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ДИСЦИПЛІНА «НАУКОВО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ» 

 
Анотація. Дисципліна «Науково-правові засади екологічної політики в Україні» належить до 
переліку вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток 
аспіранта та спрямована на формування знань щодо науково-правових засад формування та 
реалізації державної екологічної політики України, а саме: вивчення теоретико-правові засади 
формування і розвитку екологічної політики України та правового механізм реалізації її 
стратегічних та тактичних напрямів; місця та ролі екологічної політики в системі правової 
політики України, юридичних ознак екологічної політики держави тощо. Особлива увага 
приділяється інституційно-функціональному та функціонально-правовому забезпеченню 
реалізації екологічної політики держави в сучасних умовах. Аналізуються шляхи 
вдосконалення екологічної політики з метою її європейської та євроатлантичної інтеграції.  
Кількість кредитів: 4 
Викладачі: Балюк Галина Іванівна, д.ю.н., професор.  
Профіль викладача: https://docs.google.com/document/d/1Pj2TKBf28PQKgCvuh_OFZFb3W-
VefEFo04CjDNCaqnY/edit 
Краснова Марія Василівна, д.ю.н., професор.  
Профіль викладача: https://ecology.law.knu.ua/teachers 
Мета навчальної дисципліни: поглиблення теоретичних та практичних знань з теорії та 
методології наукових засад екологічної політики, формування практичних вмінь та навичок 
аналізу та застосування відповідного законодавства у науково-дослідній діяльності, здатності 
розв’язувати комплексні проблеми у професійній юридичній діяльності.  
Попередні вимоги:  
Аспірант повинен знати: концептуальні теоретико-правові засади екологічної політики 
України, теорії, принципи, методи, поняття, стратегії і тактики національної екологічної 
політики у сфері професійної діяльності та навчання, стан законодавчого забезпечення 
формування та реалізації екологічної політики в Україні та світі, механізм правового 
забезпечення та інструменти реалізації національної екологічної політики України 
Аспірант повинен вміти: використовувати спеціалізовані здобуті знання, необхідні для 
розв’язання проблем у сфері формування та реалізації стратегій і тактик екологічної політики 
у практичній та науковій діяльності, при розробці пропозицій у законотворчій та 
правозастосовчій практиці. 
Змістові модулі: Методологічні засади формування та розвитку правової політики України в 
сфері екології. Теоретико-правові засади екологічної політики України. Стратегія і тактика 
національної екологічної політики. Стан законодавчого забезпечення формування та 
реалізації екологічної політики в Україні. Особливості правових засад екологічної політики на 
глобальному, державному, регіональному та локальному рівнях. Особливості 
інституціонально-правового забезпечення реалізації екологічної політики держави в сучасних 
умовах. Особливості функціонально-правового забезпечення реалізації екологічної політики 
держави в сучасних умовах. 
Мова викладання: українська 
Місце у структурно-логічній схемі: ВК 2.3 читається на 2 році навчання. Термін вивчення: 
дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в 
обсязі 120 год., у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 годин – лекційні заняття, 4 годин 
- практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
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