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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

10 – Природничі науки 
(шифр і назва) За вибором 

 Спеціальність 

101– Екологія 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціалізація 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2019-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - 
                                           

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 год. 

2-й  

Лекції 

Семестрових годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 12 год. 

самостійної роботи 

студента –  108 год. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

доктор філософії 

12 год.  

Практичні, 

семінарські 

0 год. - 

Лабораторні 

0 год - 

Самостійна робота 

108 год. - 

Індивідуальні 

завдання:  

Вид контролю:  

залік 

 

             Примітка.    

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 12 год. ауд., 108 год. сам. – 12/108 (0,1 ) 

1 кредит –30 год 
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2. Мета та завдання 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 
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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. 

 

Програма навчальної 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.  

Тема 2. Основні напрямки цілеспрямованої дії суспільства в напрямку екологічного 

захисту. Конституційні гарантії формування екологічної політики 

держави. Напрямки втілення екологічної політики. 

 Тема 3. Гармонізація законодавства України із законодавством Європейського 

Союзу 

 Тема 4. Екологічне нормування.  

Змістовий модуль 2 Екологічний імператив державної діяльності 

Тема 1 Цінова політика в екології. 

Тема 2. Інформаційна державна екологічна політика. 

Тема 3. Забезпечення прав суспільства на екологічне інформування. 

Тема 4. Науково-технічна компонента в державній і регіональній екологічній 

політиці. 

Тема 5. Економічні аспекти державної екологічної політики екологічної 

політики та безпеки. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Семестр 2 

Змістовий модуль 1. Базові засади формування екологічної політики держави. 

Тема 1. Глобалізація еколо-

гічних проблем суспільства.  

14 2    20       

Тема 2. Основні напрямки 

цілеспрямованої дії 

суспільства в напрямку 

екологічного захисту.  

14 1    10       

Тема 3. Гармонізація 

законодавства України із 

законодавством Євро-

пейського Союзу 

14 2    10       

Тема 4. Екологічне норму-

вання. 

12 1    10       

Змістовий модуль 2 Екологічний імператив державної діяльності 

Тема 5. Цінова політика в 

екології. 

14 1    10       

Тема 6. Інформаційна 

державна екологічна 

політика. 

14 2    10       

Тема 7. Забезпечення прав 

суспільства на екологічне 

інформування. 

    14 1    10       

Тема 8. Науково-технічна 

компонента в державній і 

регіональній екологічній 

політиці. 

    12 1    10       

Тема 9.Економічні аспек-

ти державної і регіо-

нальної екологічної полі-

тики і безпеки. 

    12 1    18       

Усього годин за семестр 120 12    108       
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6. Теми практичних занять 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна Заочна 

 Семестр 9   
1 Філософські  течії  та   підходи  до перспектив розвитку 

суспільства з позицій екології. Основні напрямки   
цілеспрямованої   дії суспільства в напрямку екологічного 
захисту. 

20  

2 Гармонізація законодавства України із законодавством 

Європейського Союзу. Огляд основних документів Євро-

пейського Співтовариства у сфері охорони навколишнього 

природного середовищаМіжнародні екологічні стандарти. 

10  

3 Сучасні підходи до  нормування. Переспективи  вдосконалення 
системи  екологічного нормування. 

10  

4 Ймовірнісні    підходи    до    ціноутворення в  
природокористуванні.    Екологічне страхування фізичних та 
юридичних осіб. 

10  

5 Системи глобального міжнародного, державного,  регіонального    
та    локальнольного моніторингу. Показники    визначення    
екологічного стану компонент біосфери. Прогнозування 
екологічного стану компонент біосфери. Екологічна безпека 
держави та її інформаційне забезпечення. 

20  

6 Основні напрямки науково-технічного прогресу в  екології. 
Екологічна надійність технічних систем. 

20  

7 Принципи обґрунтування оптимального цільового  
використання екологічних витрат з отриманням максимального  
екологічного  ефекту в ум овах лімітованого фінансування  

18  

 Всього 108  

 

         9. Індивідуальні завдання 

 

10. Методи навчання 

       Методами вивчення курсу державна і регіональної екологічної політики та 

безпеки є теоретичне викладення матеріалу, засвоєння основних даних про 

сучасний стан та перспективи розвитку екологічної політики суспільства, 

оперативно контролювати екологічну ситуацію, прогнозувати її динаміку та 

забезпечувати  в майбутньому його екологічні інтереси, як базові щодо 

подальшого розвитку людства. 

                                                  

11. Методи контролю 

На лекціях – поточний контроль знань (колоквіуми). 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Семестр 9        Поточне тестування та самостійна робота Підсумко-

вий тест  

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 20 100 

     10 5 5 10 10 10 10 10 10 

Т1, Т2, ………Т9 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можли-вістю 

повторного скла-дання 

не зараховано з мож-

ливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’яз-

ковим повторним вивчен-

ням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дисц. 

 

13. Методичне забезпечення 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Екологія і закон: Екологічне законодавство України: У 2-х кн./ 

Відповідальний редактор док. юрид. наук, професор, заслужений юрист 

України, академік УЕАН В.І. Андрейцев.-К.: Юрінком Інтер, 1997.-Кн.1. – 704с. 

2. Екологія і закон: Екологічне законодавство України: У 2-х кн./ 

Відповідальний редактор док. юрид. наук, професор, заслужений юрист 

України, академік УЕАН В.І. Андрейцев.-К.: Юрінком Інтер, 1997.-Кн.2. – 576с. 

 3. Посібник працівника служби державної охорони природно-заповідного 

фонду України / Під ред. С.В. Третьякова. – Донецьк: Державне управління 

охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області, 

Донецька філія Державного закладу “Державний екологічний інститут Мін 

природи України”, 2006. – 306 с. 

 

Допоміжна 

4. Кодекс Украины «Об административных правонарушениях».-Харьков: 

Рубикон, 2000.–167с. 

5. Національна екологічна політика України:   оцінка і стратегія розвитку 
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Документ підготовлено в рамках проекту ПРООН/ГЕФ “Оцінка національного 

потенціалу в сфері глобального   екологічного управління в Україні”, 2007. –

186 с. 
 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. Конституційні основи екологічного права та їх місце в екологічній 

правовій системі. [Електронний ресурс]. – http://www.info-pressa.com/ 

article-858.html. 

 


