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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 

з навчальної дисципліни 

«Право навколишнього середовища Європейського Союзу» 

 

 

Змістовий модуль 1. Загальна частина. 

 

Тема 1. Формування права навколишнього середовища 

Європейського Союзу та його місце у системі європейського права 

Topic 1. Formation of Environmental Law of the European Union and its 

place in the system of European Law 

Поняття та місце європейського права навколишнього середовища в 

системі європейського права. Розвиток європейського права навколишнього 

середовища. 

The concept and place of Environmental Law of the European Union in the 

system of European Law. Development of Environmental Law of the European 

Union. 

 

Тема 2. Предмет і структура права навколишнього середовища 

Європейського Союзу 

Topic 2. Subject and structure of Environmental Law 

of the European Union 

Компетенція Європейського Союзу у галузі охорони навколишнього 

середовища. Предметні сфери регулювання європейського права 

навколишнього середовища. 

European Union’s competence in the field of environmental protection. Subject 

areas of regulation of Environmental Law of the European Union. 

 

Тема 3. Джерела права навколишнього середовища 

Європейського Союзу 

Topic 3. Sources of Environmental Law of the European Union 

Установчі договори як джерело європейського права навколишнього 

середовища. Норми вторинного права ЄС у сфері охорони навколишнього 

середовища. Рішення суду ЄС як джерело європейського права навколишнього 

середовища. Міжнародні договори ЄС у сфері охорони навколишнього 

середовища. 

The founding treaties as a source of Environmental Law of the European 

Union. European Union’s secondary legislation in the field of environmental 

protection. Decision of the European Union Court of Justice as a source of 



Environmental Law of the European Union. European Union’s international treaties 

on environmental protection. 

 

Тема 4. Принципи права навколишнього середовища 

Європейського Союзу 

Topic 4. Principles of Environmental Law of the European Union 

Загальні принципи права ЄС і навколишнє середовище. Принципи 

європейського права навколишнього середовища. 

General principles of the European Union Law and the environment. Principles 

of Environmental Law of the European Union. 

 

Тема 5. Роль інституційного механізму Європейського Союзу у 

розвитку та застосуванні права навколишнього середовища 

Європейського Союзу 

Topic 5. The role of the European Union institutional mechanism in 

development and application of Environmental Law of the European Union 

Функції органів ЄС у сфері охорони навколишнього середовища. 

Спеціальні органи ЄС у сфері охорони навколишнього середовища. 

Functions of the European Union bodies in the field of environmental 

protection. European Union’s special bodies in the field of environmental protection. 

 

Змістовий модуль 2. Особлива частина. 

 

Тема 6. Збереження та охорона біологічного різноманіття у праві 

навколишнього середовища Європейського Союзу 

Topic 6.  Conservation and protection of biological diversity in 

Environmental Law of the European Union 

Концепція біологічного різноманіття у міжнародному та європейському 

праві. Збереження й охорона флори та фауни і природних середовищ існування 

у законодавстві ЄС. Правове регулювання торгівлі видами дикої флори та 

фауни у рамках ЄС. Охорона біологічного різноманіття від негативного впливу 

генетично модифікованих організмів (ГМО). 

The concept of biological diversity in the International and European Law. 

Conservation and protection of flora and fauna and natural habitats in European 

Union’s legislation. Legal regulation of intra-European Union trade in wild fauna and 

flora. Protection of biological diversity from the negative impact of genetically 

modified organisms (GMOs). 

 

Тема 7. Правове регулювання у галузі попередження зміни клімату в 

рамках Європейського Союзу 

Topic 7. Legal regulation in the field of climate change prevention within 

the European Union 

Стратегія Європейського Союзу зі зміни клімату. Законодавство ЄС у 

сфері зменшення викидів парникових. Правове регулювання торгівлі квотами у 



європейському праві. Альтернативні види енергії як засіб попередження зміни 

клімату. 

The European Union’s Climate Change Strategy. European Union’s legislation 

on greenhouse gas emissions reductions. Legal regulation of trade in quotas in 

European Law. Alternative energy as a means of preventing climate change. 

 

Тема 8. Правове регулювання поводження з відходами у рамках 

Європейського Союзу 

Topic 8. Legal regulation of waste management within 

the European Union 

Загальна характеристика законодавства ЄС у сфері поводження з 

відходами. Основні положення правового регулювання поводження з 

відходами. Правове регулювання операцій поводження з відходами. Правове 

регулювання поводження з окремими видами відходів.    

 General characteristics of the European Union waste management 

legislation. Basic provisions of the legal regulation of waste management. Правове 

регулювання операцій поводження з відходами. Legal regulation of waste 

management operations. Legal regulation of the management of certain types of 

waste. 

 

Тема 9. Правові аспекти співпраці України і Європейського Союзу у 

сфері охорони навколишнього середовища 

Topic 9. Legal aspects of cooperation between Ukraine and the European 

Union in the field of environmental protection 

Співпраця України і ЄС в сфері охорони навколишнього середовища. 

Адаптація екологічного законодавства України до стандартів Європейського 

Союзу. 

Cooperation between Ukraine and European Union in the field of 

environmental protection. Adaptation of the environmental legislation of Ukraine to 

the standards of the European Union. 

 

 

 


