


відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в 
повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях 

Завдання дисципліни. формування та розвиток загальних, фахових та предметних компетентностей 
здобувачів вищої освіти, сформованих у результаті освоєння теоретичних засад системоутворюючих категорій 
правового регулювання екологічної безпеки, системи знань щодо сучасних основ державного управління 
охороною довкілля з урахуванням екологічних ризиків, змісту норм чинного законодавства з питань 
забезпечення вимог екологічної безпеки, роз’яснень вищих судових інстанцій України, їх тлумачення і 
застосування при вирішенні конкретних справ, набуття досвіду в галузі правового регулювання забезпечення 
екологічної безпеки, необхідного для виконання своїх функцій у процесі майбутньої трудової діяльності    

Очікувані результати навчання. 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:  

знати: міжнародні стандарти правового регулювання екологічної безпеки, у тому числі рішень 

Європейського суду з прав людини та інших міжнародних судів; методології наукових досліджень у сфері 

правового регулювання екологічної безпеки; феномен інновацій у функціонуванні правового регулювання 

екологічної безпеки як засобу самоуправління суспільства, регламентації його саморозвитку; механізм 

інтернаціоналізації права на екологічну безпеку в умовах глобалізації;  механізм оцінки ефективності 

конкретних видів діяльності у сфері правового регулювання екологічної безпеки; гносеологічних і 

онтологічних підстав правового регулювання екологічної безпеки; механізми деонтологічних засад діяльності у 

сфері правового регулювання екологічної безпеки; 

вміти: ефективно проводити наукові дослідження у сфері правового регулювання екологічної безпеки; 

розуміти великі обсяги інформації при здійсненні наукової та практичної діяльності з правового регулювання 

екологічної безпеки, а також критично та конструктивно їх оцінювати; використовувати відповідну іноземну 

термінологію у сфері правового регулювання екологічної безпеки; виявляти й використовувати джерела 

інформації (бібліографії, документи, web-сайти та ін.) при здійсненні наукової та практичної діяльності з 

правового регулювання екологічної безпеки; застосовувати юридичну техніку при складанні процесуальних 

документів у сфері правового регулювання екологічної безпеки. 

 

Тематичний план дисципліни і календар його виконання. 

Таблиця 2 – Тематичний план дисципліни 

№ 

тижня 

Тема лекції
*
 Тема практичного 

заняття
*
 

Самостійна робота студентів 

Зміст Год. Література 

1 2 3 4 5 6 

1 Екологічна безпека: 

основні поняття виміру 

та світоглядний сенс 

Екологічна безпека: 

основні поняття виміру 

та світоглядний сенс 

 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття.  

4 1; 18-24 

2 Правові засади 

забезпечення екологічної 

безпеки населених 

пунктів, рекреаційних і 

лікувально-оздоровчих 

зон та територій 

Правові засади 

забезпечення екологічної 

безпеки населених 

пунктів, рекреаційних і 

лікувально-оздоровчих 

зон та територій. 

Вибір теми реферата. 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття.  

4 1-3; 18-24. 

3 Правові проблеми 

забезпечення екологічної 

безпеки, захисту 

населення і територій за 

надзвичайних 

екологічних ситуацій 

техногенного та 

природного характеру. 

Правові проблеми 

забезпечення екологічної 

безпеки, захисту 

населення і територій за 

надзвичайних 

екологічних ситуацій 

техногенного та 

природного характеру 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття.  

4 1; 5; 18-24. 

4 Проблеми правового 

режиму зон 

надзвичайних 

екологічних ситуацій, 

реалізації та захисту 

правового статусу 

постраждалих за 

надзвичайних 

екологічних ситуацій 

Проблеми правового 

режиму зон 

надзвичайних 

екологічних ситуацій, 

реалізації та захисту 

правового статусу 

постраждалих за 

надзвичайних 

екологічних ситуацій  

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття.  

 

 

 

 

 

4 1-3; 5; 18-24. 

5 Оцінка впливу на 

навколишнє середовище 

як гарантії забезпечення 

екологічної безпеки 

Оцінка впливу на 

навколишнє середовище 

як гарантії забезпечення 

екологічної безпеки 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття. 

4 1-3; 5; 9, 18-24. 



  

1 2 3 4 5 6 

6 Дозвільна система як 

засіб забезпечення 

екологічної безпеки 

Дозвільна система як 

засіб забезпечення 

екологічної безпеки 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття.  

4 1; 5; 7; 9; 18-24. 

7 Екологічне інформаційне 

забезпечення та його 

місце в системі 

екологічної безпеки 

 

Екологічне інформаційне 

забезпечення та його 

місце в системі 

екологічної безпеки 

 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття. 

Підготовка до 

поточного тестування 

1. 

4 1; 3-6; 7; 18-24. 

8 Правове регулювання 

екологічного аудиту та 

екологічного 

страхування в системі 

права екологічної 

безпеки 

Правове регулювання 

екологічного аудиту та 

екологічного 

страхування в системі 

права екологічної 

безпеки 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття.  

Підготовка до захисту 

реферату 

4 1; 2; 6; 18-24. 

9 Правове регулювання 

екологічної 

стандартизації, 

нормування та 

сертифікації в системі 

права екологічної 

безпеки 

Правове регулювання 

екологічної 

стандартизації, 

нормування та 

сертифікації в системі 

права екологічної 

безпеки 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття.  

4 1; 2; 5; 18-24. 

10 Проблеми  формування  

інституту  юридичної 

відповідальності у сфері 

забезпечення екологічної 

безпеки 

Проблеми  формування  

інституту  юридичної 

відповідальності у сфері 

забезпечення екологічної 

безпеки 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття.  

4 1; 2; 7; 8; 18-24. 

11 Правове регулювання 

екологічної безпеки 

космічної діяльності, в 

ядерній та енергетичних 

сферах 

Правове регулювання 

екологічної безпеки 

космічної діяльності, в 

ядерній та енергетичних 

сферах 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття.  

4 1; 2; 7; 10; 12; 

18-24. 

12 Правові засади 

забезпечення екологічної 

безпеки в   промис-

ловості та на транспорті 

Правові засади 

забезпечення екологічної 

безпеки в   промис-

ловості та на транспорті 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття.  

4 1; 2; 7; 10; 12; 

18-24. 

13 Правові засади 

забезпечення екологічної 

безпеки у сільському 

господарстві 

Правові засади 

забезпечення екологічної 

безпеки у сільському 

господарстві 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття.  

4 1; 2; 7; 10; 17; 

18-24. 

14 Правові засади 

забезпечення 

продовольчої, 

біологічної та генетичної 

безпеки  

Правові засади 

забезпечення 

продовольчої, 

біологічної та генетичної 

безпеки  

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття.  

Підготовка до захисту 

реферату. 

4 1; 2; 7; 10; 13; 

18-24. 

15 Правові засади 

забезпечення екологічної 

безпеки в діяльності 

Збройних Сил України 

Правові засади 

забезпечення екологічної 

безпеки в діяльності 

Збройних Сил України 

Захист реферату. 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття.  

Підготовка до захисту 

реферату. 

4 1; 2; 7; 10; 15; 

18-24. 

16 Правові засади 

забезпечення екологічної 

безпеки у сфері 

поводження з відходами, 

при поводженні з 

небезпечними хімічними 

речовинами 

Правові засади 

забезпечення екологічної 

безпеки у сфері 

поводження з відходами, 

при поводженні з 

небезпечними хімічними 

речовинами. 

Захист реферату. 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття.  

Підготовка до 

підсумкового 

тестування 

5 1; 2; 7; 18-24. 



17 Міжнародно-правовий  

аспект  забезпечення   

екологічної безпеки. 

Міжнародно-правовий  

аспект  забезпечення   

екологічної безпеки. 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

та підготовка до 

практичного заняття.  

4 1; 2; 7; 10; 14; 

18-24. 

Примітка: 
*
Лекції проводяться кожні дві неділі по 2 години, практичні - щотижня по дві години 

 

Політика дисципліни. 
Організація освітнього процесу в Університеті відповідає вимогам положень про організаційне і навчально-

методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент зобов’язаний 

відвідувати лекції і практичні заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на заняття, курсову роботу та інші домашні 
завдання виконувати відповідно до графіка. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати 

самостійно у повному обсязі і відзвітувати перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До 

практичних занять студент має підготуватися за відповідною темою і проявляти активність. При виконанні курсової 
роботи з дисципліни студент має дотримуватися політики доброчесності. У разі наявності плагіату він отримує 

незадовільну оцінку і має виконати курсову роботу за новою темою. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання.  

Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова 

оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з 

урахуванням коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем 

усіх оцінок до електронного журналу. При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби 

контролю, зокрема: усне опитування; засвоєння теоретичного матеріалу з тем перевіряється тестовим 

контролем; якість виконання, набуття теоретичних знань і практичних навичок перевіряється шляхом 

розв’язання задач та захисту курсової роботи. Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, складається з 

таких елементів: знання теоретичного матеріалу з теми; вміння студента обґрунтувати прийняті рішення та 

розв’язувати задачі; своєчасне виконання домашніх завдань з теми. 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота Самостійна робота Підсумковий 

контрольний захід Усне опитування 

(обов’язковий мінімум  

оцінок – 5) 

Тестовий контроль 
Реферат 1 

Т1, ТПК 
залік іспит 

0,4 0,3 0,3 +  
 

Оцінювання тестових завдань  

Тематичний тест для кожного студента складається з двадцяти п’яти тестових завдань, кожне з яких 

оцінюється одним балом. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 25. Оцінювання 

здійснюється за чотирибальною шкалою. Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що 

виставляється студенту, представлена у нижченаведеній таблиці. 

Сума балів за тестові завдання 1–13 14–16 17–22 23–25 

Оцінка за 4-бальною шкалою 2 3 4 5 
 

На тестування відводиться 30 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні відповідей. 

Студент може також пройти тестування і в он-лайн режимі у модульному середовищі для навчання MOODLE. 

При отриманні негативної оцінки тест слід перездати до терміну наступного контролю.  
 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінка 

ECTS 

Інституційна 

шкала балів 

Інституційна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

З
ар

ах
о

в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 

виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома  

незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 

суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 

достатнє для практичної діяльності за професією. 

E 3.00-3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 

задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

Н
ез

ар
ах

о
в

ан
о

 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 

продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 



F 0,00-1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 

вивчення дисципліни. 

 

 

 

 

Контрольні питання з дисципліни. 

1. Законодавчі засади забезпечення екологічної безпеки при розміщенні і розвитку населених пунктів 

2. Законодавчі засади забезпечення екологічної безпеки рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон та 

територій 

3. Зонування територій рекреаційного та лікувально-оздоровчого призначення як необхідна умова 

забезпечення їх екологічної безпеки  

4. Особливості законодавчого забезпечення екологічної безпеки, захисту населення і територій за 

надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру 

5. Поняття, завдання та принципи захисту населення і територій за надзвичайних екологічних ситуацій 

техногенного та природного характеру  

6. Особливості правового статусу громадян, постраждалих за надзвичайних екологічних ситуацій 

техногенного та природного характеру  

7. Правовий механізм відшкодування державою шкоди постраждалим внаслідок порушення вимог 

безпеки за надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру  

8. Поняття та юридичні ознаки надзвичайної екологічної ситуації. Зміст та особливості правового 

режиму зони надзвичайної екологічної ситуації  

9. Правове регулювання здійснення заходів щодо реабілітації постраждалих територій, оголошених 

зоною надзвичайної екологічної ситуації  

10. Правове регулювання функціонування системи органів державної влади щодо забезпечення вимог 

безпеки, захисту населення і територій у зоні надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного 

характеру  

11. Особливості юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства щодо забезпечення 

безпеки, захисту населення і територій у зоні надзвичайної екологічної ситуації  

12. Загальні положення про оцінку впливу на навколишнє природне середовище як засобу забезпечення 

екологічної безпеки  

13. Правові проблеми визначення цілей, принципів та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на 

навколишнє середовище (screening) як гарантії екологічної безпеки  

14. Правові проблеми забезпечення екологічної безпеки у процесі формування змісту звіту з оцінки 

впливу на навколишнє середовище  

15. Правові проблеми участі громадськості та органів державної влади у процесі прийняття рішень та 

врахування їх коментарів щодо забезпечення екологічної безпеки  

16. Правові засади дозвільної системи в механізмі забезпечення екологічної безпеки. Правові проблеми 

порядку видачі документів дозвільного характеру як засобу забезпечення екологічної безпеки  

17. Правові проблеми взаємодії між різними органами державної влади, які забезпечують видачу різних 

видів дозволів у сфері забезпечення екологічної безпеки  

18. Поняття та юридична природа екологічного інформаційного забезпечення, його форми та види  

19. Правовий механізм регулювання екологічного інформаційного забезпечення в системі екологічної 

безпеки 

20. Правові засади забезпечення режимів доступу до публічної інформації у сфері екологічної безпеки  

21. Поняття та юридична природа екологічного аудиту і екологічного страхування та їх місце в системі 

права екологічної безпеки  

22. Правовий механізм регулювання екологічного аудиту та екологічного страхування у системі права 

екологічної безпеки, їх форми та види  

23. Проблеми практики застосування законодавства про екологічний аудит та екологічне страхування 

щодо забезпечення екологічної безпеки  

24. Поняття, юридична природа екологічної стандартизації, нормування, сертифікації та їх місце системі 

права екологічної безпеки  

25. Правовий механізм регулювання екологічної стандартизації, нормування та сертифікації щодо 

забезпечення екологічної безпеки  

26. Стан розвитку інституту юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки  

27. Характер, рівні та форми реалізації юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної 

безпеки  

28. Види юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки  

29. Механізм реалізації позитивної юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки  



30. Проблеми ретроспективної відповідальності в сфері екологічної безпеки та її ефективності  

31. Поняття екологічної безпеки космічної діяльності та джерела її екологічного ризику Правові засади 

забезпечення екологічної безпеки в процесі дослідження та використання космічного простору  

32. Особливості юридичної відповідальності за порушення вимог екологічної безпеки космічної 

діяльності  

33. Поняття правового забезпечення екологічної безпеки в промисловості  

34. Організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки в промисловості  

35. Правове забезпечення екологічної безпеки на стадії експлуатації промислових об’єктів  

36. Особливості юридичної відповідальності за порушення вимог екологічної безпеки в промисловості  

37. Поняття екологічної безпеки в процесі користування надрами: юридична природа та ознаки. Джерела 

екологічного ризику в процесі користування надрами  

38. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сфері користування надрами  

39. Особливості юридичної відповідальності за порушення вимог екологічної безпеки у сфері 

користування надрами  

40. Юридична природа екологічної безпеки на транспорті  

41. Екологічний ризик як основний критерій правового забезпечення екологічної безпеки на транспорті  

42. Організаційно-правове забезпечення екологічної безпеки на транспорті  

43. Правові засади забезпечення екологічної безпеки на транспорті  

44. Особливості юридичної відповідальності за порушення вимог екологічної безпеки на транспорті  

45. Поняття екологічної безпеки в сільському господарстві та правові засади її забезпечення  

46. Правові засади поводження з пестицидами та агрохімікатами з метою забезпечення екологічної 

безпеки у сільському господарстві  

47. Ядерний та радіаційний ризик як передумова формування правовідносин забезпечення екологічної 

безпеки  

48. Законодавче забезпечення ядерної та радіаційної безпеки у сфері використання ядерної енергії як 

складової забезпечення екологічної безпеки  

49. Закон України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення” як 

невід’ємне джерело забезпечення екологічної безпеки  

50. Законодавче та організаційно-правове забезпечення екологічної безпеки в сфері електроенергетики  

51. Поняття, ознаки та критерії продовольчої, біологічної і генетичної безпеки за законодавством 

України, їх співвідношення з екологічною безпекою  

52. Правові засоби захисту права громадян на безпечність харчових продуктів (внутрішню екологічну 

безпеку)  

53. Правові засади поводження з генетично-модифікованими організмами  

54. Особливості державного управління та регулювання в сфері продовольчої, біологічної і генетичної 

безпеки  

55. Особливості юридичної відповідальності за порушення вимог екологічної безпеки у продовольчій, 

біологічній та генетичній сферах  

56. Правові аспекти екологічного ризику в діяльності Збройних Сил України  

57. Юридична природа екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України  

58. Законодавче забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України: класифікація та 

загальна характеристика законодавчих джерел  

59. Правові засади здійснення контролю за додержанням вимог екологічної безпеки в діяльності 

Збройних Сил України  

60. Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил 

України  

61. Юридичне визначення та ознаки відходів як об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, їх 

розмежування з іншими суміжними поняттями  

62. Правові засади дозвільної системи у сфері поводження з відходами. Ліцензування операцій у сфері 

поводження з небезпечними відходами  

63. Правове регулювання перевезення екологічно-небезпечних відходів. Збирання, заготівля та 

використання окремих видів відходів як вторинної сировини у механізмі правового забезпечення екологічної 

безпеки  

64. Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки у сфері поводження з відходами  

65. Правові засади режиму поводження з небезпечними хімічними речовинами  

66. Правові засади дозвільно-реєстраційної діяльності та обліку небезпечних хімічних речовин як засобу 

за забезпечення екологічної безпеки  

67. Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки при поводженні з небезпечними 

хімічними речовинами  

68. Міжнародне право екологічної безпеки: поняття, стан та особливості розвитку  

69. Джерела міжнародного права екологічної безпеки  



70. Участь України у міжнародно-правовому співробітництві в сфері забезпечення екологічної безпеки  

71. Напрями конвергенції законодавства України про екологічну безпеку з правом ЄС  

72. Три основні стадії «приведення у відповідність» законодавства про екологічну безпеку країни-

кандидата з правом ЄС  

73. Деякі проблемні аспекти конвергенції законодавства України про екологічну безпеку з правом ЄС  
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