
Тема дисципліни 3.3. Функції та обов’язки держави в сфері екології, 

захисту суверенітету, територіальної цілісності  та здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

 

Семінарське заняття № 4 

Тема:  Екологічна безпека та захист територіальної цілісності  як одна із 

функцій української держави 

 
1. Екологічна безпека, екологічні нормативи та державний контроль за їх дотриманням 

2. Забезпечення екологічної безпеки в Україні 

3. Захист суверенітету та територіальної цілісності  - одна із основних функцій української 

держави 

4. Основні напрями зовнішньоекономічної діяльності 
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Допоміжна: 

1.Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами  доповненнями) 

2.Закони України(із змінами і доповненнями):  
 «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91.№ 1264-XII  

«Про екологічний аудит» від 24.06.04.N 1862-IV  

 «Про основи національної безпеки України» від 19.06.03. 

« Про Службу безпеки України» від 25.03.92.  

 «Про державний кордон України» від 04.11.91. 

«Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII 

 

Ключові поняття 
 Екологічна безпека, територіальна цілісність, екологічна документація, 

зовнішньоекономічна діяльність, міжнародні договори,  екологічний аудит, національна 

безпека, внутрішній і зовнішній суверенітет.   

 

Індивідуальні науково-дослідні та творчі завдання 

 
1. Забезпечення екологічної безпеки  в Україні. 

2. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України. 

3. Економічна безпеки України та форми її забезпечення.    

4. Принципи зовнішньоекономічної діяльності в Україні та їх характеристика. 

 

 

 



 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів  

 
1. Визначте і охарактеризуйте поняття «екологічна безпека». 

2. Визначте основні нормативно-правові акти, які регламентують порядок здійснення 

і контролю екологічної безпеки в Україні. 

3. Хто виконує функції щодо забезпечення і захисту територіальної цілісності 

України? 

4. Що передбачає «економічний суверенітет» України? 

5. Які основні функції Служби Безпеки України? 

6. Що таке зовнішньоекономічна діяльність і яке її значення в економіці України? 

 


