 

4. Комарницький В. М. Правова природа 

спеціальних дозволів на 

природокористування / В. М. Комарницький 

// Південноукраїнський правничий часопис. – 

2008. – № 3. – С. 145 – 149. 
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ресурсів : монографія / Г.Д.Джумальгедієва ; 

НАН України, Ін-т економіко-правових 

досліджень. – К.: Вид-во «Юридична думка», 

2014. – 202 с. 

2. Кобецька Н.Р. Дозвільне і договірне 

регулювання використання природних 

ресурсів в Україні : питання теорії й 

практики : монографія / Н.Р.Кобецька. – 

Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т Ім. 

Василя Стефаника, 2016. – 271 с. 

3. Каракаш І.І. Право власності на природні 

об’єкти та їх ресурси в Україні : монографія / 

І.І.Каракаш. – Одеса : Юридична література, 

2017. – 438 с. 

4. Комарницький В. М. Правова природа 

спеціальних дозволів на 

природокористування / В. М. Комарницький 

Аналіз 

нормативно-

правових актів 

та судової 

практики 

Протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.court.gov.ua/


// Південноукраїнський правничий часопис. – 
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праві України : Навч. посіб. – К.: Алерта, 

2012. -216 с. 

6. Право довкілля (екологічне право) : навч. 

посібник для студ. ВНЗ / [Пилипенко П. Д., 
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ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2010. – 

400 с. 
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1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  
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www.court.gov.ua 
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природокористування 
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заняття 

1. Джумальгедієва Г.Д. Правове регулювання 

господарського використання природних 

ресурсів : монографія / Г.Д.Джумальгедієва ; 

НАН України, Ін-т економіко-правових 

досліджень. – К.: Вид-во «Юридична думка», 

2014. – 202 с. 

2. Кобецька Н.Р. Дозвільне і договірне 

регулювання використання природних 

ресурсів в Україні : питання теорії й 

практики : монографія / Н.Р.Кобецька. – 

Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т Ім. 

Василя Стефаника, 2016. – 271 с. 

3. Каракаш І.І. Право власності на природні 

об’єкти та їх ресурси в Україні : монографія / 

І.І.Каракаш. – Одеса : Юридична література, 

2017. – 438 с. 

4. Комарницький В. М. Правова природа 
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Протягом 
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спеціальних дозволів на 

природокористування / В. М. Комарницький 

// Південноукраїнський правничий часопис. – 

2008. – № 3. – С. 145 – 149. 

5. Краснова М. В. Договори в екологічному 

праві України : Навч. посіб. – К.: Алерта, 

2012. -216 с. 

6. Право довкілля (екологічне право) : навч. 

посібник для студ. ВНЗ / [Пилипенко П. Д., 

Федорович В. І., Ващишин М. Я. та ін.] ; за 

ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2010. – 

400 с. 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради 
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2. Національна бібліотека України імені В. І. 
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владаУкраїни": www.court.gov.ua 
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акад. 

год. 

Тема 3. Договори у сфері 

природокористування 

- Форма та зміст еколого-

правових договорів. 

- Суб’єкти та об’єкти еколого-

правових договорів. 

- Відповідальність за невиконання 

чи неналежне виконання еколого-

правових договорів. 

- Правове регулювання оренди 

природних ресурсів. 

- Правове регулювання концесії у 

сфері природокористування та угод про 

розподіл продукції. 

Лекція 1. Джумальгедієва Г.Д. Правове регулювання 

господарського використання природних 

ресурсів : монографія / Г.Д.Джумальгедієва ; 

НАН України, Ін-т економіко-правових 

досліджень. – К.: Вид-во «Юридична думка», 

2014. – 202 с. 

2. Кобецька Н.Р. Дозвільне і договірне 

регулювання використання природних 

ресурсів в Україні : питання теорії й 

практики : монографія / Н.Р.Кобецька. – 

Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т Ім. 

Василя Стефаника, 2016. – 271 с. 

3. Каракаш І.І. Право власності на природні 

об’єкти та їх ресурси в Україні : монографія / 

І.І.Каракаш. – Одеса : Юридична література, 
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2017. – 438 с. 
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спеціальних дозволів на 
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// Південноукраїнський правничий часопис. – 

2008. – № 3. – С. 145 – 149. 

5. Краснова М. В. Договори в екологічному 

праві України : Навч. посіб. – К.: Алерта, 

2012. -216 с. 

6. Право довкілля (екологічне право) : навч. 

посібник для студ. ВНЗ / [Пилипенко П. Д., 

Федорович В. І., Ващишин М. Я. та ін.] ; за 

ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2010. – 

400 с. 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради 
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год. 

Тема 3. Договори у сфері 

природокористування 

- Правове регулювання договорів 

на встановлення публічних та 

приватних природних сервітутів. 

- Правове регулювання виконання 

меліоративних, водоохоронних, 

лісовідновних та інших 

природоохоронних договорів. 

- Правове регулювання 

охоронних договорів. 

- Правове регулювання договорів 

у галузі забезпечення екологічної 

Лекція 1. Джумальгедієва Г.Д. Правове регулювання 

господарського використання природних 

ресурсів : монографія / Г.Д.Джумальгедієва ; 

НАН України, Ін-т економіко-правових 

досліджень. – К.: Вид-во «Юридична думка», 

2014. – 202 с. 

2. Кобецька Н.Р. Дозвільне і договірне 

регулювання використання природних 

ресурсів в Україні : питання теорії й 

практики : монографія / Н.Р.Кобецька. – 

Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т Ім. 

Василя Стефаника, 2016. – 271 с. 

3. Каракаш І.І. Право власності на природні 
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4. Комарницький В. М. Правова природа 

спеціальних дозволів на 

природокористування / В. М. Комарницький 

// Південноукраїнський правничий часопис. – 

2008. – № 3. – С. 145 – 149. 

5. Краснова М. В. Договори в екологічному 

праві України : Навч. посіб. – К.: Алерта, 

2012. -216 с. 

6. Право довкілля (екологічне право) : навч. 

посібник для студ. ВНЗ / [Пилипенко П. Д., 

Федорович В. І., Ващишин М. Я. та ін.] ; за 

ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2010. – 

400 с. 

Ресурси в інтернеті 
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господарського використання природних 

ресурсів : монографія / Г.Д.Джумальгедієва ; 

НАН України, Ін-т економіко-правових 

досліджень. – К.: Вид-во «Юридична думка», 

2014. – 202 с. 

2. Кобецька Н.Р. Дозвільне і договірне 

регулювання використання природних 

ресурсів в Україні : питання теорії й 

практики : монографія / Н.Р.Кобецька. – 
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об’єкти та їх ресурси в Україні : монографія / 
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2017. – 438 с. 

4. Комарницький В. М. Правова природа 
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Тема 4. Раціональне 

лісокористування та 

водокористування 

- Право лісокористування та його 

види, юридичні ознаки та особливості. 

- Підстави та порядок виникнення 

та припинення права спеціального 

використання лісових ресурсів та 

земельних ділянок лісогосподарського 

Лекція 1. Джумальгедієва Г.Д. Правове регулювання 

господарського використання природних 

ресурсів : монографія / Г.Д.Джумальгедієва ; 

НАН України, Ін-т економіко-правових 

досліджень. – К.: Вид-во «Юридична думка», 

2014. – 202 с. 

2. Кобецька Н.Р. Дозвільне і договірне 

регулювання використання природних 

ресурсів в Україні : питання теорії й 

Передивитися 

презентацію та 

рекомендовану 

літературу 

Протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.court.gov.ua/


призначення 

- Державне управління та 

контроль в галузі використання та 

відтворення лісів. 
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