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Назвадисципліни  
Екологічне право ЄС 

Адреса викладання 

дисципліни 

 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 308 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

 
Факультет міжнародних відносин, кафедра європейського права 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

 
29 Міжнародні відносини 

 

293 Міжнародне право 

Викладач Федунь Мар’яна Василівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри європейського права 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

fedun.marianna82@gmail.com 

тел. (032)-239-41-99 (кафедра європейського права) 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щочетверга: 12.30-13.30 год. (кафедра європейського права, вул. 

Січових Стрільців, 19, ауд. 307 ) 

Сторінка 

дисципліни 

https://intrel.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Екологічне право ЄС», є нормативною навчальною 

дисципліною з спеціальності 293 «Міжнародне право» для освітньої 

програми «Міжнародне право», яка викладається у 2 семестрі 

(магістратури) в обсязі 3 кредитів ECTS 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Екологічне право ЄС», дозволить студентам 

ознайомитися з джерелами у сфері екологічного права ЄС, 

проаналізувати інституційний механізм у даній сфері, дослідити 

норми права, якими керується міжнародні екологічні організації при 

прийнятті рішень, вивчити правові основи співпраці між ЄС та 

Україною в екологічній сфері тощо. 

Мета дисципліни Формування комплексних знань у сфері екологічного права ЄС. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи 

розвитку: монографія / А. П. Гетьман, А. К. Соколова, Г. В. 

Анісімова та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2014. 

784 с. 

mailto:fedun.marianna82@gmail.com
https://intrel.lnu.edu.ua/


 2. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т; Т. 14: 

Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. 

Гетьман (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін- 

т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. 776 с. 

3. Международное экологическое право: учебник / отв. ред. Р. М. 

Валеев. Москва: Статут, 2012. 639 с. 

4. Задорожній О. В., Медведєва М. О. Міжнародне право 

навколишнього середовища: підручник. Київський 

національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут 

міжнародних відносин. Київ: Вид. дім «Промені», 2010. 510 с. 

5. Кравченко С. М., Андрусевич А. О., Бонайн Дж. Актуальні 

проблеми міжнародного права навколишнього середовища: 

підручник / за ред. С. М. Кравченко. Львів: Вид. центр ЛНУ, 

2002. 336 с. 

6. Міжнародне право навколишнього середовища: стан та 

перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

Національна академія наук України, Інститут держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України, Міжнародний центр 

космічного права. Київ: Обрії, 2010. 213 с. 

7. Боровский Е. Э. Основы международного экологического 

права. Правовые вопросы охраны окружающей среды. 2005. 

12. С. 18–26. 

8. Гаврилова Ю. А. Международные организации как субъекты 

международного экологического права. Europejska nauka XXI 

powieka 2009. V. 7. Prawo. Historia. Filozofia: Materialy V 

miedznarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Przemysl : 

Nauka i studia, 2009. С. 41–46. 

9. Копылов М. Н. Международное экологическое право как 

отрасль современного международного права. Государство и 

право. 2007. 1. С. 54–63. 

10. Струтинська-Струк Л. B. Принципи міжнародного 

екологічного права та національної екологічної політики 

України: порівняльно-правовий аналіз. Порівняльно-правові 

дослідження. 2011. No 1. С. 110–115. 

11. Короткий Т. Р. Міжнародне право охорони морського 

середовища як підгалузь міжнародного права навколишнього 

середовища. Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. 

наук. пр. 2011. Вип. 54. С. 534–542. 

12. Кичигин Н. B. Международные и национальные принципы 

охраны окружающей среды. Міжнародне право навколишнього 

середовища: стан та перспективи розвит-ку: матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. Київ: Обрії, 2010. С. 20–27. 

13. Beyerlin U., Marauhn T. International environmental law. Hart 

Publishing, 2011 

14. Birnie B., Boyle A.E. International Law and Enviroment. Oxford ; 



 New York (N.Y.) : Oxford University Press, 2009. 

15. Macrory R., Havercroft I., Purdy R. Principles of European 

environmental law, Avosetta group of European Environmental 

Lawyers, Groningen: Europa Law Publishing, 2004. 

 
Інтернет-ресурси: 

16. Офіційний сайт Європейського парламенту. URL: 

europarl.europa.eu . Офіційний сайт Ради Європи. URL: 

https://www.coe.int/web/portal/home Рішення Європейського 

Суду з прав людини щодо України: URL: 

17. https://minjust.gov.ua/m/str_9329 

18. Офіційний сайт Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого / URL: http://nlu.edu.ua 

19. Сайт наукової бібліотеки Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. URL: 

http://library.nlu.edu.ua/ 

20. Практика Європейського Суду з прав людини у справах, 

пов’язаних з охороною навколишнього природного 

середовища. URL: 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_RUS.pdf 

21. www.europa.eu.int – сайт Європейського Союзу. 

22. europa.eu.int/eur-lex/en – інтернет-сторінка по праву 

Європейського Союзу. 

23. europa.eu.int/pjl/index-en.htm – опис основних напрямків 

діяльності (політики) Європейського Союзу. 

24. europa.eu.int/comm/index_en.htm – сторінтка Комісії ЄС. 

25. eur-op.eu.int – Європейське агентство офіційних публікацій. 

26. www.europarl.eu.int/sg/tree.en – Парламент Європейського 

Союзу. 

27. ue.eu.int/en/summ.htm – Рада Європейського Союзу. 

28. curia.eu.int/en – Суд Європейських Співтовариств. 

29. www.ecb.int – Європейський Центральний Банк. 

30. europa.eu.int/eur-lex/en/OJ. - сторінка з останніми номерами 

Офіційного журналу Європейських Співтовариств. 

31. www.edc.spb.ru – Європейський документаційний центр. 

32. www.aes.org.ru – Асоціація Європейських досліджень. 

33. www.law.warwick.uk – Правова база “CELEX”. 

34. scad.utdallas.edu – Сайт інформаційно-правової системи 

“SCAD”. 

Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС ( 90 год.). 

Денна форма навчання: лекції - 24 год., семінарські заняття - 12 

год.,самостійна робота - 54 год. 

Заочна форма навчання: лекції – 8 год., семінарські заняття – 6 год., 

самостійна робота – 76 год. 
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Результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

 

а)вміти аналізувати нові ідеї та концепції в теорії екологічного права 

ЄС; 

б) засвоїти понятійний апарат, що застосовується в екологічному 

праві ЄС; 

в) вміти аналізувати систему екологічного права ЄС. 

ПРН 1. Виявляти, аналізувати та пропонувати шляхи вирішення 

різноаспектних проблем міжнародно-правового та національно- 

правового змісту. 

ПРН 4. Розуміти міжнародно-правову ситуацію, прогнозувати її 

розвиток, фахово і критично оцінювати події та явища зі сфери 

міжнародних відносин та світової політики, використовуючи 

юридичний інструментарій. 

ПРН 11. Надавати юридичний супровід процесам адаптації різних 

галузей законодавства України до права Європейського Союзу. 

Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Поняття, предмет та система екологічного права ЄС 

Тема 2. Джерела екологічного права ЄС 

Тема 3. Принципи екологічного права ЄС 

Тема 4. Інституційний механізм ЄС у сфері охорони навколишнього 

середовища 

Тема 5. Україна та Європейський Союз: правові засади 

співробітництва в сфері охорони навколишнього середовища 

Тема 6. Правове регулювання поводження з відходами в ЄС 

Тема 7. Правове регулювання поводження з генетично- 

модифікованими організмами в ЄС 

Тема 8. Проблеми відповідальності за порушення екологічного права 

ЄС. 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік; за результатами поточної успішності 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

міжнародного публічного права, міжнародного екологічного права, 

права ЄС, достатніх для сприйняття категоріального апарату курсу, 

розуміння джерел. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

Презентація, лекції, колаборативненавчання (форми – груповіпроекти, 

спільнірозробки і т. д.), проектно-орієнтованенавчання, дискусія 



використовуватися 

під час викладання 

курсу 

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор для відтворення презентацій. 

Критеріїоцінюванн 

я (окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за залік 

нараховуються за результатами поточної успішності. 

 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• поточна успішність – 50%; 

• іспит у письмовій формі - 50%. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають індивідуальну наукову роботу 

робіт. Іспит відбувається у письмовій формі (у формі тесту). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються 

 


