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                            1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

3,5 
Галузь знань 

10 «Природничі науки» 
За вибором 

Модулів - 2 

Спеціальність  

101 «Екологія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 
3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання Семестр 

6-й 6-й 
Загальна кількість  

годин - 105 
Лекції 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання: 

аудиторних – 2,5 

самостійної роботи  

студента - 4 

Освітній рівень: 

перший 

(бакалаврський) 

рівень 

20 год.  5 год. 

Практичні, семінарські 

24 год.  6 год. 

Лабораторні 

- -  

Самостійна робота 

61 год.  94 год. 

Індивідуальні завдання 

ІНДЗ 

Вид контролю:  

екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання — 42/58 

для заочної форми навчання — 10/90% 
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 Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вибіркової дисципліни ВК 16 «Основи прикордонного екологічного 

контролю» є оволодіння студентами сучасними методами та прийомами, що 

використовують за проведення прикордонного екологічного контролю на території 

України. 

Завдання дисципліни:  

- контроль за дотриманням Міністерствами і відомствами, підприємствами, 

установами, організаціями, незалежно від форм власності та господарювання, 

громадянами, а також іноземними юридичними та фізичними особами і особами 

без громадянства, які перетинають кордон України, вимог природоохоронного 

законодавства України;  

-охорона України від незаконного ввезення на територію України, або транзиту 

вантажів, які містять промислову сировину, відходи виробництва, хімічні сполуки, 

токсичні, хімічні, радіоактивні та інші небезпечні для навколишнього природного 

середовища і здоров’я людей речовин, пестицидів і агрохімікатів, а також 

забрудненого баласту на суднах;  

-контроль за виконанням зобов’язань України щодо Міжнародної торгівлі видами 

дикої флори та фауни, які перебувають за загрозою зникнення;  

контроль за перевезенням продуктів, які виготовлені із видів тварин що 

охороняються (кити, тюлені та інші);  

-контроль за вивезенням та ввезенням: заборонених знарядь і засобів для відлову, 

відстрілу об’єктів тваринного світу; м’яса диких тварин, окремих частин об’єктів 

тваринного світу (роги, шкіри, ікла тощо) без спеціального дозволу, 

підтверджуючого законність добування (ліцензія, відстрілочна картка і т.ін.); 

зоологічних колекцій об’єктів тваринного світу в усьому їх видовому і 

популяційному різноманітті (ембріони, яйця, лялечки, тощо);  

-контроль за дотриманням правил ввезення і вивезення з України тварин, птахів і 

рослин, занесених до Червоної книги України, а також рослинних ресурсів, на збір 

та заготівлю яких необхідно спеціальний дозвіл;  

-контроль за дотриманням екологічних норм та правил транспортними засобами, в 

тому числі літаками, суднами, військовими кораблями, що перетинають пункти 

пропуску через державний кордон України. 
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В результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи прикордонного 

екологічного контролю», студент повинен володіти наступними 

компетентностями: 

Загальними:  

ЗК 01. Знання та критичне розуміння предметної області та професійної 

діяльності.. 

ЗК 03. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Фаховими: 

ФК 04. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного 

екологічного законодавства. 

ФК14. Здатність встановлювати порядок переміщення товарів через митний 

кордон України та здійснювати їх екологічний контроль у пунктах пропуску.  

ФК15. Знання правових засад прикордонного екологічного контролю, 

екологічного правового забезпечення екологічної безпеки, юридичної 

відповідальності за екологічні правопорушення.  

ФК16. Здатність проводити радіаційний та хіміко- аналітичний контроль 

речовин 

ЯК17. Здатність здійснювати контроль за якістю сировини тваринного та 

рослинного походження, визначати фітосанітарну безпеку експортованої рослинної 

продукції. 

  Програмні результати навчання 

Формулювання результатів навчання для вибіркових дисциплін має 

базуватися на результатах навчання, визначених відповідною освітньою програмою 

(програмних результатах навчання) та деталізувати їх. 

Формулювання результатів навчання мають зазначати рівень їхньої 

сформованості, наприклад, через його достатність для вирішення певного класу 

завдань професійної діяльності та/або подальшого навчання за освітньою 

програмою. 

Нормативний зміст за стандартом вищої освіти України підготовки 

бакалавра передбачає наступні програмні результати навчання: 

ПРН14. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження формальної освіти 

та самоосвіти.  

ПРН15.Формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і 

вимог екологічного законодавства.  

ПРН16.Обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення 

досліджень, збору та обробки даних 

ПРН22.Проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для 
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прийняття обґрунтованих рішень.  

ПРН23.Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних 

проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.  

ПРН24.Використовувати методи та засоби контролю об’єктів довкілля, що 

перетинають державні кордони України.  

ПРН25.Знати зміст основних законодавчих та нормативних документів для 

здійснення прикордонного екологічного контролю. 

 

Програма навчальної дисципліни 

«Основи прикордонного екологічного контролю» 

Модуль 1. Наукові засади створення системи екологічного контролю у пунктах 

пропуску через державний кордон і на території діяльності регіональних митниць.  

Змістовий модуль 1. Передумови створення системи прикордонного екологічного 

контролю на території України. 

Тема 1. Географічне положення та кордони України. 

Наявність водозборів річок, що мають транскордонне простягання і можуть 

зазнавати негативного екологічного впливу в межах однієї з країн. Ймовірність 

виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру, що пов’язані з фізико-

географічними характерами місцевості країн-сусідів і можуть мати значні ареали 

поширення на територію нашої країни. Наявність мінерально-сировинних ресурсів, 

видобуток або збагачення яких може спричинити забруднення атмосферного 

повітря, поверхневих і підземних вод та ґрунтів прикордонних територій України. 

Наявність на території сусідніх країн об’єктів атомної енергетики та потенційно 

небезпечних підприємств хімічної і нафтохімічної промисловості. Рівень розвитку 

військово-промислового комплексу, а також наявність чи ймовірність військових 

конфліктів на території країн-сусідів. Рівень участі країн-сусідів у підписанні та 

ратифікації конвенцій природоохоронного характеру та їхній співпраці у сфері 

екологічної політики. Рівень дотримання суб’єктами конвенційної співпраці як 

власного, так і міжнародного природоохоронного законодавства. 

Тема 2. Пункти пропуску через державний кордон України як складова системи 

прикордонного екологічного контролю. 

Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне 

сполучення через державний кордон України. Класифікація пунктів пропуску.  

Змістовий модуль 2. Транскордонний контроль за забрудненням навколишнього 

природного середовища. 

Тема 3. Суть, структурні елементи та приклади транскордонного контролю за 

забрудненням навколишнього середовища. 

Наслідки транскордонних надзвичайних ситуацій. Завдання загальнодержавної 

служби спостережень і контролю. Відомства, які здійснюють моніторинг 
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навколишнього природного середовища України, в тому числі її прикордонних 

територій. Приклад здійснення моніторингу за транскордонним забрудненням 

атмосферного повітря діоксидом азоту та діоксидом сірки на території України. 

Тема 4. Проблеми транскордонного забруднення довкілля як передумови для 

міжнародної співпраці у сфері охорони навколишнього середовища. 

Головні шляхи проникнення на територію України небезпечних хімічних сполук. 

Перелік техногенних об’єктів, будівництво та експлуатація яких можуть мати 

потенційний транскордонний ризик для довкілля країн-сусідів. и Конвенції про 

транскордонний вплив промислових аварій (ООН). Основні заходи щодо реалізації 

стратегії “Довкілля для Європи”. 

Модуль 2. Міжнародна співпраця у галузі охорони довкілля та екологічної 

безпеки 

Змістовий модуль 3. Формування підходів до міжнародної співпраці у галузі 

охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної 

безпеки людства. 

Тема 5. Існуючі підходи до міжнародної співпраці у галузі охорони навколишнього 

природного середовища та забезпечення екологічної безпеки людства. 

Поділ джерел міжнародного екологічного права. Договір про заборону 

випробування ядерної зброї в атмосфері, у космічному просторі і під водою; 

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї; Заключний акт наради з безпеки і 

співпраці в Європі тощо. Договори екологічного спрямування безпосередньо 

стосуються окремих питань природоохоронного або ресурсного характеру, а також 

екологічної безпеки. 

Тема 6. Конвенційний тип міжнародної співпраці у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та його значення у забезпеченні сталого розвитку України. 

Напрями природоохоронної діяльності в Україні. Головні блоки законодавчого та 

підзаконного регулювання екологічне законодавства України. Міжнародно-правові 

акти з питань зміни клімату. Міжнародні договори, укладені та ратифіковані 

Україною. 

Тема 7. Основні міжнародно-правові акти у сфері охорони довкілля за участю 

України. 

Договір про Антарктику. Конвенція про захист працівників від іонізуючої радіації. 

Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин. Віденська конвенція про 

цивільну відповідальність за ядерну шкоду. Конвенція про охорону всесвітньої 

культурної і природної спадщини. Конвенція про попередження забруднення моря 

викидами відходів та інших матеріалів. 
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                     Структура навчальної дисципліни 
 

 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 

го
д

. у тому числі 

у
сь

о
го

 

го
д
 у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Наукові засади створення системи екологічного контролю у 

пунктах пропуску через державний кордон і на території діяльності 

регіональних митниць 

Змістовий модуль 1. Передумови створення системи прикордонного 

екологічного контролю на території України 

Тема 1. 

Географічне 

положення та 

кордони України 

14 2 2 -  10 13 - 1 - - 12 

Тема 2. Пункти 

пропуску через 

державний 

кордон України 

як складова 

системи 

прикордонного 

екологічного 

контролю 

16 2 4 -  10 12 1 1 - - 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

30 4 6 -  20 25 1 2 - - 22 

Змістовий модуль 2. Транскордонний контроль за забрудненням 

навколишнього природного середовища 

Тема 3. Суть, 

структурні елементи та 

приклади 

транскордонного 

контролю за 

забрудненням 

навколишнього 

середовища 

18 4 4 -  10 16 1 1 - - 14 

Тема 4. Проблеми 

транскордонного 

забруднення 

довкілля як 

передумови для 

міжнародної 

співпраці у сфері 

охорони 

навколишнього 

середовища 

18 4 4 -  10 15 - 1 - - 14 
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Разом за змістовим 

модулем 2 

36 8 8 -  20 31 1 2 - - 28 

Модуль 2. Міжнародна співпраця у галузі охорони довкілля та екологічної безпеки 

Змістовий модуль 3. Формування підходів до міжнародної співпраці у 

галузі охорони навколишнього природного середовища та забезпечення 

екологічної безпеки людства 

Тема 5. Існуючі підходи 

до міжнародної 

співпраці у галузі 

охорони навколишнього 

природного середовища 

та забезпечення 

екологічної безпеки 

людства 

16 2 4 -  10 16 1 - - - 15 

Тема 6. Конвенційний 

тип міжнародної 

співпраці у сфері 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища та його 

значення у 

забезпеченні сталого 

розвитку України 

12 2 4 -  6 17 1 1 - - 15 

Тема 7. Основні 

міжнародно-правові 

акти у сфері охорони 

довкілля за участю 

України 

11 4 2 - - 5 16 1 1 - - 14 

Разом за змістовим 

модулем 3 

39 8 10 - - 21 49 3 2 - - 44 

Усього годин 105 20 24 - - 61 105 5 6 - - 94 

 

6. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

    денна 

форма 
заочна 

форма 

1. Практичні підходи та основні методи, що використовують при 

здійсненні прикордонного екологічного контролю 

2 1 

2. Екологічний контроль об’єктів рослинного та тваринного світу 3 - 

3. Особливості радіаційного контролю 2 1 

4. Особливості хіміко-аналітичного контролю речовин 3 - 

5. Особливості прикордонного екологічного контролю транспортних 

засобів 

3 1 
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6. Особливості прикордонного екологічного контролю небезпечних 

вантажів 

3 1 

7. Особливості прикордонного екологічного контролю об’єктів 

тваринного та рослинного світу 

2 - 

8. Особливості прикордонного екологічного контролю за здійсненням 

транскордонного перевезення відходів 

4 1 

9. Особливості прикордонного екологічного контролю брухту чорних 

та кольорових металів 

2 1 

Разом 24 6 

 

7. Самостійна робота 
 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість 
годин 

денна 

форма 
заочна 

форма 

1. 
Послідовність проведення контроль руху автотранспорту на в’їзд в 

Україну та на виїзд з України 

12 15 

2. 
Перевезення небезпечних вантажів та обов’язковий технічний 

контроль транспортних засобів 12 15 

3. 
Екологічний контроль при переміщенні товарів та предметів через 

кордон 
12 17 

4. 

Технологічна схема пропуску через державний кордон осіб, 

транспортних засобів, товарів і інших предметів в міжнародному 

автомобільному пункті пропуску “Шегині” 
7 15 

5. 

Технологічна схема проведення радіологічного, митного та 

прикордонного контролю транспортних засобів, товарів і інших 

предметів в міжнародному автомобільному пункті пропуску 

“Ягодин” 

12 15 

6. 
Технологічна схема радіологічного контролю транспортних засобів, 

що перетинають державний кордон України 
6 17 

Всього 61 94 

 

Індивідуальне завдання 

Індивідуальне завдання – форма організації навчального процесу, з метою 

поглиблення, узагальнення, закріплення знань, які студенти отримують у процесі 

навчання, а також застосувати ці знання за вирішення практичних задач. 

Результати виконання аудиторної індивідуальної роботи мають бути підкріплені 

виконанням контрольної роботи. 

Перелік завдань АІР 

1. Автотранспортні засоби за перетину державного кордону підлягають 

прикордонному екологічному контролю на предмет дотримання яких вимог?  

2. Перелічити основні класи небезпечних вантажів.  

3. Вказати головні вимоги щод маркування небезпечних вантажів?  
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4. Перерахувати головні об’єкти дикої флори та фауни, що підлягають 

прикордонному екологічному контролю.  

5. Вказати основні порушення положень міжнародної конвенції CITES?  

6. Вказати умови вивезення з України мисливських трофеїв?  

5. У яких випадках експорт відходів не дозволяють?  

6. Вказати порядок імпорту відходів на територію нашої країни?  

7. Що означає термін “транскордонна ситуація”?  

8. Вказати основні джерела транскордонних наслідків техногенних ситуацій?  

9. Вказати основні джерела транскордонних наслідків природних ситуацій?  

10. Хто виступає суб’єктом екологічного моніторингу компонентів довкілля на 

прикордонних територіях?  

11. Як і за якими параметрами здійснюють контроль транскордонного забруднення 

атмосферного повітря?  

12. Наведіть приклад екологічного моніторингу в межах транскордонного 

водотоку.  

13. Перерахуйте об’єкти атомної енергетики країн, що створюють транскордонний 

ризик забруднення території України.  

14. Які об’єкти промисловості Польщі створюють потенційну небезпеку 

забруднення території України?  

15. Які об’єкти промисловості Румунії створюють потенційну небезпеку 

забруднення території України?  

16. Які об’єкти промисловості Словаччини створюють потенційну небезпеку 

забруднення території України?  

17. Які об’єкти промисловості Угорщини створюють потенційну небезпеку 

забруднення території України?  

18. Які об’єкти промисловості Білорусі створюють потенційну небезпеку 

забруднення території України?  

19. Які об’єкти промисловості Росії створюють потенційну небезпеку забруднення 

території України?  

20. Дайте оцінку геоекологічної ситуації у прикордонних регіонах України.  

 

9. Методи навчання 

За вивчення дисципліни «Основи прикордонного екологічного контролю» 

використовуються наступні методи навчання: 

МН1 – словесний метод (лекція, співбесіда, дискусія тощо);  

МН2 – практичний метод (практичні заняття); 

МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 

тощо); 
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МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань). 

 

10. Методи оцінювання 

При проведенні контрольних заходів з дисципліни «Основи прикордонного 

екологічного контролю» використовуються такі форми контролю якості засвоєння 

навчального матеріалу: 

МО1 – екзамен; 

МО2 – усне або письмове опитування;  

МО4 – тестування; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО9 – захист практичних робіт. 

 

11. Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами оцінювання результатів навчання студентів є: 

- презентація результатів виконаних завдань та досліджень;  

- екзамен в усній формі. 

12. Критерії оцінювання результатів навчання  

Суми 

балів за 

100- 

баль-

ною 

шкалою 

Оцін-

ка в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компетент-

ності 

Оцінка за національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно 

здобувач вищої 

освіти виявляє 

особливі творчі 

здібності, вміє 

самостійно 

здобувати знання, 

без допомоги 

викладача знаходить 

і опрацьовує 

необхідну 

інформацію, вміє 

використовувати 

набуті знання і 

вміння для 

прийняття рішень у 

нестандартних 

ситуаціях, 

переконливо 

аргументує відповіді, 

самостійно розкриває 

власні здібності  

Високий 

(творчий) 
відмінно 

зараховано 

82-89 В добре 
здобувач вищої 

освіти вільно володіє 

Достатній 

(конструктив-
добре 
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теоретичним 

матеріалу, застосовує 

його на практиці, 

вільно розв'язує 

вправи і задачі у 

стандартних 

ситуаціях, 

самостійно 

виправляє допущені 

помилки, кількість 

яких незначна  

но-

варіативний) 

74-81 С добре 

здобувач вищої 

освіти вміє 

зіставляти, 

узагальнювати, 

систематизувати 

інформацію під 

керівництвом 

викладача, загалом 

самостійно 

застосовувати її на 

практиці; 

контролювати власну 

діяльність; 

виправляти помилки, 

з-поміж яких є 

суттєві, добирати 

аргументи для 

підтвердження 

думок  

64-73 D 
задовіль-

но 

здобувач вищої 

освіти відтворює 

значну частину 

теоретичного 

матеріалу, виявляє 

знання і розуміння 

основних положень, 

за допомогою 

викладача може 

аналізувати 

навчальний матеріал, 

виправляти помилки, 

з-поміж яких є 

значна кількість 

суттєвих  

Середній 

(репродуктив-

ний) 

задовільно зараховано 

60-63 E 
задовіль-

но 

здобувач вищої 

освіти володіє 

навчальним 

матеріалом на рівні, 

вищому за 

початковий, значну 
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частину його 

відтворює на 

репродуктивному 

рівні  

35-59 FX 

незадові-

льно з 

можливіс-

тю пов-

торного 

складання 

семестро-

вого конт-

ролю 

здобувач вищої 

освіти володіє 

матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, 

що становлять 

незначну частину 

навчального 

матеріалу  Низький 

(рецептивно-

продуктив-

ний) 

Незадовіль-

но 

не 

зараховано 

1-34 F 

Незадові 

льно з 

обов’яз-

ковим 

повтор-

ним 

вивчення

м дисци-

пліни 

здобувач вищої 

освіти володіє 

матеріалом на рівні 

елементарного 

розпізнання і 

відтворення окремих 

фактів, елементів, 

об’єктів  

 

13. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсум-

ковий 

іспит 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 
Змістовий  
модуль 2 

Змістовий  
модуль 3 

ІНДЗ 

 

 
40 

 

 
100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

4 6 4 6 4 8 8 
10 

 Модульний контроль – 5  Модульний контроль – 5 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів 

 

Критерії за видами діяльності 

№ 

з.п. 
Вид навчальної діяльності 

Оціночні 

бали 

Кількість 

балів 

Т1 
Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 

лекцій 

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

2 
4 

Т2 
Робота на лекційних заняттях 

Фронтальне / індивідуальне опитування  

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

2 

2 

6 

Т3 
Участь в обговоренні під час практичних занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

2 
4 
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Т4 
Виконання завдань самостійної роботи 

Поточне тестування 

Робота на лекційних заняттях 

2 

2 

2 

6 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 

Т5 
Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 

лекцій 

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

2 
4 

Т6 
Участь в обговоренні під час практичних занять  

Поточне тестування 

Робота на лекційних заняттях 

1 

2 

1 

8 

Т7 
Індивідуальне опитування  

Виконання завдань самостійної роботи 

4 

4 
8 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 

ІНДЗ 10 10 

Підсумковий іспит 40 40 

Разом 100 

14. Методичне забезпечення 

1. Кафедральне положення про рейтингову систему оцінювань знань № 48-075. 

2. Робоча програма з дисципліни «Основи прикордонного екологічного контролю». 

3. Конспект лекцій. 

4. Методичні рекомендації до практичних робіт. 

 

15. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Перелічіть головні вимоги до автотранспортних засобів у разі перевезення 

небезпечних вантажів.  

2. У чому суть прикордонного екологічного контролю об’єктів дикої флори та 

фауни?  

3. Які документи необхідні для транспортування через кордон об’єктів, що 

підлягають під дію міжнародної конвенції CITES?  

4. Охарактеризуйте порядок отримання дозволів на переміщення об’єктів, що 

підлягають під охорону міжнародної конвенції SITES, через державні кордони 

України.  

5. За якими принципами класифікують відходи?  

6. Що означає термін “транскордонне перевезення відходів”?  

7. Який порядок експорту відходів з території України?  

8. Який порядок транзиту відходів через територію України?  

9. Які відходи заборонено ввозити на територію України?  

10. У чому суть прикордонного екологічного контролю брухту чорних і 

кольорових металів?  

11. Назвіть основні одиниці радіоактивності.  
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12. У чому суть радіаційного прикордонного контролю?  

13. Перелічіть головні завдання радіаційного прикордонного контролю.  

14. У чому суть експрес-контролю на митній території України?  

15. У чому полягає суть детального радіаційного контролю на митній території 

України?  

16. У чому полягає суть поглибленого радіаційного контролю?  

17. У чому полягає суть комплексного радіологічного контролю? 

18. Яке місце екологічного моніторингу у виявленні загроз транскордонного 

характеру?  

19. Перерахуйте техногенні об’єкти, будівництво й експлуатація яких створює 

потенційний транскордонний ризик.  

20. Перерахуйте промислові об’єкти України, які створюють потенційний ризик 

для сусідніх країн. 

21. Назвіть структурні підрозділи ООН, що причетні до вирішення питань охорони 

навколишнього середовища.  

22. Перелічіть основні форми міжнародної законотворчості.  

23. Що називають “директивою”? У чому полягає зміст Водної рамкової директиви 

ЄС?  

24. Що називають “регламентом” та “рішенням”? Яка їхня роль серед інших форм 

міжнародної законотворчості?  

25. Що називають “резолюцією, рекомендаціями, висновками”? Яка їхня роль 

серед інших форм міжнародної законотворчості?  

26. Що називають “конвенцією” та “договором”? Яка їхня роль серед інших форм 

міжнародної законотворчості?  

27. За якими критеріями класифікують “конвенції”?  

28. Які три основні блоки законодавчого та підзаконного регулювання містить 

екологічне законодавство України? 

29. Які основні закони України забезпечують екологічні права громадян України?  

30. Членами яких урядових та міжурядових організацій щодо питань охорони 

довкілля є Україна? 

 

16. Рекомендована література 

Базова 

1. Конституція України від 28.06. 1996 р. № 254 к/96-ВР зі змінами від 11.03.2010 
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