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Силабус курсу «Екологічна політика України» 
2021-2022 навчального року 

 
Назва курсу Екологічна політика України 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Біологічний факультет, кафедра екології 

Адреса викладання 
курсу 

вул. Саксаганського, 1, м. Львів, 79005, Україна 
E-mail: ecol@lnu.edu.ua 
Сайт: bioweb.lnu.edu.ua/ecology 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

10 Природничі науки, 101 Екологія 

Викладачі курсу Капрусь Ігор Ярославович, д-р біол. наук, професор, професор кафедри 
 

Контактна 
інформація 
викладача 

kaprus63@gmail.com 
https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/kaprus-i-ya 
 

Інформація про 
курс  

Вивчення дисципліни „Екологічна політика України” сприяє формуванню у 
студентів як майбутніх фахівців-екологів громадянської позиції і усвідомленню 
професійної відповідальності за прийняття рішень; їх самореалізації в умовах 
зростаючої свободи економічного, політичного і світоглядного вибору, 
виробленню умінь і навичок відстоювати і захищати свої права, реалізовувати 
особисті і групові інтереси через представницькі політичні інститути. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Екологічна політика України» є вибірковою дисципліною ВНЗ зі 

спеціальності 101 Екологія, яка викладається для здобувачів ОС «Магістр» 

упродовж 3 семестру в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 
Консультації по 
курсу 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 
домовленістю). Також можливі онлайн консультації через ZOOM, Teams або 
подібні ресурси. Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на 
електронну пошту викладачів. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Екологічна політика України» є 
засвоєння студентами основ екологічного напрямку державної політики, що  
передбачає формування у студентів системи знань, необхідних для забезпечення  
довгострокової екологічної та економічної безпеки суспільства, досягнення 
сталого соціального, економічного та екологічного розвитку шляхом прийняття 
науково обґрунтованих управлінських рішень, що відповідають основним вимогам 
розвитку цивілізації в ХХI столітті та формування у студентів громадянського 
світогляду, усвідомлення професійної затребуваності і відповідальності за 
прийняття  рішень, виробленню вмінь і навичок для захисту та впровадження у 
життя  інтересів різних соціальних груп суспільства за допомогою політичних 
структур. 
Цілі: 
1) формування у студентів уявлень про екологічні цінності та засади сталого 
використання природних ресурсів для виробництва матеріальних благ; 
2) ознайомлення з сучасними способами інтеграції екологічної політики у процес 
прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України; 
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3) розуміння засад сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України та 
практичних дій щодо зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу 
на екосистеми, соціально-економічний розвиток та здоров’я населення; 
4) ознайомлення із державною системою управління природоохоронною 
діяльністю та способами її вдосконалення. 

Література для 
вивчення 
дисципліни 

1. Андрущенко В.П. Організоване суспільство / В.П. Андрущенко. – К.: ТОВ 
"ЮемСі", 2005. – 498 с. 

2. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Мищенко В.С. та ін.. Природно-
ресурсний потенціал сталого розвитку України. Київ, РВПС України НАН 
України, 1999. 

3. Крутякова В.І. Екологічна політика: Конспект лекцій. - Одеса: 2011. - 144 с. 
4. Ладиченко В.В. . Гиренко В., Головко Л.О., Вітів В.А.. Екологічна політика 

і право ЄС: Навчальний посібник. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2019. – 
363 с. 

5. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовищав 
Україні у 2004 році – http://www.menr.gov.ua/documents/nd2004.pdf. 

6. Національна екологічна політика України: стратегічні оцінки і 
рекомендації – Київ: ПРООН Україна, «BIATE», 2007. – 186 с. 

7. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на 
період до 2030 року. Закон України № 2697-VIII від 28 лютого 2019 року. 

8. Постанова Верховної Ради України “Про основні напрями державної 
політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки” – Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – 
№38-39. – С.24. 

9. Ремерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник.– М.: Мысль, 1990. 
– 637с. 

10. Салтовський О.І. Основи соціальної екології. Курс лекцій. К.: МАУП, 1997. 
11. Синякевич І.М. Інструменти екополітики: теорія і практика. – Львів: ЗУКЦ, 

2003 
12. СосуноваИ.А. Политика экологическая: Глобалистика. Энциклопедия. – 

М.: Инфра-М, 2003. 
13. – С. 806. 
14. Хилько М.І. Екологічна політика. – К.: Абрис, 1999. 
15. Хилько М.І. Екологічна безпека України: Навчальний посібник. – К., 2017. 

266 с. 
Інтернет-джерела: 

1. http://ueplac.kiev.ua/ua/events/2007/20070612 
2. http://www.menr.gov.ua/cgi-bin/go?node=1137 
3. www.menr.gov.ua/documents/pr_K_2020.doc 
4. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 
5. http://old.niss.gov.ua/book/panorama/tregob.htm 

Тривалість курсу ___90__  год. 

Обсяг курсу _48_ годин аудиторних занять. З них _32_ годин лекцій, _16_ годин практичних 
занять та _42_ години самостійної роботи.  

Очікувані 
результати 
навчання  

Як результат вивчення дисципліни студент повинен: 
- знати сутність екологічної політики як сукупності заходів  засобів, спрямованих 
на забезпечення стійкого розвитку і цивілізованості; 
- засвоїти теоретичні основи екологічної політики, її витоки, суть, еволюцію, 
інструментарій; 
- знати принципи пріоритети, основні напрямки, моделі та джерела усталеного 
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екологічного розвитку ; 
- давати оцінку сучасному стану природних екосистем регіону, держави і світу; 
- розуміти суперечності між економічним поступом суспільства і проблемами 
збереження довкілля; 
- усвідомити, що екологічна криза – це перш за все криза людського духу, отже – 
екологічна культура є найсуттєвіший чинник і показник екологічної політики; 
- вміти застосовувати набуті знання в майбутній професійній та громадській 
діяльності. 

Формат курсу Очний  або дистанційний 

Ключові слова Екологічна політика, екологічна доктрина, екологічне право, екологічна безпека, 
природокористування, технологічні системи, екологічно чисті технології 
виробництва. 

Теми Подано в Таблиці «Схема курсу» нижче 

Підсумковий 
контроль, форма 

Залік у кінці 3 семестру 

Навчальні методи 
та техніки, які 
будуть 
використовуватися 
під час викладання 
курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні 
розробки, тьюторство, навчальні спільноти і т. д.), дискусія. 
 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих у результаті 
вивчення попередніх навчальних дисциплін та набуття компетенцій, потребують 
базових знань з біологічних і екологічних дисциплін, достатніх для сприйняття 
категоріального апарату, розуміння сучасних проблем екології. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 
кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 
Поточна успішність – 50 балів і модульний контроль – 50 балів. 
Політика виставлення балів поточної успішності: 
- виконання практичних робіт: 8 занять ×6,25 бали максимум = 50 балів; 
- модульний контроль: 2 модулі × 25 балів максимум = 50 балів; 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є виключно оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної 
доброчесності не толеруються. 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу 
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1777 
 

 
 

 

Схема курсу " Екологічна політика України " 
 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні та інституційні аспекти формування 
екологічної політики 

Лекція. Сутність, поняття та принципи екологічної 
політики. 

Лекція. Інструменти та основні засади планування 

екологічної політики.  
Практичне заняття. Основні засади (стратегія) державної 
екологічної політики України на період до 2030 року. 

Лекція – 4 год. 
Практичне заняття – 2 год 
Самостійна робота – 5 год. 

1 
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Лекція. Органи державного управління загальної 
компетенції та особливості їхньої екополітики в сфері 
природокористування. 
Лекція. Міжнародне та українське екологічне 
законодавство. 
Практичне заняття. Політика та право ЄС з питань, що 
стосуються довкілля. 

Лекція – 4 год. 
Практичне заняття – 2 год 
Самостійна робота – 6 год. 

2 

Лекція. Неурядові екологічні організації та участь 
громадськості у процесах підготовки й прийняття 
екологічних рішень. 
Лекція. 
Практичне заняття. Особливості доступу до екологічної 
інформації та праве регулювання цього процесу в 
Україні. 

Лекція – 4 год. 
Практичне заняття – 2 год 
Самостійна робота – 5 год. 

3 

Лекція.  
Лекція. 
Практичне заняття. Основні шляхи гармонізації 
екологічного законодавства України з правовими 
нормами ЄС. 

Лекція – 4 год. 
Практичне заняття – 2 год 
Самостійна робота – 5 год. 

4 

Змістовий модуль 2. Основні індикатори стану довкілля і механізми реалізації політики 
природокористування в констексті сталого розвитку 

Лекція. Реалізація екологічної політики в процесі 
планування господарської й природоохоронної 
діяльності 
Лекція. Стан довкілля як індикатор забезпечення сталого 
розвитку. 
Практичне заняття. Основні екоіндикатори довкілля і 
особливості їх використання в процесі прийняття 
управлінських рішень. 

Лекція – 4 год. 
Практичне заняття – 2 год 
Самостійна робота – 5 год. 

5 

Лекція. Заходи підвищення ефективності 
функціонування регіональної системи управління 
природокористуванням в Україні. 
Лекція. Принципи і напрямки вдосконалення державної 
макроекономічної політики в формуванні стратегії 
виробничого комплексу України. 
Практичне заняття. Транскордонна оцінка 
антропогенного впливу на навколишнє середовище. 

Лекція – 4 год. 
Практичне заняття – 2 год 
Самостійна робота – 6 год. 

6 

Лекція. Вплив загальнодержавної економічної політики 
на стан довкілля в умовах трансформації виробничого 
комплексу. 
Лекція. Екологічна безпека як складова національної 
безпеки. 
Практичне заняття. Приєднання України до ініціативи 
«Європейський зелений курс» 

Лекція – 4 год. 
Практичне заняття – 2 год 
Самостійна робота – 5 год. 

7 

Лекція. Шляхи екологізації науки, техніки і 
виробництва. 
Лекція. Основні напрями державної політики щодо 
нейтралізації загроз екологічній безпеці України. 
Практичне заняття. Оцінка сучасного стану екологічної 

Лекція – 4 год. 
Практичне заняття – 2 год 
Самостійна робота – 5 год. 

8 
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безпеки екосистем України. 

Лекцій – 32 год., Практичних – 16 год., самостійної роботи – 42 год. 

 


