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Науково-правові засади екологічної політики в Україні 

Анотація. Дисципліна "Науково-правові засади екологічної політики в Україні"належить до переліку 
дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта 
та спрямована на формування ефективного організатора засад екологічної політики держави, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов'язана із впливом на 
стан довкілля, режимом використання природних ресурсів, а також здатного брати участь у прийнятті 
екологічно виважених рішень. Аналізуються правові, організаційні, функціональні та інші засади 
складових екологічної політики: екологічні виховання, культура та освіта; екологічне управління; 
збалансоване екологічне природокористування; формування ефективного механізму забезпечення 
екологічної безпеки; удосконалення екологічного законодавства у контексті приведення його у 
відповідність до положень джерел acquis communautaire та інше. 
Кількість кредитів: 4. 
Викладач: Балюк Галина Іванівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАпН 
України, заслужений юрист України. 
Мета навчальної дисципліни: дати знання про сучасний стан правових засад екологічної політики як 
соціально-правове явище, поглибити знання про суспільно-правові процеси, пов'язані з формуванням 
та реалізацією екологічної політики на всіх рівнях, що сприятиме становленню висококваліфікованого 
фахівця, здатного брати участь в прийнятті екологічно виважених рішень, реалізації чинного 
законодавства. 
Попередні вимоги:  
Аспірант повинен знати: соціально-правові закономірності формування та реалізації екологічної 
політики, її принципи, мету і завдання, структурно-системне наповнення. 
Аспірант повинен вміти: творчо використовувати у навчальній, дослідницькій, викладацькій та 
практичній діяльності знання щодо правових закономірностей формування та реалізації екологічної 
політики. 
Змістові модулі: 

поняття правових засад екологічної політики та її видів; 
принципи екологічної політики та проблеми їх реалізації; 
структура та система екологічної політики за законодавством; 
правові проблеми формування ефективної системи екологічного управління (менеджменту); 
правові основи екологічного виховання, культури та освіти; 
удосконалення правового механізму забезпечення екологічної безпеки; 
правове регулювання збереження біологічного різноманіття; 
правове забезпечення екологічно сталого природокористування; 
правові проблеми удосконалення системи екологічного стимулювання та юридичної 
відповідальності у сфері екології. 
міжнародно-правові проблеми реалізації екологічної політики. 

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.01 (?) читається на першому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на першому році навчання за освітньо-науковим рівнем 
"доктор філософії" в обсязі 150 годин, у тому числі 72 години аудиторних занять (36 год. – лекційні 
заняття, 36 год. – практичні заняття, 6 годин - консультація), 72 години самостійної роботи. 
 


