
 

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА  

У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Дозвільна система у сфері використання 

природних ресурсів» є формування у студентів необхідних юридичних знань щодо 

розуміння сутності, особливостей дозвільної системи в сфері використання природних 

ресурсів, знання різновидів, порядку надання документів дозвільного характеру у 

відносинах використання природних ресурсів, з’ясування специфіки суб’єктного складу 

дозвільних відносин, розмежування етапів дозвільної процедури та конкретних дій, що 

реалізуються суб’єктами в рамках кожного з них з метою належного використання 

відповідних положень в правозастосовній та правоохоронній діяльності.  

 Завданнями вивчення дисципліни «Дозвільна система у сфері використання 

природних ресурсів» є набуття студентами знань та розуміння змісту положень 

законодавства, що визначає дозвільну систему у відносинах використання природних 

ресурсів в Україні, формування умінь та навичок щодо самостійного прийняття рішень а також 

вчинення дій, пов'язаних з реалізацією відповідних нормативних приписів, а саме, 

отримання документів дозвільного характеру, попередження, припинення порушень 

вимог дозвільної процедури, умов та підстав надання і використання природоресурсних 

дозволів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати : 

 доктринальні підходи до розуміння та особливості дозвільної системи у сфері 

використання природних ресурсів; 

 норми екологічного, господарського, адміністративного права, які регулюють 

відносини між органами державної влади і місцевого самоврядування та суб'єктами 

господарювання у зв'язку із видачею дозволів, їх переоформленням, видачею 

дублікатів, а також анулюванням документів дозвільного характеру; 

 умови та підстави отримання документів дозвільного характеру в 

природоресурсних відносинах; 

 особливості правового режиму окремих видів природоресурсних дозволів; 

 правовий статус та повноваження органів державної влади та місцевого 

самоврядування – суб’єктів надання природоресурсних дозволів; 

 особливості дозвільних процедур щодо окремих видів використання природних 

ресурсів; 



 етапи дозвільної процедури у відносинах використання природних ресурсів; 

вміти : 

 тлумачити еколого-правові та суміжні норми і кваліфікувати еколого-правові 

дозвільні відносини; 

 визначати зміст правового регулювання відносин щодо дозвільної діяльності у 

сфері використання природних ресурсів; 

 формувати відповідний пакет документів для отримання тих чи інших видів 

природоресурсних дозволів; 

 обґрунтовувати підстави надання, відмови в наданні, анулювання документів 

дозвільного характеру на право використання природних ресурсів; 

 використовувати відповідні способи захисту у випадку порушення підстав і 

порядку надання та використання дозволів на право використання природних 

ресурсів. 

 


