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ВСТУП 
 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Нормативно-

правове регулювання  екологічної діяльност» складена відповідно до освітньо-

професійної програми фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

спеціальності 101 «Екологія».  

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Нормативно-

правове регулювання  екологічної діяльност» складена відповідно до освітньо-

професійної програми фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

спеціальності 101 «Екологія».  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є порядок розробки 

екологічно-безпечних технологій що пов’язано з розрахунком споруд для 

очищення газо-повітряних сумішей та стічних вод. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з нормативними дисциплінами підготовки 

магістра спеціальності 183, 101  «Екологічна безпека»: «Стратегія сталого 

розвитку», «Цивільний захист», «Методологія і теорія екологічної безпеки», 

«Забезпечення екологічної безпеки»  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

         1. Особливості функціонування природоохоронної сфери.  
         2. Правове регулювання природоохоронної діяльності та еколого-правова 

відповідальність за порушення нормативних показників 

 
         Метою викладання навчальної дисципліни «Нормативно-правове 
регулювання  екологічної діяльності» є  формування у майбутніх магістрів 
спеціальних знань щодо теоретичних і методологічних особливостей 
природоохоронного законодавства та екологічного права, формування сталої 
системи еколого-правових поглядів і знань, навичок застосування екологічного 
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законодавства при регулюванні екологічної діяльності, підвищення рівня 
свідомості та еколого-правової культури.  

 
        Завдання: вивчення структури та змісту основних актів екологічного 
законодавства; вивчення екологічних відносин між суб’єктами екологічного 
права; вдосконалення володіння еколого-правовою термінологією; формування  
навичок  тлумачення   і  застосування  норм  національного та міжнародного 
екологічного права; спроможність вибору оптимальних державно-правових 
засобів щодо забезпечення екологічної безпеки людини у процесі будь-якої 
діяльності, охорони довкілля.   

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни майбутній магістр повинен  
 

        знати: природоохоронне законодавство, міжнародні договори у сфері 
охорони навколишнього природного середовища та використання природних 
ресурсів; особливості правового регулювання окремих видів користування 
екологічними об’єктами; види юридичної відповідальності в галузі охорони 
природи; правові форми гарантій реалізації та захисту екологічних прав 
власників та користувачів природних об’єктів і додержання екологічних 
обов’язків. 

 
        вміти:  аналізувати і тлумачити чинне екологічне законодавство; 
ідентифікувати екологічні правопорушення; визначати способи реалізації 
суб’єктивних екологічних прав та юридичних обов’язків у сфері використання 
природних ресурсів і охорони довкілля; використовувати та застосовувати в 
природоохоронній діяльності положення національного та міжнародного 
законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

  

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни «Нормативно-правове регулювання  

екологічної діяльності» є формування у майбутніх магістрів спеціальних знань 

щодо теоретичних і методологічних особливостей моделювання 

біотехнологічних процесів, формування сталої системи поглядів і знань щодо 

вивчаємого питання, навичок застосування ітераційних математичних методів, 

підвищення рівня загально інженерної підготовки.  

.  
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Нормативно-

правове регулювання  екологічної діяльності» є набуття стійких навичок 

щодо:         

- спеціальних знань щодо теоретичних і методологічних особливостей 

моделювання біотехнологічних процесів; 

- вивчення типів моделей, що використовуються в біотехнології; етапи 

моделювання та їх послідовність; 

- навичок застосування ітераційних математичних методів; 

- підвищення рівня інженерної підготовки щодо елементарних функцій та їх 

застосування в математичних моделях. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин / 3,5 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

         Змістовий модуль 1.  

         Основи математичного моделювання біотехнологічних процесів.              

 

Змістовий модуль 1.  

Особливості функціонування природоохоронної сфери.  

 

Тема 1. Основні напрями державної екологічної політики в Україні у галузі 

охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки.  

Тема 2. Стратегія і тактика гармонійного розвитку виробничого і природно-

ресурсного потенціалу.  

Тема 2. Правові засади законодавчого та нормативно-правового регулювання, 

економічний механізм в галузі охорони довкілля. Стимулювання раціонального 
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природокористування. 

Тема 3. Система органів управління у галузі екології та її функціонування на 

сучасному етапі. Поняття, функції, система органів управління в галузі екології. 

Тема  4. Основні екологічні закони. Екологічні правила.  

Тема  5. Основні екологічні принципи.   

Тема 6. Екологічна сертифікація. Передумови та умови екологічної 

сертифікації.  Сутність, мета і об’єкти  екологічної сертифікації. Екологічна 

сертифікація в Україні. Екологічна сертифікація продукції, підприємств, житла.  

Змістовий модуль 2. 

Правове регулювання природоохоронної діяльності та еколого-правова 

відповідальність за порушення нормативних показників 

Тема  1. Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря  

Тема 2. Екологічна безпека і еколого-правова відповідальність. Правове за-

безпечення екологічної безпеки. Юридична природа екологічної безпеки. 

Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки. 

Тема 3. Правове регулювання та науково-правові засади оцінки впливу об’єктів 

на довкілля. екологічної експертизи. 

Тема 4. Юридична відповідальність як засіб реалізації екологічного права. 

Поняття відповідальності в екологічному праві. Види та зміст відповідальності 

за екологічні правопорушення. Підстави та умови еколого-правової 

відповідальності.  

 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

         1. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища: 

Підручник / Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Бонайн Е.Дж. / Під заг. ред. 

проф. С.М. Кравченко. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002. –   336 с. 

        2. База «Законодавство України» на порталі Верховної Ради України. 
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Інтернет ресурс: http//zakon 1 rada.gov.ua/laws/main. 

         3. Екологічне право : Особлива частина / За ред. В.І.Андрейцева,- Київ : 

Вид-во „Істина”, 2001. – 543 с. 

        4. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. Ред. 

Ю. С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 720 с. 

        5. Екологічне право України : [підруч. Для студ. Юрид. Спец. Вищ. Навч. 

Закл.] / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – X. : Право, 2009. – 328 с. 

         6. Екологічне право: Навчально-методичний посібник для самостійного 

вивчення дисципліни / В. М. Завгородня. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 

118 с. 

                 7. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього 

природного середовища. В 11-й томах. – Чернівці : Зелена Буковина, 1997 – 

2004 рр. 

                 8. Кобецька Н.Р. Екологічне право України. Навчальний посібник. – Київ : 

Юрінком Інтер, 2007. – 352 с. 

          9. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и 
гипотезы) – Москва : Россия Молодая, 1994. – 367 с. 

                 10. Гетьман А. Термінологія екологічного законодавств: методологічні 

засади та перспективи уніфікації // Вісник Академії правових наук України.– 

2003.–№2.– С.580–593. 

                 11. Масієвич Ю.Г., Мовчан Я.І., Цицима П.М. Правове регулювання 

заповідної справи в Україні (спеціальне зібрання законодавчих документів). –

Чернівці : Книги-ХХІ,2007.– 816 с. 

                 12. Черновський О., Папієв М., Ватаманюк В., Цицима П. Правові аспекти 

охорони довкілля (судова практика, кодекси та закони України). – Чернівці : 

Книги-ХХІ, 2010. – 1006с. ' 

                   13.  Правова база з питань екології та охорони природного середовища. 

Збірник нормативних актів станом на 1 березня 2001 р. / Укладач  М. І. Камлик – 

Київ : Атака, 2001. – 632 с. 
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Допоміжна 

 

         1. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-

практичний посібник – К.: Знання-Прес, 2002. – 332 с. 

        2. Гетьман А. Термінологія екологічного законодавства: методологічні 

засади та перспективи уніфікації [Текст] / А. Гетьман // Вісник Академії 

правових наук України. – 2003. – № 2. – С. 580-593. 

        3. Екологічне право: словник термінів [Текст] / уклад. В. М. Завгородня. – 

Суми : УАБС, 2004. – 116 с. 

 

 Інформаційні ресурси 

        1. Методика оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру. Затв. Постановою КМУ № 175 від 

15.02.2002. / [Електронний ресурс]. Режим доступу до інформації: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/175-2002-п. 

               2. Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Затв. Постановою 

КМУ № 1198 від 03.08.1998. / [Електронний ресурс]. Режим доступу до 

інформації: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1198-98-п. 

         3.  http://www.orionaqua.com 

       4.  http://proekt.org.ua 

       5. http://enviropark.ru/course/category.php 

       6.  http://www.tehlit/1lib_norma_doc/11 

       7.  http://www.complexdoc.ru/ntd/579619 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1198-98-%D0%BF
http://budkom.kiev.ua/osnovni-vidi-i-vlastivosti-gruntiv/
http://torf.pp.ua/gumat/ua/plants_ua.htm
http://www.geograf.com.ua/gruntoznavstvo/1008-teplovi-vlastivosti-gruntiv
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