
ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
Метою курсу ‒ формування студентами сукупності знань про 

міжнародно-правове врегулювання відносин у сфері екологічної та 
енергетичної безпеки як фактору сучасних міжнародних відносин. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Енергетична та екологічна 
безпека» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з 
наступних ОК: «Міжнародна та європейська безпека», «Міжнародне право 
навколишнього середовища», «Право міжнародної відповідальності».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей, необхідних для вивчення 
норм міжнародного права, що регулюють міжнародні відносини у сфері 
екологічної та енергетичної безпеки.   

Програмні результати навчання:   
• знати: особливості міжнародно-правового регулювання відносин у сфері 

екологічної та енергетичної безпеки; на рівні новітніх досягнень основні 
концепції енергетичної та екологічної безпеки, сталого розвитку і 
методології наукового пізнання; правові та етичні норми для оцінки 
професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих 
екологічних проектів в умовах дотримання енергетичної та екологічної 
безпеки. 

• вміти: демонструвати здатність до організації колективної діяльності та 
реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням вимог і 
принципів правового регулювання екологічної та енергетичної безпеки; 
доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки; оцінювати 
потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на 
довкілля у відповідності до стандартів у сфері екологічної та енергетичної 
безпеки.  

• володіти: навичками оперування основними поняттями, джерелами у 
сфері екологічної та енергетичної безпеки.  

Змістове наповнення навчальної дисципліни:    
Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки. Завдання і 

значення енергетичної та екологічної безпеки. Рівні та пріоритети 
енергетичної та екологічної безпеки. Екологічний стан об’єктів довкілля. 
Якість навколишнього природного середовища. Методи оцінки екологічних 



ситуацій та їх типізація. Характеристика екологічних ситуацій. Причини і 
механізми виникнення несприятливих екологічних ситуацій. Антропогенні 
фактори виникнення несприятливих енергетичних та екологічних ситуацій. 
Шляхи регулювання аварій та катастроф. Надзвичайні екологічні ситуації: 
виникнення та шляхи попередження і регулювання 

Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки. Міжнародні 
аспекти енергетичної та екологічної безпеки. Особливості міжнародного 
регулювання в сфері енергетичної та екологічної безпеки. Форми 
міжнародної співпраці в сфері енергетичної та екологічної. Енергетична та 
екологічна безпека як складова національної безпеки України. Екологічні та 
енергетичні проблеми України та шляхи їх виникнення. Шляхи реалізації 
політики України в сфері енергетичної та екологічної безпеки. Регіональні 
програми в сфері енергетичної та екологічної безпеки  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 150 годин, у т. ч. – 68 годин аудиторних занять і 82 години – 
самостійна та індивідуальна робота.   

Форма семестрового контролю: іспит.   
   


