
ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЄС 

 
Метою курсу є надати студентам огляд природоохоронного права та політики ЄС, беручи до 

уваги інституційні, процедурні та матеріально-правові аспекти. Перш за все, курс націлений 

на дослідження походження та розвитку природоохоронної політики в ЄС, її поняття та 

змісту, а саме: визначення програм дій ЄС, еволюції договорів ЄС, також основних дієвих 

осіб. Також законодавчі основи природоохоронного права ЄС, а саме його цілі, принципи та 

умови/вимоги, вказані у договорі про  функціонування Європейського Союзу, а також деякі 

основні принципи законодавства ЄС, що відносяться до цього питання (пропорційність, 

субсидіарність, інтеграція).  

Опис та аналіз природоохоронної політики ЄС буде присвячений в основному 

міжгалузевим питанням, таким як відповідальність за нанесення шкоди навколишньому 

середовищу, захист навколишнього середовища кримінальним правом, доступ до екологічної 

інформації, доступ громадськості до прийняття рішень та оцінки впливу на навколишнє 

середовище. 

Студенти в результаті вивчення курсу повинні знати: 

- Формування екологічного права ЄС та його місце у системі європейського права; 

- предметні сфери регулювання екологічного права ЄС;  

- джерела екологічного права ЄС 

- роль інституційного механізму Європейського Союзу у розвитку та застосуванні Роль 

інституційного механізму Європейського Союзу у розвитку та екологічного права ЄС 

- правове регулювання у галузі попередження зміни клімату в рамках ЄС; 

- збереження та охорона біологічного різноманіття у європейському праві навколишнього 

середовища. 

- поводження з відходами та небезпечними речовинами; 

- європейське законодавство у вищезазначених сферах. 

 

Студенти в результаті вивчення курсу повинні вміти:  
 

- правильно застосовувати англомовну еколого-правову термінологію;  

- порівнювати і аналізувати норми законодавства, що регулює правовідносини у сфері 

реалізації екологічних зобов'язань країн ЄС; 

- застосовувати навички та знання набуті при вивченні теоретичного матеріалу до 

конкретних життєвих ситуацій, пов'язаних із реалізацією комплексних норм екологічного 

права ЄС; 

- тлумачити екологічне право ЄС та давати йому правову оцінку;  

- узагальнювати практику реалізації окремих норм екологічного права ЄС та робити 

відповідні висновки. 

- визначати роль і вплив актів екологічного законодавства ЄС на формування екологічної 

політики і права в інших країнах Європи;  

- застосовувати знання про принципи екологічного управління в країнах ЄС для 

формулювання пропозицій щодо вдосконалення вітчизняного екологічного 

законодавства.  

 

Особливістю екологічного права ЄС є наявність загальних рамкових вимог в області 

охорони навколишнього середовища, які діють на території країн Євросоюзу у вигляді 

окремих директив. Охорона навколишнього середовища спрямована на попередження її 

забруднення за допомогою встановлення вимог до якості природних середовищ за 

допомогою нормативів якості, екологічних вимог до окремих виробничих процесів, 

затвердження нормативів викидів і скидів. При опитуванні студентів пропонується 

значну частину часу присвятити вивченню  конкретного практичного впливу норм 

екологічного права ЄС на забезпечення екологічних прав громадян в ЄС та впливу на 

сусідні держави, а також глобалізації. 


