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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Зміст навчальної дисципліни 

 

    Дана навчальна дисципліна забезпечує формування цілісних 

(системних) знань та практичних вмінь з майбутньої  спеціальності. 

Центральними питаннями, що вивчає дана навчальна дисципліна є 

стратегічні загальнодержавні рішення, які мають бути реалізовані в 

національній стратегії сталого розвитку та національній екологічній політиці. 

Державна і регіональна екологічна політика та безпека мають  визначальне 

значення для охорони довкілля та збереження і формування в ньому умов, 

відповідних нормальним життю людини, діяльності суспільства, стану 

навколишнього середовища. 

         Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань щодо 

принципів, типів та методів державної і регіональної екологічної політики та 

безпеки, раціонального використання й відтворення природно-ресурсного 

потенціалу і забезпечення екологічної безпеки, формування еколого-

економічних передумов для переходу на засади екологічного управління і 

сталого розвитку. 

    Завдання:        

− формування базових засад державної  і регіональної екологічної політики 

та безпеки;  

− розвиток   навичок та вміння проводити екологічне нормування та 

визначення  методології і нормативно-правової бази інтегрованого 

екосистемного потенціалу на базі еколого-господарських балансів, 

кадастрів природних ресурсів, екологічного моніторингу та аудиту. 

Види занять з дисципліни 

 

Лекції, самостійна робота. 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  



 

 

знати: основи формування державної і регіональної екологічної політики в 

вирішенні питань захисту довкілля; складові частини державної екологічної 

політики та їх сучасний стан; практичні шляхи реалізації екологічної політики 

держав; перспективи вдосконалення державної і регіональної екологічної політики 

та  безпеки; 

вміти: користуватись правовою, науковою, довідковою та нормативною 

літературою при визначенні та обґрунтуванні стратегічних напрямків вирішення 

професійних екологічних задач з охорони навколишнього середовища виконувати 

розрахунки з оцінки, прогнозування та запобігання негативних змін стану довкілля. 

 
 

ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1 Базові засади формування екологічної політики держави. 

 

ТЕМА 1. Глобалізація екологічних проблем суспільства. Філософські течії та 

підходи до перспектив розвитку суспільства з позицій екології.  

питання, що розкривають тему: 

   –   глобалізація екологічних проблем суспільства; 

– філософські течії та підходи до перспектив розвитку суспільства з позицій 

екології; 

–  основні напрямки цілеспрямованої дії суспільства в напрямку екологічного 

захисту; 

–  конституційні гарантії формування екологічної політики держави. Напрямки 

втілення екологічної політики. 

ТЕМА 2 Основні напрямки цілеспрямованої дії суспільства в напрямку 

екологічного захисту. Конституційні гарантії формування екологічної 

політики держави. Напрямки втілення екологічної політики. 

питання, що розкривають тему: 

– система екологічного законодавства; 

–  екологічні права і обов’язки фізичних та юридичних осіб; 



 

 

–  правове визначення та усунення стану кризового екологічного стану 

територій; 

–  міжнародні права та обов’язки країни; 

–  міжнародні екологічні стандарти; 

–  перспективи розвитку державного та міжнародного екологічного права. 

ТЕМА 3  Гармонізація законодавства України із законодавством 

Європейського Союзу 

питання, що розкривають тему: 

         − конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян; 

      −  огляд основних документів Європейського Співтовариства у сфері  

охорони навколишнього  природного середовища; 

     − структура і система екологічного законодавства України. 

ТЕМА 4 Екологічне нормування 

питання, що розкривають тему: 

– існуюча система екологічного нормування, її переваги та недоліки; 

–  сучасні підходи до нормування; 

–  екологічний ризик, біомоніторинг, комплексне визначення екологічного 

стану компонент біосфери; 

–  перспективи вдосконалення системи екологічного нормування. 

Змістовий модуль 2 Екологічний імператив державної діяльності 

ТЕМА 5 Цінова політика в екології. 

питання, що розкривають тему: 

– система формування плати за нормативне та понаднормативне 

природокористування; 

–  співвідношення екологічних збитків з платою за природокористування; 

– імовірнісні підходи до ціноутворення в природокористуванні; 

–  екологічне страхування фізичних та юридичних осіб. 

Тема 6 Інформаційна державна екологічна політика 

питання, що розкривають тему: 



 

 

−  екологічна наука України для збалансованого розвитку;  

−  сучасний інноваційний науково-технічний потенціал України; 

−  інформаційна політика в інтересах еколого-збалансованого розвитку. 

ТЕМА 7 Забезпечення прав суспільства на екологічне інформування. 

питання, що розкривають тему: 

– забезпечення прав суспільства на екологічне інформування; 

– екологічне виховання та екологічна освіта в суспільстві;  

– системи глобального міжнародного, державного, регіонального та 

локального моніторингу; 

–  показники визначення екологічного стану компонент біосфери; 

–  прогаозування екологічного стану компонент біосфери; 

–  інформаційне забезпечення екологічної політики держави. 

ТЕМА 8 Науково-технічна компонента в державній і регіональній 

екологічній політиці 

питання, що розкривають тему: 

– принципи формування державного плану науково-технічних робіт; 

–  мережа державних та недержавних наукових організацій і установ; 

–  основні напрями науково-технічного прогресу в екології; 

–  екологічна надійність технічних систем; 

–  внесок вузівської науки в реалізацію науково-технічної екологічної 

політики країни. 

ТЕМА 9 Економічні аспекти державної екологічної політики екологічної 

політики та безпеки. 

питання, що розкривають тему: 

– складові частини екологічних витрат та їх планування в Державному 

бюджеті країни та місцевих бюджетах; 

–  принципи обґрунтування оптимального цільового використання 

екологічних витрат з отриманням максимального екологічного ефекту 

в умовах лімітованого фінансування. 
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