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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальною програмою дисципліни “Регіональна екологічна
політика” передбачено системне вивчення основ формування та
реалізації екологічної політики.

Найважливіше завдання цього курсу полягає в ознайомленні сту-
дентів з основами планування та напрямами реалізації екологічної
політики.

Мета вивчення дисципліни:
• здобути необхідні знання у сфері екологічної політики;
• ознайомитися з функціями екологічної політики;
• ознайомитися з науковими і практичними надбаннями україн-

ських і зарубіжних вчених;
• опанувати систему практичних підходів до реалізації еколо-

гічної політики;
• навчитися планувати в галузі екологічної діяльності;
• ознайомитися з методологією розробки екологічної політики

на регіональному рівні.
Предметом вивчення курсу є теоретичні засади формування еко-

логічної політики, об’єктом — засоби та інструменти розробки та
здійснення екологічної політики.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
• історію розвитку екологічної політики, нинішні і колишні

проблеми довкілля;
• основні положення екологічної політики на всіх стадіях її

планування і реалізації;
• особливості реалізації екологічної політики в Україні та ок-

ремих регіонах;
• теоретичні засади планування екологічної політики;
вміти:
• здійснювати економічну та екологічну оцінку ситуації з ме-

тою прийняття екологічних рішень;
• виробляти коректні рішення щодо вирішення екологічних про-

блем;
• застосовувати екологічні та політичні інструменти реалізації

завдань екологічної політики.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“РЕГІОНАЛЬНА  ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА”

№ 
пор. Назва теми 

 1 Значення та основні положення екологічної політики 
 2 Економічні теорії довкілля 
 3 Цілі, критерії та принципи формування екологічної політики 
 4 Інструменти екологічної політики 
 5 Формування інституційної системи забезпечення екологічної політики 
 6 Екологічна політика в Україні 
 7 Європейський Союз та його роль у формуванні екологічної політики 
 8 Прикладні аспекти використання інструментів екологічної політики 
 9 Формування екологічної політики на рівні міст 
10 Громадськість та екологічна політика 
11 Неурядові екологічні організації та їх участь у процесах прийняття 

екологічних рішень 
 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“РЕГІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА  ПОЛІТИКА”

Тема 1. Значення та основні положення екологічної
політики

Актуальні проблеми політики довкілля. Історичний аспект виз-
начення поняття “екологічна політика”. Основні напрями політики
довкілля — “polity”, “politics”, “policy”. Теми, зміст. Актуальність
та адресність, взаємозв’язок і суперечності.

Література [3; 4; 6; 11; 18; 20–22]

Тема 2. Економічні теорії довкілля

Теоретичні засади політики довкілля. Раціональні концепції
політики довкілля. Основні економічні теорії політики довкілля.
Інструменти й основні положення теорій довкілля. Економічні теорії
демократії. Економічні теорії бюрократії. Економічні теорії інте-
ресів груп. Економічні теорії існування. Впровадження економіч-
них теорій в практику.

Література [4; 6; 22]
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Тема 3. Цілі, критерії та принципи  формування
екологічної політики

Постановка цілей політики довкілля. Загальносвітові цілі еколо-
гічної політики: стабілізація світового клімату, збереження біологіч-
ного різноманіття, дбайливе ставлення до природних ресурсів, охо-
рона здоров’я громадян, світова етика охорони довкілля в суспільстві.
Ефективність загальнополітичних заходів з охорони довкілля. Прин-
ципи екологічної політики. Принцип причинності як провідний прин-
цип охорони довкілля. Загальносвітовий принцип кооперації.

Література [1; 2; 6; 17; 18]

Тема 4. Інструменти екологічної політики

Поняття інструментів екологічної політики та їх значення. Кла-
сифікація інструментів екологічної політики. Інструменти правово-
го регулювання. Інструменти екологічного регулювання. Система-
тизація інструментів екологічної політики. Екологічні податки і
збори. Екологічна податкова реформа. Інші інструменти. Екологічні
сертифікати. Порівняльні інструменти аналізу. Екологічна ефек-
тивність. Економічна ефективність.

Література [1; 2; 6; 7; 11; 17; 18]

Тема 5. Формування інституційної системи
забезпечення екологічної політики

Органи державного управління загальної компетенції. Інституції
державної виконавчої влади спеціальної компетенції. Адміністратив-
но-правові основи організації діяльності Міністерства екології та
природних ресурсів України. Роль державних екологічних інспекцій
в управлінському процесі. Реалізація екологічної політики на рівні
місцевого самоврядування. Повноваження органів і посадових осіб
місцевого самоврядування. Особливості формування екологічної
політики міст. Взаємодія суб’єктів територіальної громади у вирі-
шенні екологічних конфліктів. Громадський контроль за діяльністю
органів влади у галузі екології та природних ресурсів. Роль гро-
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мадських організацій у сфері захисту довкілля. Участь громадсь-
кості у процесі прийняття владних рішень у сфері захисту довкілля.

Література [6; 10]

Тема 6. Екологічна політика в Україні

Державний контроль за дотриманням екологічного законодав-
ства. Державний екологічний моніторинг. Державна екологічна ек-
спертиза. Еколого-економічна реформа в Україні. Основні напрям-
ки державної політики в Україні в галузі охорони довкілля. Про-
блеми переходу на модель сталого розвитку. Формування регіо-
нальної екологічної політики.

Література [5; 6; 8; 12–14; 16]

Тема 7. Європейський Союз і його роль у формуванні
екологічної політики

Розвиток екологічної політики на глобальному рівні. Огляд про-
цесу розвитку Європейською спільнотою політики охорони довкіл-
ля. Структурні підрозділи Європейського Союзу та їх завдання у
сфері охорони довкілля. Екологічна діяльність міжнародних орга-
нізацій. Міжнародні організації та фонди. Міжнародне екологічне
законодавство.

Література [10; 15; 19; 20]

Тема 8. Прикладні аспекти використання
інструментів екологічної політики

Інструменти прикладної політики довкілля. Десять критеріїв ви-
бору інструментів екологічної політики. Інститути та організації з
питань екологічної політики. Законодавча база з проблем довкілля.

Література [2; 6]
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Тема 9. Формування екологічної політики на рівні міст

Муніципальна політика щодо охорони довкілля. Формування
екополітики великих міст (на прикладі Німеччини, України). Орга-
нізаційна структура охорони довкілля у містах. Завдання і коло
проблем щодо організації міських управлінь охорони довкілля. За-
стосування законодавства щодо охорони довкілля у містах. Фор-
мування концепції якісного довкілля. Організація контролю за якіс-
тю довкілля. Фінансування міських управлінь охорони довкілля.

Література [10; 16]

Тема 10. Громадськість і екологічна політика

Вплив маc-медіа на формування екологічної політики у державі.
Світові громадські товариства. Політичні партії та їх роль у фор-
муванні екологічної політики.

Література [6; 15; 22]

Тема 11. Неурядові екологічні організації та їх участь
у процесах прийняття екологічних рішень

Загальна характеристика неурядових екологічних організацій.
Основні етапи екологічного руху в Україні. Неурядові екологічні
організації як суб’єкти альтернативної екологічної політики. Ареа-
ли діяльності неурядових організацій. Взаємовідносини між дер-
жавою та населенням. Основні проблеми екологічних неурядових
організацій та шляхи їх вирішення. Перспективи розвитку еколо-
гічного руху в Україні.

Література [6; 10]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за першою
літерою свого прізвища (див. таблицю).
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Основна мета контрольної роботи — закріпити знання, здо-
буті студентами під час вивчення курсу “Регіональна екологічна
політика”, перевірити рівень уміння самостійно працювати з на-
вчального літературою та рівень екологічного мислення. Конт-
рольна робота має бути оформлена відповідно до діючих у МАУП
“Методичних рекомендацій з підготовки та оформлення конт-
рольних завдань і робіт”.

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

Варіант 1

1. Розвиток понятійно-категоріального апарату екологічної полі-
тики.

2. Екологічні знання у структурі життєдіяльності людини.
3. Екологічне регулювання.

Варіант 2

1. Основні напрями та засоби екологічної політики.
2. Екологічна переконаність як важливий культуротворчий еле-

мент.
3. Розвиток екологічної політики на глобальному рівні.

Варіант З

1. Принципи формування екологічної політики.
2. Засади свідомої екодіяльності.
3. Політико-правове забезпечення екологічної діяльності.

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи 
А, П, Я  1 
Б, У, Ю  2 
В, Є, Ф  3 
Г, Е, Х  4 
Д, Й, Р  5 
Ж, С, Ш  6 
З, Т, Щ  7 
І, К, О  8 
Л, Ї, Ц  9 
М, Н, Ч 10 
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Варіант 4
1. Пріоритети політики безпечного розвитку.
2. Екологічний рух та його роль у політичній консолідації сус-

пільства.
3. Еколого-правовий статус людини і громадянина в Україні.

Варіант 5
1. Моделі сталого розвитку.
2. Відповідальність за екологічні правопорушення.
3. Фінансово-економічні важелі реалізації екологічної політики.

Варіант 6
1. Екологічна криза як суб’єктивне відображення суперечнос-

тей суспільства і природи.
2. Система екологічних фондів в Україні.
3. Розвиток міжнародної співпраці у галузі екологічної по-

літики.

Варіант 7
1. Політичні аспекти екологічної кризи.
2. Національні екологічні фонди.
3. Громадський контроль за діяльністю органів влади у галузі

екології та використання природних ресурсів.

Варіант 8
1. Екологія як нова парадигма політики.
2. Застосування та основні перешкоди для функціонування еко-

логічних  фондів.
3. Реалізація екологічної політики на рівні місцевого самовря-

дування.

Варіант 9
1. Адміністративна структура та розподіл обов’язків у сфері

природокористування.
2. Неурядові екологічні організації.
3. Інституції державної виконавчої влади спеціальної компе-

тенції.
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Варіант 10
1. Екологічне законодавство України.
2. Основні засади планування в екологічній політиці.
3. Органи державного управління в галузі екологічної політики.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Історичний аспект політики довкілля.
2. Основні визначення та зміст політики довкілля.
3. Актуальні проблеми екологічної політики.
4. Політичні аспекти екологічної кризи.
5. Основні напрями екологічної політики.
6. Теоретичні засади екологічної політики.
7. Раціональні концепції екологічної політики.
8. Основні економічні теорії політики довкілля.
9. Основні засоби екологічної політики.

10. Принципи формування екологічної політики.
11. Пріоритети політики безпечного розвитку.
12. Правове забезпечення екологічної політики.
13. Екологізація науки, техніки та виробництва.
14. Основні засади екологічної свідомості.
15. Еколого-правовий статус людини і громадянина в Україні.
16. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.
17. Адміністративна відповідальність за порушення природоохо-

ронного законодавства.
18. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини.
19. Особливості формування регіональної екологічної політики.
20. Реалізація екологічної політики на рівні місцевого самовря-

дування.
21. Особливості формування екологічної політики міст.
22. Роль громадського контролю за діяльністю органів влади в

галузі екологічної політики.
23. Роль громадських організацій у сфері захисту довкілля.
24. Моделі сталого розвитку.
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25. Критерії політики довкілля.
26. Класифікація інструментів екологічної політики.
27. Концепція формування системи інструментів національної еко-

логічної політики.
28. Основні засади планування екологічної політики.
29. Реалізація екологічної політики у плануванні діяльності.
30. Екологічне регулювання.
31. Застосування економічних інструментів у реалізації екологіч-

ної політики.
32. Фінансування природоохоронних заходів.
33. Фінансово-економічні важелі реалізації екологічної по-

літики.
34. Особливості сучасної екологічної політики в Україні.
35. Особливості формування та реалізації регіональної екологі-

чної політики.
36. Система екологічних фондів в Україні.
37. Національні екологічні фонди.
38. Проблеми функціонування екологічних фондів.
39. Міжнародні екологічні органи та фонди.
40. Міжнародне екологічне законодавство та процедури.
41. Розвиток екологічної політики на глобальному рівні.
42. Основні напрями міжнародного співробітництва в галузі еко-

логії.
43. Екологічна діяльність міжнародних організацій.
44. Розвинені країни та їх роль у формуванні екологічної полі-

тики.
45. Особливості реалізації екологічної політики у країнах з пе-

рехідною економікою.
46. Діяльність ООН щодо поліпшення екологічної ситуації у світі.
47. Тенденції Європейської екологічної політики.
48. Політичні партії та їх роль в реалізації екологічної політики.
49. Неурядові екологічні організації як суб’єкти альтернативної

екологічної політики.
50. Перспективи розвитку екологічного руху в Україні.
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