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ІІ. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою навчальної дисципліни «Міжнародне екологічне право» є: 

- ознайомити студентів із основними науковими проблемами міжнародного екологічного 

права; 

- ознайомити студентів із системою міжнародно-правових актів в сфері правового 

регулювання міжнародних екологічних відносин; 

- сформувати уявлення студентів про загальні тенденції розвитку міжнародно-правового 

регулювання екологічних правовідносин; 

- формування вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та регіональних 

міжнародно-правових актів в області міжнародного екологічного права;  

- формування у студентів правничого світогляду, правосвідомості і правої культури 

правознавця. юридичне мислення; 

- сприяння формуванню вмінь студентів щодо застосовування теоретичних правничих 

знань на практиці. 

Завдання навчальної дисципліни «Міжнародне екологічне право» включає 

викладання студентам навчального матеріалу для набуття ними знань: 

- основних наукових проблем міжнародного екологічного права; 

- правового статусу суб’єктів міжнародного екологічного права; 

- теоретичних засад щодо системи нормативних актів міжнародного екологічного права; 

- сучасних тенденцій в сфері міжнародного співробітництва в галузі захисту 

навколишнього середовища; 

- універсальних та регіональних міжнародно-правових актів в області регулювання 

екологічних відносин;  

 

Статус дисципліни. Навчальна дисципліна «Міжнародне екологічне право» є однією 

із нормативних навчальних дисциплін для підготовки студентів магістратури. 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі. Навчальна дисципліна 

«Міжнародне екологічне право» належить до обов’язкових компонентів освітньої програми 

за спеціальністю «Правознавство», галузі знань «Право». Навчальна дисципліна 

«Міжнародне екологічне право» пов’язана з навчальними дисциплінами: «Міжнародне 

право», «Право міжнародних організацій», «Міжнародне митне право»  тощо. 

 

Компетентності та програмні результати навчання. 

Загальні компетентності 



• Здатність до абстрактного, системного, логічного та критичного мислення, аналізу та 

синтезу. 

• Здатність до удосконалення своїх особистих і професійних якостей. 

• Здатність до критики й самокритики, активна життєва позиція. 

• Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

Фахові компетентності 

• Знання загальносистемних інститутів міжнародного права: міжнародної 

відповідальності, засобів мирного вирішення міжнародних спорів тощо. 

• Фундаментальне розуміння ключових аспектів основних галузей і спеціальних питань 

міжнародного права: територія в міжнародному праві; міжнародно-правові механізми 

захисту прав людини; статус за міжнародним правом морських і повітряних 

просторів, космічного простору; застосування сили в міжнародному праві тощо. 

• Фундаментальні знання права міжнародних організацій; розуміння й уміння 

вирішувати найпоширеніші юридичні проблеми в роботі міжнародних організацій. 

Програмні результати 

• Знання та розуміння сутності базових категорій міжнародного права, системи 

міжнародно-правового регулювання відносин, розуміння тенденцій втілення 

приватноправового регулювання у різні сфери суспільного буття. 

• Фундаментальне розуміння ключових аспектів основних галузей і спеціальних питань 

міжнародного права. 

• Знання та розуміння особливостей правових систем — національних, міжнародних, 

регіональних; розуміння причин їхньої множинності, а також механізмів взаємодії. 

• Знання характеристик міжнародної нормативної системи та місця в ньому 

міжнародного права, а, також, розуміння теоретичних підходів до співвідношення 

національного та міжнародного права та практичних засобів забезпечення їхньої 

взаємодії. 

• Застосування здобутих в ході навчання знань для надання юридичних висновків й 

консультації з питань міжнародного права, національного права України та інших 

держав, а, також, визначення юридичних ризиків тих або інших зовнішньополітичних 

або зовнішньоекономічних ініціатив та обрання шляхів їхньої мінімізації. 

• Формування суджень про тенденції розвитку системи сучасного міжнародного права, 

співвідношення джерел правового регулювання міжнародних відносин, напрями 

розвитку загальних принципів міжнародного права. 

• Формування суджень про стан ефективності міжнародних контрольних механізмів. 



• Формування суджень про переваги та недоліки участі України в міжнародних 

організаціях. 

 

Змістові модулі: 1 модуль (теми 1-4) 

                               2 модуль (теми 5-8) 

 

Передумови для вивчення дисципліни  

Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне екологічне право» 

становить набуття студентами знань з дисциплін «Теорія держави і права», «Міжнародне 

публічне право».  

 

ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Очікувані результати навчання  дисципліни «Міжнародне екологічне право» 

передбачає формування вміння студентів: 

• формулювати ключові поняття та тлумачити зміст ключових норм міжнародного 

екологічного права; 

• визначати особливості та спільні закономірності розвитку міжнародного екологічного 

права на універсальному та регіональному рівні, а також в окремих секторах захисту 

навколишнього середовища; 

• визначати зміст міжнародних зобов’язань держав-членівміжнародних екологічних 

організацій;  

• аналізувати особливості міжнародного правого регулювання окремих сфер захисту 

навколишнього середовища. 

  

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Загальні критерії оцінювання 

 I рівень оцінювання (оцінка задовільно). Відповідь студента при відтворенні 

навчального матеріалу елементарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет 

вивчення. Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний виконувати завдання за 

зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. 

II  рівень - достатній (оцінка добре). Студент знає істотні ознаки понять, явищ, 

закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями, вміє робити висновки, виправляти допущені 

помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована. 

ІІІ рівень - високий (оцінка відмінно). Студент здатний самостійно здійснювати 



основні види навчальної діяльності. Знання студента є глибокими, міцними, узагальненими; 

студент вміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність позначена вмінням 

самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію. 

Вивчення дисципліни у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації повинно 

дати не тільки певну суму знань, а й підготувати студентів для освоєння обраної професії та 

допомоги формувати світогляд. 

Складовими навчальних досягнень студентів є вміння відтворювати отриману 

інформацію, знаходити нову, оцінювати її та застосовувати в стандартних і не стандартних 

ситуаціях. 

Оцінюванню підлягає: 

1) рівень володіння теоретичними знаннями; 

2) рівень вмінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач; 

3) рівень володіння практичними уміннями та навичками, які виявляються під час 

виконання практичних робіт; 

4) оцінювання творчих робіт студентів (рефератів, експериментальних робіт, особливо 

пов'язаних з майбутньою професією). 

 

 Оцінювання рівня теоретичних знань. 

Відповідь з теорії може складатися: 

1) з викладу теоретичного матеріалу; 

2) формування правил, законів, закономірностей; 

3) із завдань на вибір правильної відповіді 

При оцінюванні відповідей з теорії враховується: 

1) обсяг відтвореної інформації та її співвідношення до обсягу повної інформації з 

даного питання; 

2) обсяг додаткової інформації, здобутої студентом, та доцільність її використання; 

3) частота допомоги викладача; 

4) кількість похибок (помилок, недоліків, неточностей) у відповіді; 

5) логічний зв'язок відтвореної інформації. 

 

Оцінювання рівня володіння практичними  

вміннями та навичками 

 Оцінювання рівня володіння студентами практичними уміннями та навичками 

здійснюється під час підготовки до семінарських занять та при виконанні практичних 



завдань. 

 Частина семінарських робіт може виконуватись після вивчення відповідного 

теоретичного матеріалу на етапі узагальнення знань та вмінь. У таких випадках робота 

обов’язково оцінюється. Під час перевірки і оцінки практичних робіт необхідно звернути 

увагу на такі показники: творчість; використання наукових термінів; повнота і правильність 

відповіді; логічність побудови відповіді; повнота і глибина висновку до роботи; 

самостійність і охайність виконання роботи; застосування окремих джерел інформації, рівень 

володіння прийомами навчальної роботи. 

Для оцінювання різних рівнів пізнавальної діяльності викладач може поставити 

додаткові вимоги до виконання робіт. 

 

 Оцінювання рівня творчих завдань 

До творчих завдань належать: реферати, експериментальні роботи, успішна участь в 

олімпіадах, конкурсах, тощо. 

Ця діяльність студента має враховуватись та оцінюватись при виставленні 

семестрових оцінок. 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   1. Низький рівень (оцінка-2). Студент не описує явища, не виявляє знання і розуміння 

основних положень теми. 

2. Середній рівень (оцінка-3). Студент описує явища, без пояснень наводить 

приклади, що ґрунтуються на власних спостереженнях, матеріалах підручника, розповідях 

викладача, виявляє знання і розуміння основних положень (законів, теорій) розв'язує прості 

задачі, які не складаються з під задач. 

3. Достатній рівень (оцінка-4). Студент може застосовувати знання в стандартних 

ситуаціях, з допомогою викладача аналізує одержані результати під час розв'язування задачі. 

Уміє пояснити явища , здійснювати аналіз, узагальнювати знання, систематизувати їх, робити 

висновки. 

4. Високий рівень (оцінка-5). Студент вільно володіє вивченим матеріалом, 

застосовує його на практиці в стандартних ситуаціях (виконання завдань, практичних робіт), 

наводить аргументи на підставі своїх думок. Студент самостійно оцінює різні явища, факти, 

виявляючи особисту позицію щодо них, знаходить джерела Інформації і використовує 

одержані знання і уміння під час виконання практичних завдань. 

  

Рейтинговий Оцінка за національною Оцінка за шкалою ЕСТ8 



показник шкалою 

90-100 

за
ра

хо
ва

но
 

5 (відмінно) А (відмінно) 

82-89 

 

4 (добре) В (дуже добре, вище за середнє, але з 

деякими помилками) 

75-81 

 

 

С (добре, з декількома 

суттєвими помилками) 

68-74 

 

3 (задовільно) D (посередньо зі значними 

недоліками) 

60-67 

 

 

Е (достатньо, виконання задовольняє 

мінімуму критеріїв оцінки) 

35-59 

не
за

ра
хо

ва
но

 

2 (незадовільно) FХ (незадовільно, з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно, з обов'язковим 

повторним вивченням) 

 

 

V. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

 Діагностичний розділ визначає диференційований та об’єктивний облік результатів 

навчальної діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів (блоків): 

1) контроль засвоєння теоретичних знань (опитування на практичних заняттях); 

2) контроль самостійної роботи студентів, зокрема, виконання письмових завдань, 

підготовка і захист реферативних робіт, виконання індивідуальних науково-

дослідних завдань; 

3) виконання тестових завдань та контрольних робіт.  

 

 

 

 

 



VI. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО»  

№ Курс 2 Семестр 3 

Обсяг в кредитах 
ЄКТС/Всього годин у 
семестрі ___3/90___ 

 

Назва теми  

Кількість годин, з них: Примітка  

Лекці 

ї 

(л) 

Семінар. 

зан.  

(с) 

Практ., 

лаб. 

зан.  

(ПЗ, 

ЛЗ) 

Інд.-

конс. 

роб. 

(ІКР) 

Сам. 

роб. 

студ. 

Форма 

контролю 

Змістовий модуль 1.  

Поняття та основні категорії міжнародного екологічного права 

1. Поняття та правова природа 
міжнародного екологічного 
права 

2 1   8 У, ПК, 

СР. 

 

2. Роль міжнародних організацій в 
міжнародному екологічному 
праві 

2 1   8 У,ПК, 

СР. 

 

3.  Міжнародні багатосторонні 
договори з міжнародного 
екологічного права 

2 1   8 У,ПК, 

СР. 

 

4. Відповідальність держав за 
забруднення навколишнього 
середовища 

2 1   9 У, СР, 

ПК, КР. 

 

Змістовий модуль 2.  

Міжнародна правова охорона компонентів навколишнього середовища 

5. Міжнародно-правове 
регулювання охорони 
морського середовища 

4 2   6 У, СР, 

ПК. 

 

6. Міжнародно-правове 
регулювання охорони 
атмосферного повітря, 
навколоземного космічного 
простору та клімату. 

4 2 
 

  6 У,ПК, 

СР.  

 

7. Міжнародно-правовий захист 
тваринного і рослинного світу 

2 1   9 У,ПК, 

СР. 

 

8. Захист навколишнього 
середовища від радіоактивного 
забруднення (Міжнародне 
атомне право). 

2 1   6 У, ПК, 

КР. 
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Форми контролю: 

Усне опитування – У 
Контрольні роботи – КР 
Перевірка конспектів – ПК 
Перевірка завдань для самостійної роботи – СР   
Тестування - Т 
Інші – ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. Плани лекцій  

“МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО” 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Поняття та основні категорії міжнародного екологічного права 

Тема 1. Поняття та правова природа міжнародного екологічного права 

1. Виникнення еколого-кризових ситуацій. Основні концепції управління охороною 

навколишнього природного середовища (виправна, превентивна, фрагментарна, 

системна, забруднювач платить, стійкого безкризового соціально-економічного 

розвитку).  

2. Місце екологічної безпеки під Всеохоплюючої системі міжнародної безпеки. Місце 

екологічної проблеми в системі глобальних проблем сучасності. 

3. Поняття міжнародного екологічного права.  

4. Джерела міжнародного екологічного права. 

5. Імперативні принципи міжнародного права.  

Літратура : [1-144] 

 

Тема 2.Роль міжнародних організацій в міжнародномуекологічному праві 

1. Діяльність ООН, її органів і спеціалізованих установ системи ООН.  

2. Роль Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП).  

3. Основні напрямки діяльності Міжнародної спілки охорони навколишнього середовища 

і природних ресурсів (МСОП).  

4. Регіональне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища.  

5. Поняття правових засобів охорони навколишнього середовища в ЄС.  

6. Роль параорганізацій в сфері міжнародно-правового регулювання захисту 

навколишнього середовища.  

Літратура : [64, 66-70, 72, 74, 75, 79. 80. 81, 87, 89-92, 95. 98, 125, 126. 137, 139. 140] 

 

Тема 3.Міжнародні багатосторонні договори з міжнародного екологічного права 

1. Універсальні угоди в сфері міжнародного екологічного права.  

2. Регіональні угоди в сфері міжнародного екологічного права. 

3. Міжнародно-правовий захист атмосфери.  

4. Міжнародно-правовий захист космічного простору.  



5. Внесок Конвенції ООН по навколишньому середовищі і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 

1992 р) в розвитку міжнародного екологічного права.  

Літратура : [1-62, 65, 71, 72, 74, 75, 80, 85, 86, 88, 90, 93, 125, 126, 137-144] 

 

Тема 4. Відповідальність держав за забруднення навколишнього середовища 

1. Загальна характеристика відповідальності в міжнародному екологічному праві.  

2. Концепція абсолютної відповідальності держави за порушення норм міжнародного 

екологічного права.  

3. Поняття міжнародного злочину в міжнародному екологічному праві Геноцид. Екоцид. 

Біоцид. 

Літратура : [2-9, 11, 12, 14, 20, 21, 34, 37, 38, 42, 44, 48, 56, 59, 63, 76, 77, 79-84, 90, 100, 105, 

123-126, 129, 134, 137, 139-144] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Міжнародна правова охорона компонентів навколишнього середовища 

 

Тема 5. Міжнародно-правове регулювання охорони морського середовища  

1. Міжнародно-правові акти універсального характеру в сфері охорони морського 

середовища. 

2. Міжнародно-правові акти про окремі аспекти захисту морського середовища. 

3. Загальна характеристика регіональних міжнародно-правових актів в сфері охорони 

морського середовища. 

Літратура : [5, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 28, 37. 38, 46, 48, 62, 63, 70, 75, 80, 84, 89, 95, 119, 125, 

129, 137, 139-143] 

 

Тема 6. Міжнародно-правове регулювання охорони атмосферногоповітря, 

навколоземного космічного простору та клімату 

1. Особливості правового регулювання охорони атмосферного повітря.  

2. Регіональні глобальні екологічні проблеми, пов'язані з забрудненням атмосфери. 

Шляхи їх вирішення. 

3. Проблеми виснаження озонового шару атмосфери : причини виснаження шару, шляхи 

виходу з кризи.  

4. Проблема потепління клімату на Землі.  



5. Рамкова конвенція про заборону військового або будь-якого іншого ворожого 

використання засобів впливу на природне середовище 1977 р. та Конвенція ООН про 

зміну клімату 1992 р. (Ріо-де-Жанейро).  

6. Особливості Міжнародно-правового регулювання охорони космічного простору і 

небесних тіл від антропогенного забруднення.  

Літратура : [15, 16, 22, 25, 29, 30, 35, 36, 39, 41, 50-55, 74, 75, 80, 81, 97, 102-104, 114, 117, 

118, 125, 135-137, 140-143] 

 

Тема 7. Міжнародно-правовий захист тваринного і рослинного світу 

1. Міжнародно-правові акти універсального характеру в сфері охорони тваринного і 

рослинного світу. 

2. Міжнародно-правові акти про окремі аспекти захисту в сфері охорони тваринного 

і рослинного світу. 

3. Загальна характеристика регіональних міжнародно-правових актів в сфері охорони 

тваринного і рослинного світу. 

Літратура : [7, 10, 17, 18, 23, 24, 27. 40, 42, 43, 45, 47, 49, 57-60, 74, 75, 80, 81, 96, 97, 99-101, 

105-107, 111, 112, 116-118, 120, 125, 137, 141-144] 

 

Тема 8. Захист навколишнього середовища від радіоактивного 

забруднення(Міжнародне атомне право) 

1. Міжнародне атомне право. Основні принципи атомного права. 

2. Основні джерела міжнародного атомного права. 

3. МАГАТЕ і його призначення.  

4. Відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті ядерної діяльності.  

Літратура : [3-6, 11, 21, 26, 31, 32, 44, 73-75, 80, 81, 97, 115, 125, 137, 141-143] 

 

 

6.2. Плани семінарських занять 

Метою семінарських занять з навчальної дисципліни «Міжнародне екологічне право» 

є:  

o поглиблення теоретичних знань з основних категорій міжнародного екологічного 

права, отриманих на лекціях; 

o  заохочення студентів до аналізу міжнародно-парвових актів в сфері захисту 

природного середовища,  



o забезпечення активної творчої роботи студентів з опрацювання та аналізу  

рекомендованої літератури; 

o вироблення у студентів умінь використовувати отримані знання на практиці.  

o сприяння формуванню вмінь студентів щодо проведення наукових досліджень з 

проблем міжнародного екологічного права; 

o сприяння розширенню правового світогляду студентів; 

o формування вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та регіональних 

міжнародно-правових актів; 

o вироблення у студентів вмінь здійснювати узагальнення, знаходити спільні та 

відмінні риси у міжнародно-правових нормах універсального та регіонального рівня; 

o сприяння формуванню аналітичного мислення у студентів;   

o вироблення у студентів вмінь щодо виявлення новел у теорії і практиці 

міжнародного права; 

o стимулювання прагнення студентів на підставі знання основ теорії міжнародного 

права вдосконалювати правову культуру та повагу до об’єктивного права та 

суб’єктивних прав людини; 

o формування уявлення студентів про загальні тенденції розвитку системи 

економічного права.  

Завдання семінарських занять з навчальної дисципліни «Міжнародне екологічне 

право» полягає у наданні студентам знань з: 

• основних категорій міжнародного економічного права; 

• предмету і завдань курсу "Міжнародне екологічне право"; 

•  зв'язку дисципліни з гуманітарними, соціально-економічними та загально-

юридичними дисциплінами 

• сутності та системи міжнародного екологічного права; 

• різних підходів до співвідношення внутрішньодержавного права та міжнародного 

екологічного права; 

• специфічних рис, що характеризують розвиток міжнародного екологічного права 

на сучасному етапі; 

• засобів судового захисту в міжнародному екологічному праві. 

 На семінарські заняття виносяться основні питання тем курсу. В ході підготовки до 

семінару студент повинен з`ясувати  план заняття, прочитати конспект лекцій з теми 

семінару і відповідні розділи підручника, ознайомитись з рекомендованою літературою, 

опрацювати нормативно-правовий матеріал. Питання курсу «Міжнародне екологічне право», 

які не виносяться на семінарські заняття вивчаються студентами самостійно.  



 Обговорення питань на семінарському занятті ведеться у формі вільної дискусії, тому 

кожен студент повинен уважно слухати доповіді всіх учасників і може виступити з 

доповненням, або вказати на помилки, які були допущені під час відповіді на поставлене 

запитання іншим студентом.  

 На семінарське заняття студенти можуть підготувати реферати з питань, які 

стосуються теми, яка виноситься на семінарське заняття.  

 Перед написанням реферату студент повинен міжнародні та національні правові акти, 

та обов`язкову і додаткову літературу по темі. Обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Його 

структура: вступ ( 1-2 стор), основна частина ( 8-10 стор), висновки ( 1-2 стор); перелік 

використаних джерел. Реферат виконується на білому папері формату А4. При підготовці 

реферату студенти  проводять власний аналіз та реферування літературних джерел. Реферати 

заслуховуються та обговорюються на семінарських заняттях, кращі з них можуть бути 

рекомендовані на розгляд у наукових студентських гуртках, конференціях. 

 Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він повинен 

відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семінарські заняття у групі. За 

погодженням з викладачем студент може підготувати реферат з пропущеної теми дисципліни 

«Міжнародне екологічне право». Тему реферату студент може вибрати як із запропонованих 

тем, так і вибрати самостійно, але лише за погодженням з викладачем. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Поняття та основні категорії міжнародного екологічного права 

Тема 1. Поняття та правова природа міжнародного екологічного права 

1. Виникнення еколого-кризових ситуацій. Основні концепції управління охороною 

навколишнього природного середовища (виправна, превентивна, фрагментарна, 

системна, забруднювач платить, стійкого безкризового соціально-економічного 

розвитку).  

2. Місце екологічної безпеки під Всеохоплюючої системі міжнародної безпеки. Місце 

екологічної проблеми в системі глобальних проблем сучасності. 

3. Поняття міжнародного екологічного права.  

4. Джерела міжнародного екологічного права. 

5. Імперативні принципи міжнародного права.  

Теми доповідей: 

1. Всесвітня зустріч на вищому рівні зі сталого розвитку (Йоганнесбург) 2002 г. 

(Всесвітній саміт Землі): роль, значення, основні підсумки. 



2. Доктрина Харман і наслідки її застосування для охорони навколишнього середовища. 

3. Класифікація екологічних прав людини за чинним міжнародним правом. 

4. КМП ООН і кодифікація міжнародного екологічного права. 

Літратура : [1-144] 

 

Тема 2.Роль міжнародних організацій в міжнародномуекологічному праві 

1. Діяльність ООН, її органів і спеціалізованих установ системи ООН.  

2. Роль Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП).  

3. Основні напрямки діяльності Міжнародної спілки охорони навколишнього 

середовища і природних ресурсів (МСОП).  

4. Регіональне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища.  

5. Поняття правових засобів охорони навколишнього середовища в ЄС.  

6. Роль параорганізацій в сфері міжнародно-правового регулювання захисту 

навколишнього середовища.  

Теми доповідей :  

1. Питання охорони навколишнього середовища в діяльності Всесвітньої організації 

охорони здоров'я. 

2. Питання охорони навколишнього середовища в діяльності Світової організації 

торгівлі. 

3. Питання охорони навколишнього середовища в діяльності Міжнародної морської 

організації. 

4. Питання охорони навколишнього середовища в діяльності НАФТА. 

5. Питання охорони навколишнього середовища в діяльності Продовольчої і 

сільськогосподарської організації. 

6. Питання збереження навколишнього середовища в діяльності ЮНЕСКО. 

Літратура : [64, 66-70, 72, 74, 75, 79. 80. 81, 87, 89-92, 95. 98, 125, 126. 137, 139. 140] 

 

Тема 3.Міжнародні багатосторонні договори з міжнародного екологічного права 

1. Універсальні угоди в сфері міжнародного екологічного права.  

2. Регіональні угоди в сфері міжнародного екологічного права. 

3. Міжнародно-правовий захист атмосфери.  

4. Міжнародно-правовий захист космічного простору.  

5. Внесок Конвенції ООН по навколишньому середовищі і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 

1992 р) в розвитку міжнародного екологічного права.  

Теми доповідей:  



1. Міжнародно-правовий захист міжнародних озер від забруднення. 

2. Міжнародно-правовий захист міжнародних прісноводних водотоків від забруднення. 

Літратура : [1-62, 65, 71, 72, 74, 75, 80, 85, 86, 88, 90, 93, 125, 126, 137-144] 

 

Тема 4. Відповідальність держав за забруднення навколишнього середовища 

1. Загальна характеристика відповідальності в міжнародному екологічному праві.  

2. Концепція абсолютної відповідальності держави за порушення норм міжнародного 

екологічного права.  

3. Поняття міжнародного злочину в міжнародному екологічному праві Геноцид. Екоцид. 

Біоцид. 

Теми доповідей:  

1. Міжнародна відповідальність за екологічний збиток, заподіяний в результаті 

правомірної діяльності. 

2. Міжнародно-правова відповідальність держав за шкоду навколишньому середовищу. 

Літратура : [2-9, 11, 12, 14, 20, 21, 34, 37, 38, 42, 44, 48, 56, 59, 63, 76, 77, 79-84, 90, 100, 105, 

123-126, 129, 134, 137, 139-144] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Міжнародна правова охорона компонентів навколишнього середовища 

 

Тема 5. Міжнародно-правове регулювання охорони морського середовища  

1. Міжнародно-правові акти універсального характеру в сфері охорони морського 

середовища. 

2. Міжнародно-правові акти про окремі аспекти захисту морського середовища. 

3. Загальна характеристика регіональних міжнародно-правових актів в сфері охорони 

морського середовища. 

Теми доповідей:  

1. Кодекс ведення відповідального рибальства. 

2. Міжнародне співробітництво в галузі захисту Балтійського моря від забруднення. 

3. Міжнародне співробітництво в галузі захисту Середземного моря від забруднення. 

4. Міжнародне співробітництво в галузі захисту Чорного моря від забруднення. 

Літратура : [5, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 28, 37. 38, 46, 48, 62, 63, 70, 75, 80, 84, 89, 95, 119, 125, 

129, 137, 139-143] 

 



Тема 6. Міжнародно-правове регулювання охорони атмосферного повітря, 

навколоземного космічного простору та клімату 

1. Особливості правового регулювання охорони атмосферного повітря.  

2. Регіональні глобальні екологічні проблеми, пов'язані з забрудненням атмосфери. 

Шляхи їх вирішення. 

3. Проблеми виснаження озонового шару атмосфери : причини виснаження шару, шляхи 

виходу з кризи.  

4. Проблема потепління клімату на Землі.  

5. Рамкова конвенція про заборону військового або будь-якого іншого ворожого 

використання засобів впливу на природне середовище 1977 р. та Конвенція ООН про 

зміну клімату 1992 р. (Ріо-де-Жанейро).  

6. Особливості Міжнародно-правового регулювання охорони космічного простору і 

небесних тіл від антропогенного забруднення.  

Теми доповідей: 

1. Віденська конвенція про охорону озонового шару 1985 року і Монреальський 

протокол 1987 р .: причини розробки, значення. 

2. Гнучкі механізми Кіотського протоколу 1997 р. 

3. Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро) 1992 р .: 

роль, значення, основні підсумки. 

Літратура : [15, 16, 22, 25, 29, 30, 35, 36, 39, 41, 50-55, 74, 75, 80, 81, 97, 102-104, 114, 117, 

118, 125, 135-137, 140-143] 

 

Тема 7. Міжнародно-правовий захист тваринного і рослинного світу 

1. Міжнародно-правові акти універсального характеру в сфері охорони тваринного і 

рослинного світу. 

2. Міжнародно-правові акти про окремі аспекти захисту в сфері охорони тваринного і 

рослинного світу. 

3. Загальна характеристика регіональних міжнародно-правових актів в сфері охорони 

тваринного і рослинного світу. 

Теми доповідей: 

1. Бернська конвенція по збереженню європейської живої природи і природних 

середовищ існування 1979 р 

2. Конвенція ЄЕК ООН стосовно стійких органічних забруднювачів 2001 р. 

3. Міжнародне право про екологічні аспекти космічної діяльності. 

4. Міжнародне співробітництво в області боротьби з з нелісенням. 



5. Міжнародне співробітництво в області боротьби з опустелюванням. 

6. Міжнародне співробітництво в галузі захисту і збереження мігруючих видів тварин і 

птахів. 

Літратура : [7, 10, 17, 18, 23, 24, 27. 40, 42, 43, 45, 47, 49, 57-60, 74, 75, 80, 81, 96, 97, 99-101, 

105-107, 111, 112, 116-118, 120, 125, 137, 141-144] 

 

Тема 8. Захист навколишнього середовища від радіоактивного 

забруднення(Міжнародне атомне право) 

1. Міжнародне атомне право. Основні принципи атомного права. 

2. Основні джерела міжнародного атомного права. 

3. МАГАТЕ і його призначення.  

4. Відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті ядерної діяльності.  

Теми доповідей: 

1. Питання охорони навколишнього середовища в договорах про без'ядерних зонах. 

2. Екологічна безпека та ядерний експорт. 

3. Принцип неприпустимості радіоактивного забруднення нашої планети.  

4. Принцип контролю за нерозповсюдженням ядерної зброї і за мирною атомною 

діяльністю держав 

Літратура : [3-6, 11, 21, 26, 31, 32, 44, 73-75, 80, 81, 97, 115, 125, 137, 141-143] 

 

6.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Основні завдання 

1. Опрацювати нормативно-правові акти, основну та додаткову літературу з навчальних 

тем. 

2. Скласти плани-конспекти підготовки до семінарських занять. Тези виступів. 

Додаткові завдання 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Поняття та основні категорії міжнародного екологічного права  

 



Змістовий модуль 1. Поняття та основні категорії міжнародного екологічного права 

Тема 1. Поняття та правова природа міжнародного екологічного права 

Питання для самоопрацювання 

1. Права корінних народів на сприятливе довкілля. 

2. Екологічне право ЄС : формування, розвиток, досягнення і актуальні завдання 

3. Концепції ставлення суспільства до природи  

4. Фактори, які диктують необхідність міжнародної співпраці в сфері збереження 

навколишнього середовища.  

5. Джерела міжнародного екологічного права.  

6. Питання про юридичну обов'язковість міжнародного співробітництва в галузі охорони 

навколишнього середовища.  

7. Імперативні принципи міжнародного права.  

Літратура : [1-144] 

 

Тема 2. Роль міжнародних організацій в міжнародному екологічному праві 

Питання для самоопрацювання 

1. Роль ООН, її органів і спеціалізованих установ системи ООН.  

2. Роль Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). Мета, 

завдання, функції та головні напрямки діяльності Міжнародної програми з охорони 

навколишнього середовища – ЮНЕП.  

3. Основні напрямки діяльності Міжнародної спілки охорони 

навколишнього середовища і природних ресурсів (МСОП), його роль у розвитку 

міжнародного екологічного права. 

4. Регіональне співробітництво в галузі охорони навколишнього 

середовища.  

5. Роль міжнародних організацій в міжнародній нормотворчості. 

6. Роль параорганізацій в сфері міжнародно-правового регулювання 

захисту навколишнього середовища.  

Літратура : [64, 66-70, 72, 74, 75, 79. 80. 81, 87, 89-92, 95. 98, 125, 126. 137, 139. 140] 

 

Тема 3. Міжнародні багатосторонні договори з міжнародного екологічного права 

Питання для самоопрацювання 

1. Тенденції розвитку європейського екологічного права. 

2. Універсальні угоди в сфері міжнародного екологічного права.  



3. Міжнародна конвенція позапобігання забрудненню моря нафтою 1954 (з поправками 

1962 р.).  

4. Женевська конвенція про відкрите море 1958 р .;  

5. Конвенція про створення Міжнародного фонду відшкодування збитків від 

забруднення нафтою 1971 р .;  

6. Регіональні угоди сфері міжнародного екологічного права.  

7. Угода про співробітництво позапобігання забрудненню нафтою вод Північного моря 

1969 р. (Бонн). 

8. Конвенція про запобігання забруднення морського середовищашляхом скидання 

речовин із суден і літальних апаратів 1972 року (Осло);П 

9. Конвенція позахисту морського середовища Перської та Оманської заток 

північнійчастині Аравійського моря (Кувейтська конвенція 1978 г.);  

10. Спільна програма зі спостереження й оцінки поширення забруднювачів повітря на 

великі відстані в Європі 1977 року (ЄЕК -ЮНЕП).  

11. Протокол про скорочення викидів сірки на 30% не пізніше тисяча дев'ятсот дев'яносто 

трим (прийнятий Виконавчим органом Конвенції про транскордоннезабруднення 

повітря на великі відстані в 1985 р в Гельсінкі). 

12. Протокол про контроль викидів оксиду азоту і їх транскордонного перенесення 1988 

р.Конвенція про захист озонового шару 1985 р, (Відень). Протокол про скорочення 

виробництва і використанняфреонів та інших речовин, що руйнують озон, 1987 г. 

(Монреаль). 

13. Договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного 

простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла, 1967 р . (Договірпо космосу).  

14. Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах 1979.  

15. Конвенція про заборону військового або будь-якого іншого ворожоговикористання 

засобів впливу на природне середовище 1977 р. 

Літратура : [1-62, 65, 71, 72, 74, 75, 80, 85, 86, 88, 90, 93, 125, 126, 137-144] 

 

Тема 4. Відповідальність держав за забруднення навколишнього середовища 

Питання для самоопрацювання 

1. Компенсаційна відповідальніст  як цінститум міжнародного екологічного права. 

2. Діяльність Компенсаційної комісії ООН у сфері відшкодування трансграничної екологічної 

шкоди. 

3. Поняття міжнародного злочину стосовно охорони довкілля.  

4. Екоцид. Біоцид. 



Літратура : [2-9, 11, 12, 14, 20, 21, 34, 37, 38, 42, 44, 48, 56, 59, 63, 76, 77, 79-84, 90, 100, 

105, 123-126, 129, 134, 137, 139-144] 

 

Змістовий модуль 2. Міжнародна правова охорона компонентів навколишнього 

середовища 

 

Тема 5. Міжнародно-правове регулювання охорони морського середовища 

Питання для самоопрацювання 

1. Міжнародно-правовий режим досліджень морських природних ресурсів 

2. Женевська Конвенція про відкрите море 1958 р.  

3. Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 р  

4. Паризька конвенція про попередження забруднення морського середовища наземними 

джерелами1974 р. 

5. Програма регіональних морів ЮНЕП для 11 морських регіонів.  

6. Конвенція про північно-східній і північній частині Атлантичного океану 1959 і 1982 

років;  

7. Гельсінська конвенція про захист Балтійського моря від забруднення 1974 і 1992 рр. 

8. Барселонская конвенція про захист Середземного моря відзабруднення 1976 р. 

9. Кувейтська Регіональна Конвенція про співпрацюв захисті морського середовища від 

забруднення 1978 р. 

10. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 1992 р . 

11. Конвенція в трьох протоколах проназемних джерелах забруднення, про поховання та 

про співпрацю вборотьбі із забрудненням нафтою та іншими шкідливими речовинами в 

надзвичайних випадках (по всій акваторії Чорного моря) 1992 р . 

12. Конвенція про збереження морських живих ресурсів Атлантики 1980 р. 

13. Конвенція, про співпрацю в області, захисту і розвитку морської та прибережної 

середовища районів Західного і Центрального Африканського регіонів (Абіджанская 

конвенція 1981 г.)  

Літратура : [5, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 28, 37. 38, 46, 48, 62, 63, 70, 75, 80, 84, 89, 95, 119, 125, 

129, 137, 139-143] 

 

Тема 6. Міжнародно-правове регулювання охорони атмосферного повітря, 

навколоземного космічного простору та клімату 

Питання для самоопрацювання 

1. Особливості правового регулювання охорони атмосферного повітря.  



2. Регіональні глобальні екологічні проблеми, пов'язані з забрудненням атмосфери. 

Шляхи їх вирішення. 

3. Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 1979 р  

4. Протокол про контроль викидів окислів азоту і їх транскордонного переносу 1988 р. 

5. Конвенція про захист озоновогошару 1985 р. (Відень). Рамкова конвенція.  

6. Монреальський протокол проскорочення виробництва і використання фреонів та 

інших речовин,руйнують озон, 1987 р. 

7. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Захист глобального клімату для нинішнього і 

майбутніх поколінь »1988 р .  

8. Конвенція ООН про зміну клімату 1992 р. (Ріо-де-Жанейро). Мета конвенції. 

9. Особливості Міжнародно-правового регулювання охорони космічного простору і 

небесних тіл від антропогенного забруднення.  

Літратура : [15, 16, 22, 25, 29, 30, 35, 36, 39, 41, 50-55, 74, 75, 80, 81, 97, 102-104, 114, 117, 

118, 125, 135-137, 140-143] 

 

Тема 7. Міжнародно-правовий захист тваринного і рослинного світу 

Питання для самоопрацювання 

1. Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів(МСОП), його внесок у 

справу охорони дикої фауни і флори.  

2. Конвенція про охорону природи в південній частині Тихого океану 1976 р. 

3. Конвенція про міжнародну торгівлю видамидикої фауни і флори, що знаходиться під 

загрозою зникнення 1973 р . 

4. Боннська конвенція про охорону мігруючих видів диких тварин одна тисяча дев'ятсот 

сімдесят дев'ятьг. 

5. Вашингтонська Конвенція Латиноамериканських країн щодо захиступрироди і 

збереження фауни і флори Західної півкулі 1940 р .;Міжнародна угода про охорону 

морських котиків 1897 р . 

6. Конвенція про біологічне різноманіття 1992 р . 

7.  Заява про принципи щодо лісів 1992 р. (Ріо-де-Женейро). 

Літратура : [7, 10, 17, 18, 23, 24, 27. 40, 42, 43, 45, 47, 49, 57-60, 74, 75, 80, 81, 96, 97, 99-101, 

105-107, 111, 112, 116-118, 120, 125, 137, 141-144] 

 

Тема 8. Захист навколишнього середовища від радіоактивного забруднення 

(Міжнародне атомне право) 

Питання для самоопрацювання 



1. Основні джерела міжнародного атомного права. 

2. Договір про заборону випробувань ядерної зброї ватмосфері, космічному просторі й 

під водою 1963 р. 

3. Договір про принципи діяльності держав з дослідження івикористанню космічного 

простору, включаючи Місяць і іншінебесні тіла 1967 р. 

4. Міжнародна конвенція про оперативнеоповіщення про ядерну аварії 1986 р.  

5. Міжнародна конвенція продопомоги в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної 

ситуації 1986 р. (передбачає співпрацю в захисті життя, майна ідовкілля в разі 

радіоактивних викидів при аваріях). 

6. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р.  

7. Договір про заборону розміщення на дні морів і океанів і в його надрахядерної зброї 

та інших видів зброї масового знищення 1971 р. 

Літратура : [3-6, 11, 21, 26, 31, 32, 44, 73-75, 80, 81, 97, 115, 125, 137, 141-143] 

 

6.4.Індивідуально-консультативна робота 

 
Індивідуально-консультативна робота передбачає проведення індивідуальних та 

групових консультацій із студентами, які недостатньо засвоїли навчальний матеріал з курсу 

«Міжнародне екологічне право», а також відпрацювання студентами пропущених занять та 

незадовільних оцінок. Консультації проводяться на кафедрі міжнародного права та 

порівняльного правознавства. 

 

 

6.5 Методика активізації процесу навчання 

 
1. Приведення достатньої кількості практичних прикладів. 

2. Усне опитування. 

3. Проведення консультацій. 

4. Застосування засобів заохочення до вивчення дисципліни. 

 

Активізація вивчення студентами дисципліни «Міжнародне екологічне право» 

передбачає:  



а) прищеплення у студентів навичок самостійно опрацьовувати навчальну та наукову 

літературу в процесі підготовки до питань, що виносяться на семінарське заняття, а також 

у процесі самостійного написання рефератів; 

б) заохочення студентів до активної роботи по обговоренню теоретичних питань з 

актуальних проблем міжнародного екологічного права; 

в) прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, викладати та 

аргументувати свої думки;  

г) вироблення у студентів здатності зв’язувати загальнотеоретичні положення з вимогами 

повсякденної практики розбудови правової держави і громадянського суспільства. 

д) формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань у повсякденну 

правомірну поведінку, застосовувати їх при вирішенні юридично значимих життєвих 

ситуацій. 

Під час першого заняття викладач ознайомлює студентів з основними вимогами, що 

ставляться до семінарських занять. 

При підготовці до семінарських занять студент вивчає рекомендовану літературу. В 

робочому зошиті він конспектує найбільш важливі нормативні документи, монографії та 

інші джерела згідно з планом, передбаченим для семінарських занять. Замість конспекту 

можна скласти розгорнутий план чи тези виступу.  

Семінарські заняття можуть проходити в різних формах: усного опитування, 

співбесіди, творчої дискусії, розв’язання тестових завдань, заслуховування підготовлених 

рефератів, перевірки завдань для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, 

перевірки конспектів, поточних контрольних робіт та ін. 

Вивчення найбільш важливих і складних питань передбачає підготовку студентами 

рефератів по темах, які додаються до плану семінарського заняття. При підготовці реферату 

студенти мають використовувати не тільки основну, але й додаткову літературу. Найбільш 

ґрунтовні реферати заслуховуються на семінарських заняттях, а також використовуються у 

проведенні студентських наукових конференцій. 

До кожного семінарського заняття пропонуються питання для самостійної роботи й 

самоконтролю студентів, підготовка відповідей на які є обов’язковою. Відповіді на питання 

для самостійної роботи й самоконтролю викладаються в письмовій формі в зошиті для 

самостійних завдань. З метою перевірки ступеню засвоєння матеріалу та здатності 

самостійно й творчо мислити для виконання деяких завдань студентам пропонується така 

форма роботи, як виконання схем та ілюстрацій до пройденого матеріалу. Це передбачає 

ознайомлення з додатковою літературою.  

В кінці семінарського заняття викладач робить висновок по питанням теми, відмічає 



позитивні й негативні сторони у відповідях наступне заняття. 

 

 

VII. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Метою контролю є перевірка засвоєння студентами навчального матеріалу 

дисципліни «Міжнародне екологічне право».  

Об'єктами контролю є навчальна діяльність студентів на семінарських заняттях, де 

перевіряються ступінь засвоєння ними матеріалу викладеного в лекціях, закріпленого під час 

самостійної підготовки та індивідуальної роботи з додатковою літературою і нормативними 

матеріалами. 

До контрольних заходів відноситься поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять та 

виконання рубіжних контрольних робіт і практичних завдань і має своєю метою перевірку 

рівня знань у студентів по засвоєнню ними матеріалів, передбачених програмою курсу 

«Міжнародне екологічне право». Під час семінарських занять застосовуються такі засоби 

контролю: 

- усне опитування з питань передбачених планами семінарських занять ; 

- перевірка самостійної роботи, ведення план-конспектів занять ; 

- виконання завдань на практичних заняттях. 

- рубіжна контрольна робота складається з трьох питань згідно варіантів і виконується 

письмово. 

Підсумковий контроль включає в себе перевірку знань під час проведення заліку. 

Підсумковий контроль здійснюється усно, або письмово за всіма темами курсу не 

менше ніж із трьох - чотирьох питань. 

Оцінка поточних результатів навчальної діяльності здійснюється в такий спосіб : 

- усне опитування ; 

- за результатами поточної контрольної роботи ; 

- за результатами іспиту. 

При зазначених вище видах контролю оцінка рівня знань студентів проводиться за 

такими критеріями : 

- оцінка «відмінно» виставляється студентові, який показує послідовне, глибоке і 

змістовне розуміння й знання сутності поставленого запитання; 

- оцінка “добре” виставляється студентові, який грамотно розкриває сутність 

поставлених запитань, добре володіє термінами дисципліни, але допускає несуттєві 

помилки; 



- оцінка “задовільно” виставляється студентові, який поверхово і не в повному обсязі 

викладає суть навчального матеріалу, допускає багато помилок при відповідях на 

поставлені питання, але орієнтується по суті матеріалу; 

- оцінка “незадовільно” виставляється студентові, який не знає суті поставлених 

запитань, при побудові відповіді по навчальному матеріалу допускає грубі помилки, не 

орієнтується в сутності матеріалів. 

Підсумковий залік із відповідною позитивною оцінкою виставляється студенту за 

умови, якщо він одержав: 

- загальну позитивну оцінку за результатами його навчальної діяльності на 

семінарських заняттях; 

- позитивну оцінку за результатами контрольних робіт. 

Рівень позитивної оцінки за підсумковим заліком – це середня оцінка, яка виводиться на 

підставі оцінок, отриманих студентами окремо за кожний з попередніх двох видів навчальної 

діяльності. 

Перед заліком передбачається ознайомлення студентів із переліком орієнтовних 

питань, які виносяться для здачі заліку. 

При зазначених умовах підсумкового контролю, за здачу заліку виставляється 

“зараховано” чи “не зараховано”. 

 

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО (РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ) 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Поняття та основні категорії міжнародного митного права 

1. Об’єкт та предмет міжнародного екологічного права. 

2. Місце міжнародного екологічного права в системі міжнародного публічного права. 

3. Полісистемність норм міжнародного екологічногоправа. 

4. Дія загальних принципів міжнародного  права в сфері міжнародних екологічних відносин. 

5. Поняття міжнародного екологічногоправа як навчальної дисципліни та частини 

доктрини міжнародного права. 

6. Співвідношення національного та міжнародного екологічногоправа. 

7. Система міжнародного екологічного права як складової частини міжнародного права. 

8. Права та обов’язки держави як суб’єкта міжнародного екологічного права.  

9. Норми міжнародних економічних договорів як джерело міжнародного екологічного 

права. 



10. Місце міжнародного звичаю в системі джерел міжнародного екологічного права.  

11. Акти міжнародних організацій та міжнародні судові і арбітражні прецеденти як 

джерела міжнародного екологічногоправа.  

12. Спеціальні принципи міжнародного екологічногоправа. 

13. Принцип заборони завдавати шкоди навколишньому середовищу за межами 

юрисдикції держави  

14. Співвідношення галузевих принципів міжнародного екологічного права з 

імперативними принципами сучасного міжнародного права. 

15. Загальна характеристика інституційної системи управління ЄС у сфері 

навколишнього середовища. 

16. Поняття міжнародного злочину стосовно охорони довкілля.  

17. Основні джерела міжнародного атомного права. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Окремі правові форми співробітництва держав із митних питань 

1. Правовий режим виключної економічної зони та континентального шельфу за 

міжнародним правом та національним законодавством.  

2. Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 р. 

3. Паризька конвенція про попередження забруднення морського середовища наземними 

джерелами1974 р. 

4. Конвенція про північно-східній і північній частині Атлантичного океану 1959 і 1982 

років. 

5. Барселонская конвенція про захист Середземного моря відзабруднення 1976 р. 

6. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 1992 р . 

7. Конвенція в трьох протоколах проназемних джерелах забруднення, про поховання та 

про співпрацю вборотьбі із забрудненням нафтою та іншими шкідливими речовинами 

в надзвичайних випадках (по всій акваторії Чорного моря) 1992 р . 

8. Конвенція про збереження морських живих ресурсів Атлантики 1980 р. 

9. Договір про принципи діяльності держав подослідження і використання космічного 

простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла 1967 р . 

10. Угода про діяльність держав на Місяць і інші небесні тілах 1979 (Ст. 7 і 11); 

Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічними 

об'єктами 1972 р .;  

11. Договір про обмеження систем протиракетної оборони між СРСР і США 1972 р . 



12. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН про принципи ядерних джерел енергії в 

космічному просторі 1992 р.  

13. Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів (МСОП), його внесок у 

справу охорони дикої фауни і флори.  

14. Конвенція про охорону природи в південній частині Тихого океану 1976 р. 

15. Конвенція про міжнародну торгівлю видамидикої фауни і флори, що знаходиться під 

загрозою зникнення 1973 р . 

16. Боннська конвенція про охорону мігруючих видів диких тварин одна тисяча дев'ятсот 

сімдесят дев'ять. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Визначення міжнародного екологічного права. 

2. Особливості міжнародного екологічного права. 

3. Основні джерела міжнародного екологічного права. 

4. Особливості та значення рамкових угод в міжнародному екологічному праві. 

5. Принципи міжнародного екологічного права. 

6. Рішення Стокгольмської конференції 1972 року і конференції ООН в 

7. Ріо-де-Женейро 1992 році для розвитку галузі міжнародного екологічного права. 

8. Органи в системі ООН відповідають за охорону навколишнього середовища. 

9. Роль і значення ЮНЕП в розробці і укладенні міжнародних угод з охорони 

навколишнього середовища; виробленні норм правової галузі - міжнародне 

екологічне право. 

10. Роль міжнародних міжурядових організацій в охороні довкілля. 

11. Значення універсальних міжнародних угод в охороні довкілля. 

12. Регіональні угоди по охороні навколишнього середовища. 

13. Основні нормативні положення Конвенції про транскордонне забруднення повітря на 

великі відстані 1979 р. 

14. Заходи, що вживаються державами для попередження кислотних дощів. 

15. Значення положень Віденської конвенції по захисту озонового шару 1985 р. 

16. Значення Протоколу, підписаного державами в Монреалі в 1987 р 

17. Основні положення і значення Конвенції про заборону військового або будь-якого 

іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище 1977 року 

18. Основні положення Конвенції ООН про зміну клімату 1992 р. 



19. Обов'язок держав щодо навколишнього середовища Місяця і інших тіл, а також Землі, 

передбачені Договором по космосу 1967 р. 

20. Основні положення Угоди про діяльність держав на Місяць і інших небесних тілах 

1979, спрямованих на захист навколишнього середовища. 

21. Міжнародна угода про заборону радіоактивного забруднення довкілля - його правове 

значення. 

22. Значення Договору про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному 

просторі й під водою 1963 р. 

23. Основні положення угод по космосу, що регулюють діяльність держав щодо 

запобігання радіоактивного забруднення космічного простору, Місяця та інших 

небесних тіл. 

24. Міжнародні злочини з міжнародного екологічного праву. 

25. Значення об'єктивної відповідальності держав за порушення норм міжнародного 

екологічного права. 

26. Роль міжнародних організацій в розробці норм міжнародного екологічного права: 

роль ООН, її органів і спеціалізованих установ системи ООН. 

27. Роль Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). 

28. Міжнародні багатосторонні договори з міжнародного екологічного права та їх 

значення на сучасному етапі. 

29. Міжнародно-правове регулювання охорони морського середовища на регіональному 

рівні. 

30. Міжнародно-правове регулювання охорони атмосферного повітря, навколоземного 

космічного простору і клімату. 

31. Міжнародно-правовий захист тваринного і рослинного світу. 

32. Внесок Конвенції ООН по навколишньому середовищі і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 

1992 р) в розвитку міжнародного екологічного права. 

33. Захист навколишнього середовища від радіоактивного забруднення (Міжнародне 

атомне право).  

34. Відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті ядерної діяльності. 

35. Небезпека радіоактивного заряджання навколишнього середовища після 

бомбардування Хіросіми і Нагасакі в 1945 р і аварії на АЕС в Чорнобилі в 1986 р.  

36. Договір про принципи діяльності держав з дослідження і використанню космічного 

простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла 1967 р.  

37. Брюссельська конвенція про відповідальність операторів ядерних судів 1962 р. 

38. Відповідальність держав за забруднення навколишнього середовища. 



39. Роль Комісія міжнародного права ООН за правопорушення і міжнародні злочини в 

області порушення норм міжнародного екологічного права. 

40. Поняття міжнародного злочину в міжнародному екологічному праві. 

41. Відповідальність держав, що виникає в зв'язку з діяльністю, не забороненої 

міжнародним екологічним правом.  

42. Міжнародні злочини стосовно охорони навколишнього середовища. Геноцид. Екоцид. 

Біоцид. 

43. Договори про обмін частини зовнішнього боргу на екологічні програми і проекти. 

44. Всесвітня хартія природи 1982 року як етап кодифікації принципів міжнародного 

екологічного права. 

45. Європейське агентство з навколишнього середовища. Правовий статус і основні 

напрямки діяльності. 

46. Картахенський протокол з біологічної безпеки 2000 р .: значення і характеристика 

змісту. 

47. Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики 1980 р. 

48. Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій 1992 р .: історія прийняття 

та характеристика змісту. 

49. Конвенція по регулюванню освоєння мінеральних ресурсів Антарктики 1988 р. 

50. Міжнародно-правове регулювання використання поділюваних природних ресурсів. 

Концепція екологічного районування. 

51. Міжнародно-правове регулювання китобійного промислу. 

52. Міжнародно-правове регулювання міжнародної торгівлі видами флори і фауни, що 

перебувають під загрозою зникнення. 

53. Міжнародно-правове регулювання обороту ГМО. 

54. Міжнародно-правове регулювання поводження з відходами. 

55. Міжнародно-правове регулювання розміщення ядерних об'єктів в прикордонних 

районах. 

56. Міжнародно-правове співробітництво держав-учасниць СНД з питань охорони і 

захисту навколишнього середовища. 

57. Міжнародно-правові проблеми заборони військового впливу на природне середовище. 

58. Міжнародно-правові проблеми попередження стихійних лих і ліквідації їх шкідливих 

наслідків. 

59. Міжнародні угоди щодо захисту Світового океану від забруднення нафтою, 

радіоактивними та іншими небезпечними і шкідливими речовинами. 



60. Міжнародний договір про рослинні генетичні ресурси для виробництва продовольства 

і ведення сільського господарства 2001 р.: причини прийняття та характеристика 

змісту. 

 

 

VIII. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
Одним із напрямів навчально-методичного забезпечення дисципліни «Міжнародне 

екологічне право» є розробка електронних засобів навчання і технологій їхнього 

застосування. Електроні навчальні матеріали застосовуються як для самостійної роботи 

студентів, так і з використанням мультимедійного устаткування на лекційно-семінарських 

заняттях. 

 Бібліотечні друковані та електронні ресурси, електронні наукові видання, електронні 

навчальні курси із можливістю дистанційного навчання та самостійної роботи, хмарні 

сервіси Microsoft.  
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