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Анотація

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на основі
сучасного чинного екологічного законодавства і відповідно до оновленої
програми курсу екологічного права.  

Його основу становлять Загальна й Особлива частини, при викладенні
матеріалу використані нові методичні підходи, основні теоретичні положення
екологічного права відображені з урахуванням наукових досягнень у
зазначеній сфері.  

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів,
науковців, громадських організацій, а також працівників правничих установ. 
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