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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 

http://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-soc-prava  

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 юридичної відповідальності за вчинення екологічних 

правопорушень.  
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення є формою реалізації охоронної 

функції екологічного права і гарантією захисту екологічних прав громадян. Нормативну 

базу у цій сфері формують правові норми, які визначають поняття та види екологічних 

правопорушень, а також встановлюють порядок притягнення винних осіб до юридичної 

відповідальності за вчинення екологічних правопорушень. 

Коротка 

анотація 

курсу 

Дисципліна «Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства» є 
завершальною нормативною дисципліною зі спеціальності 081 «Право» для освітньої 
програми _________________, яка викладається в ________ семестрі в обсязі 3 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

курсу 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Юридична відповідальність за порушення 
екологічного законодавства» 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. 
Курс «Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства» 
спрямований на поглиблене вивчення системи норм, які забезпечують гарантії 
об’єктивності та невідворотності юридичної відповідальності за вчинення екологічних 
правопорушень. Під час вивчення даного курсу студенти опанують сучасні підходи до 
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визначення екологічної шкоди, завданої довкіллю і забезпечення гарантій захисту 

екологічних прав громадян, а також отримають навички правового супроводу справ про 
екологічні правопорушення. 
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воєнного стану : Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
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Міністрів України №  575 від 10.05.2022 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575-
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Тривалість 

курсу 

120  год. 
 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 години лекцій, 16 годин практичних занять та 88 
години самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

1. Знати: 

Формування програмних компетентностей 

Постреквізити: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти таких 

результатів навчання: 

Загальні компетентності: 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Фахові компетентності: 

 СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію при вирішенні екологічних спорів та 

захисті екологічних прав.  

 СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур господарського та адміністративного судочинства в 

Україні при вирішенні екологічних спорів.  

 СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти 

альтернативного позасудового розгляду та вирішення екологічних спорів.  

 СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці складів 

екологічних правопоорушень  у правозастосовній діяльності. 

 СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і 

захисту прав, свобод та інтересів клієнтів, потерпілих від порушення 

екологічного законодавства та заподіяння екологічної шкоди.  

 СК15. Здатність самостійно готувати проекти процесуальних актів у сфері 

юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості. 

 

2. Вміти 

Програмні результати навчання: 

 Обгрунтовано формулювати свою правову позицію щодо захисту 

екологічних прав та законних інтересів осіб , вміти опонувати, оцінювати 

докази та наводити переконливі аргументи щодо притягнення винних осіб за 
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порушення екологічного законодавства.  

 Використовувати передові знання, зокрема щодо методики визначення 

причинно-наслідкових зв’язків та сутності екологічної шкоди у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів приватного права.  

 Аналізувати та оцінювати практику застосування міжгалузевого інституту 

юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства, зокрема, 

норм кримінального, адміністративного, трудового та цивільного права. 

 Обгрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування: на 

стадії екологічного контролю, досудового розслідування, судового розгляду 

справ про екологічні правопорушення. 

 Інтегрувати необхідні знання екологічного права та розв’язувати складні 

задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності, зокрема у 

сфері правосуддя, юридичному захисті права на безпечне для життя і здоров’я 

довкілля, юридичному супроводі суб’єктів спеціального природокористування.  

 

Ключові 

слова 

Право довкілля; екологічне право; природні ресурси; раціональне природокористування; 
екологічне правопорушення; юридична відповідальність; охорона довкілля 

Формат 

курсу 

- Очний  

- Проведення лекцій, практичнихробіт та консультації для кращого розуміння тем 

 

 

СХЕМА КУРСУ  

Тиждень 

/ год 

 

Тема, план, короткі тези 

  

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

Формат 

 

Матеріали / 

Література, 

ресурси в 

інтернеті 

 

Завдання,  

год. 

 

Вага 

оцінки 

 

Терміни 

виконання 

 

Тижд. 1 

/ 

4 акад. 

год. 

Тема 1. Поняття та правові засади 

юридичної відповідальності за 
екологічним правом України 

- Поняття юридичної 
відповідальності за 
порушення екологічного 

законодавства, її значення 
та формальне вираження 

- Функції юридичної 
відповідальності за 
порушення екологічного 
законодавства. 

- Види юридичної 
відповідальності за 

порушення екологічного 
законодавства 

- Принципи юридичної 
відповідальності за 
порушення екологічного 
законодавства.  

-  

Лекція  Презентація  

Передивитися 
презентацію та 

рекомендовану 
літературу 

  

Тижд. 2 

/ 

2 акад. 

год. 

Тема 1. Поняття та правові засади 

юридичної відповідальності за 
екологічним правом України 

 

Практичне 
заняття 

Вирішення 
практичних 

занять 

Аналіз 
нормативно-

правових актів 
та судової 
практики 

  

Тижд. 3 Тема 2. Екологічне Лекція  Презентація  Передивитися   



/ 

2 акад. 

год. 

правопорушення як підстава 

притягнення до юридичної 

відповідальності 

- Поняття та ознаки 

екологічного 
правопорушення  

- Склад екологічного 
правопорушення 

- Види екологічного 
правопорушення 

-  

презентацію та 

рекомендовану 
літературу 

Тижд. 4 

/ 

4 акад. 

год. 

Тема 2. Екологічне 

правопорушення як підстава 

притягнення до юридичної 

відповідальності 

- Флористичні та 
фауністичні 
правопорушення 

- Земельні, надрові  та водні 
правопорушення 

- Правопорушення у сфері 

екологічної безпеки 
 

Лекція  Презентація  

Передивитися 
презентацію та 
рекомендовану 

літературу 

  

Тижд. 5 

/ 

2 акад. 

год. 

Тема 2. Екологічне 

правопорушення як підстава 

притягнення до юридичної 

відповідальності 

Практичне 

заняття  

Вирішення 

практичних 
занять 

Аналіз 
нормативно-

правових актів 
та судової 
практики 

  

Тижд. 6 

/ 

2 акад. 

год. 

Тема 2. Екологічне 

правопорушення як підстава 

притягнення до юридичної 

відповідальності 

Практичне 

заняття  

Вирішення 

практичних 
занять 

Аналіз 
нормативно-

правових актів 
та судової 
практики 

  

Тижд. 7 

/ 

4 акад. 

год. 

Тема 3. Правові проблеми 

кримінальної відповідальності за 

екологічні злочини 

-Екологічний злочин: ознаки та 

види 
-Суб’єкти екологічних злочинів  
-Об’єкти екологічних злочинів  
-Об’єктивна сторона злочинів 
проти довкілля. 
-Суб’єктивна сторона злочинів 
проти довкілля. 
 

Лекція  Презентація  

Передивитися 
презентацію та 

рекомендовану 
літературу 

  

Тижд. 8 

/ 

2 акад. 

год. 

Тема 3. Правові проблеми 

кримінальної відповідальності за 

екологічні злочини 

- Судова практика в 
злочинах проти довкілля  

Лекція  Презентація  

Передивитися 
презентацію та 
рекомендовану 

літературу 

  

Тижд. 9 

/ 

2 акад. 

год. 

Тема 3. Правові проблеми 

кримінальної відповідальності за 

екологічні злочини 

Практичне 

заняття   

Вирішення 
практичних 

занять 

Аналіз 
нормативно-

правових актів 
та судової 
практики 

  



Тижд. 

10 / 

4 акад. 

год. 

Тема 4. Правові проблеми 

адміністративної відповідальності 

за екологічні правопорушення 

- Адміністративні 

правопорушення у сфері 
раціонального 
природокористування та 
охорони довкілля 

- Підстави та порядок 
притягнення до 
адміністративної 

відповідальності за 
екологічні проступки 

Лекція  Презентація  

Передивитися 
презентацію та 
рекомендовану 

літературу 

  

Тижд. 

11 / 

2 акад. 

год. 

Тема 4. Правові проблеми 

адміністративної відповідальності 

за екологічні правопорушення 

- Судова практика у 
справах про 
адміністративні 

правопорушення у сфері 
охорони довкілля 

Лекція  Презентація  

Передивитися 
презентацію та 
рекомендовану 

літературу 

  

Тижд. 

12 / 

2 акад. 

год. 

Тема 4. Правові проблеми 

адміністративної відповідальності 

за екологічні правопорушення 

- Юридична 
відповідальність за 
порушення вимог 

раціонального 
лісокористування. 

Лекція  Презентація  

Передивитися 
презентацію та 
рекомендовану 

літературу 

  

Тижд. 

13 / 

4 акад. 

год. 

Тема 4. Правові проблеми 

адміністративної відповідальності 

за екологічні правопорушення 

- Юридична 
відповідальність за 

порушення вимог 
раціонального 
водокористування. 

Лекція Презентація  

Передивитися 
презентацію та 
рекомендовану 

літературу 

  

Тижд. 

14 / 

2 акад. 

год. 

Тема 4. Правові проблеми 

адміністративної відповідальності 

за екологічні правопорушення 

Практичне 

заняття  

Вирішення 

практичних 
занять 

Аналіз 
нормативно-

правових актів 
та судової 
практики 

  

Тижд. 

15 / 

2 акад. 

год. 

Тема 4. Правові проблеми 

адміністративної відповідальності 

за екологічні правопорушення 

Практичне 

заняття  

Вирішення 
практичних 

занять 

Аналіз 

нормативно-
правових актів 

та судової 
практики 

  

Тижд. 

16 / 

2 акад. 

год. 

 

Тема 4. Правові проблеми 

адміністративної відповідальності 

за екологічні правопорушення 

Практичне 

заняття  

Вирішення 
практичних 

занять 

Аналіз 

нормативно-
правових актів 

та судової 
практики 

  

 

2 акад. 

год. 

 

Тема 5. Особливості обчислення 
та відшкодування екологічної 

Лекція  Презентація  

Передивитися 
презентацію та 
рекомендовану 

літературу 

  



шкоди 

-Поняття та види екологічної 
шкоди  
-Методи обчислення екологічної 
шкоди 
-Відшкодування моральної шкоди 

за порушення екологічного 

законодавства 

Тижд. 

17 / 

2 акад. 

год. 

Тема 5. Особливості обчислення 
та відшкодування екологічної 
шкоди 

Захист екологічних прав громадян 

у Європейському Суді з прав 

людини 

Лекція  Презентація  

Передивитися 
презентацію та 
рекомендовану 

літературу 

  

Тижд. 

18 / 

2 акад. 

год. 

Тема 5. Особливості обчислення 
та відшкодування екологічної 
шкоди 

Практичне 

заняття  

Вирішення 

практичних 
занять 

Аналіз 
нормативно-

правових актів 
та судової 
практики 

  

 

Підсумковий контроль, форма Залік в кінці семестру 

Письмовий модульний контроль  

Пререквізити 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з теорії держави 

та права, екологічного права, кримінального права, адміністративного 

права,  цивільного права, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату дисципліни «Юридична відповідальність у сфері охорони і 

використання довкілля», розуміння 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 студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу).  

Академічна доброчесність: Роботи студентів мають бути оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять приклади можливої академічної недоброчесності, 

виявлення ознак якої є підставою для незарахування роботи студента 



викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять Відвідування практичних занять є обов’язковим У 

випадку пропуску заняття, студент опрацьовує матеріал самостійно і 

відпрацьовує пропущене заняття в індивідуальному порядку. Студенти 

зобов’язані дотримуватись усіх строків визначених для виконання усіх 

видів письмових робіт, передбачених курсом. 

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

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти 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 студента на практичних заняттях та активність студента, 

списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання на модуль . Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства. 

 Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства. 

 Юридична відповідальність за порушення водного законодавства. 

 Юридична відповідальність за порушення законодавства про атмосферне 

повітря. 

 Юридична відповідальність за порушення флористичного законодавства. 

 Юридична відповідальність за порушення фауністичного законодавства. 

 Юридична відповідальність за порушення природно-заповідного 

законодавства. 

 Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра. 

 Юридична відповідальність за порушення законодавства про радіаційну 

безпеку. 

 Юридична відповідальність за порушення законодавства про відходи. 

 Юридична відповідальність за порушення законодавства про 

континентальний шельф. 

 Юридична відповідальність за порушення законодавства про ядерну 

енергію. 

 


