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навчальної дисципліни 

«Кримінальна відповідальність за екологічні злочини» 

 

Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

У системі глобальних викликів сучасності екологічна проблема 

характеризується найвищим ступенем складності зовнішніх і 

внутрішніх взаємозв’язків. Серед пріоритетних завдань, які 

вирізняються у цьому контексті, є розробка напрямів кримінально-

правової охорони навколишнього природного середовища. 

Дисципліна спрямована на вивчення законодавчих, теоретичних і 

прикладних проблем кримінально-правової охорони 

навколишнього природного середовища. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни є дослідження теоретичної моделі 

системи кримінально-правової охорони навколишнього 

природного середовища, що ґрунтується на авторській концепції 

інтеграційної екологічної політики і сучасному праворозумінні 

потенційних заходів протидії злочинним посяганням та їх 

наслідкам. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

В результаті вивчення дисципліни студенти мають набути 

професійних навичок та вміти: 

1) обґрунтувати та сформулювати поняття кримінально-правової 

охорони навколишнього природного середовища;  

3) з'ясувати витоки і генезис кримінальної відповідальності за 

аналізовані злочини;  

4) порівняти національне кримінальне законодавство і 

міжнародно-правові акти про подолання досліджуваних 

злочинів;  

5) з урахуванням сучасних досягнень науки розкрити проблему 

об'єкта (в тому числі й особливості предмета) досліджуваних 

складів злочинів; 6) знати положення про об'єктивну сторону 

досліджуваних діянь;  
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7) запропонувати нові підходи до розуміння суб'єкта та 

суб'єктивної сторони згаданих діянь;  

8) розробити правила відмежування злочинів від інших 

правопорушень в означеній сфері;  

9) окреслити шляхи вирішення проблеми криміналізації та 

декриміналізації відповідних діянь;  

10) визначити напрями кримінально-правової політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища;  

11) надати пропозиції щодо вдосконалення системи чинного 

кримінального законодавства в зазначеній сфері та оптимізації 

відповідної правозастосовної діяльності. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Отриманні знання та навички можна використовувати при 

подальших наукових розробках, для формування нових 

професійних навичок таких як 

- обирати і застосовувати типові методи аналізу складів 

екологічних злочинів; 

- здатність здійснювати пошук літератури і критично 

використовувати наукові бази даних та інші джерела інформації; 

- усвідомлювати проблемні питання відмежування екологічних 

злочинів від інших правопорушень  в даній сфері; 

- здатність відстежувати зміни, що вносяться у національне 

кримінальне законодавство, розробляти концепції його 

реформування. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

1. Кримінально-правова охорона навколишнього природного 

середовища як соціальна і правова проблема сучасності 

2.  Поняття екологічних злочинів.  

3. Витоки явища, генезис і сучасний стан проблеми кримінально-

правової охорони навколишнього природного середовища. 

4. Національне кримінальне законодавство і міжнародно-правові 

акти у подоланні злочинів проти навколишнього природного 

середовища (співвідношення, проблеми, тенденції) 

5. Система складів екологічних злочинів за чинним КК України  

6. Кримінально-правова характеристика екологічних злочинів. 

7. Тенденції сучасної кримінально-правової політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища  

8. Проблема криміналізації та декриміналізації діянь проти 

навколишнього природного середовища 

Види занять: Лекції, практичні заняття 

Методи навчання: навчальна дискусія, рольова гра, мозковий 

штурм, інноваційні методики 

Форми навчання: очна,  дистанційна 

Пререквізити Кримінальне право України, кримінальне процесуальне право 

України, теорія держави і права. 

Пореквізити Міжнародні стандарти в галузі прав і свобод людини та проблеми 



 
Фото за 

бажанням 

їх реалізації в Україні, теоретичні основи кваліфікації злочинів, 

актуальні питання кримінально-правової політики. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

1. Крайник, Г.С. Кримінальна відповідальність за забруднення 

або псування земель в Україні: монографія / Крайник Г. С. ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Друкарня 

Мадрид, 2019. - 203 с. 

2. Турлова Ю.А. Екологічна злочинність в Україні: 

кримінально-правові та кримінологічні засади протидії: 

монографія / Ю. А. Турлова ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького. - Київ : Знання України, 2018. - 

459 с.  

3. Шульга А.М. Злочини проти довкілля. Питання 

кваліфікації: наук.-практ. вид. / Шульга А. М. - Х. : 

НікаНова, 2012. - 192 с. 

4. Матвійчук В. К. Теоретичні та прикладні проблеми 

кримінально-правової охорони навколишнього природного 

середовища: Монографія. – К.: Національна академія 

управління, 2011. – 368 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія практичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра кримінального права і процесу 

Факультет юридичний  

Викладач(і) ПІБ ЛИХОВА СОФІЯ ЯКІВНА 

Посада: завідувач кафедри кримінального права і процесу, 

професор 

Вчений ступінь: д.ю.н. 

Профайл викладача: 

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/32-

motlyah 

Тел.: 044 406 70 15 

E-mail: sofiia.lykhova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1-448 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код класу в Google Classroom: frvl6ua  
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