
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни  

 

«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» 

 

Спеціальність: 293 «Міжнародне право» 
 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити. 90 годин 
 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Дана навчальна дисципліна є вибірковою і складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітнім 

ступенем «бакалавр» зі спеціальності «міжнародне право». Вона є 

теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, 

що формують профіль фахівця в галузі міжнародних відносин. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення 

студентів 3 курсу спеціальності «міжнародне право» із 

особливостями міжнародно-правового регулювання 

співробітництва держав у галузі охорони навколишнього 

середовища; вироблення у студентів уявлення про місце 

міжнародно-правових актів в сфері захисту довкілля в системі 

міжнародного права та їх практичне застосування в рішеннях 

міжнародних судових та квазісудових органів. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є успішне 

опанування студентами теоретичним і нормативним матеріалом, 

розвиток вміння логічно та професійно обґрунтовувати та 

висловлювати свою точку зору з проблематики міжнародного 

права навколишнього середовища, створення навичок міжнародно-

правового аналізу проблем екологічного та поресурсного змісту, 

вміння вирішувати гіпотетичні міждержавні спори. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни 

студент буде знати: 

– історію міжнародного права навколишнього 

середовища; 

– джерела міжнародного права навколишнього 

середовища; 

– принципи міжнародного права навколишнього 

середовища; 

– напрями діяльності міжнародних організацій в сфері 

охорони навколишнього середовища; 

– особливості міжнародної відповідальності та реалізації 
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міжнародно-правових норм в галузі охорони довкілля; 

– міжнародно-правові аспекти регулювання небезпечної 

для довкілля діяльності; 

– міжнародно-правові аспекти охорони природних 

об’єктів; 

– регіональні механізми правового регулювання 

співробітництва держав у сфері охорони довкілля; 

– особливості імплементації міжнародно-правових норм 

у галузі охорони навколишнього середовища на 

національному рівні; 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни 

студент буде вміти: 

– Застосовувати міжнародні прецеденти в галузі 

охорони навколишнього середовища.  

– Готувати довідки та рекомендації з питань 

міжнародного права навколишнього середовища для 

органів державної влади України; 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Набуті знання можна використовувати у професійній 

юридичній діяльності, застосувати відповідне  міжнародне та 

європейське законодавства у реальній практиці правозахисної, 

правозастосовної, наукової та іншої діяльності фахівців 

правничого профілю. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Модуль № 1. Міжнародне право 

навколишнього середовища як галузь сучасного міжнародного 

права: Поняття, історія, джерела та інституційний механізм 

міжнародного права навколишнього середовища. Поняття, 

принципи, джерела та сфери регулювання екологічної етики та 

біоетики. Принципи екологічної етики, біоетики в міжнародних 

договорах, рекомендаційних документах та міжнародній судовій 

практиці. Екологічні права та принципи міжнародного права 

навколишнього середовища.  

Модуль № 2. Реалізація норм міжнародного права навколишнього 

середовища. Регулювання небезпечної для довкілля діяльності: 

Засоби реалізації міжнародно-правових норм з охорони 

навколишнього середовища та їх ефективність. Охорона довкілля 

під час збройних конфліктів та міжнародно-правове регулювання 

небезпечної для довкілля діяльності. Міжнародно-правова охорона 

водного, атмосферного середовища, біорізноманіття та довкілля 

полярних районів. Регіональний та національний рівень 

регламентації охорони навколишнього середовища. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, 

консультації 

Методи навчання: навчальні дискусії, мозкова атака, кейси, 

підготовка ессе, онлайн 

Форми навчання: денна 

Пререквізити  «Міжнародне право», «Історія міжнародного права», 

«Міжнародний захист прав людини», «Право міжнародних 

організацій».  

Пореквізити «Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародне повітряне право»,  

«Міжнародне космічне право», «Міжнародне морське право». 



 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

1. Задорожній О.В., Медведєва М.О. Міжнародне право 

навколишнього середовища: підручник для ВНЗ / Київ. нац. ун. ім. 

Тараса Шевченка, Ін. міжнар. відносин. - К.: Видавничий дім 

«Промені», 2010. – 510 с. 

2. Медведєва М. О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації 

міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього 

середовища: монографія / М. О. Медведєва. – К.: «Фенікс», 2012. – 

484 с. 

3. Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Бонайн Дж.Е. Актуальні 

проблеми міжнародного права навколишнього середовища. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ Імені І.Франка, 2002. – 336 с. 

4. Sands Ph. Principles of international environmental law. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 2-d ed. – 1248 р. 

5. Birnie P., Boyle A., Redgwell C. International law and the 

environment. – 3-rd ed. – Oxford: Oxford University Рress, 2009. – 851 

p. 

6. Ulrich Beyerlin. New Developments in the Protection of the Marine 

Environment: Potential Effects of the Rio Process // Heidelberg Journal 

of International Law. – 1995. – Vol. 95. – P. 544-579. 

http://www.hjil.de/55_1995/55_1995_2_a_544_579.pdf 

7. Yoshifumi Tanaka. Regulation of Land-Based Marine Pollution in 

International Law: A Comparative Analysis Between Global and 

Regional Legal Frameworks //  Heidelberg Journal of International 

Law. -  2006. – Vol. 66. – P. 535-574. 

http://www.hjil.de/66_2006/66_2006_3_a_535_574.pdf 

8.  Adam R. Missing the 2010 Biodiversity Target: A wake-up call for 

the Convention on biodiversity? / Rachelle Adam // Colorado Journal of 

International Environmental Law and Policy. – 2010. – Vol. 21, No. 1. 

– P. 123-166. 

 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

7 корпус, спеціалізовані кабінети, аудиторія теоретичного 

навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, опитування 

Кафедра Навчально-науковий інститут міжнародних відносин 
 

Факультет Кафедра міжнародного права 
 



 
 

Фото 

 

Викладач(і) ПІБ викладача: НЕВАРА Лілія Михайлівна 

Посада: доцент 

Вчене звання:  

Науковий ступінь: к.ю.н. 

Профайл викладача:  

Тел.:  +38 (044) 406-68-72 

E-mail: liliia.nevara@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1.206 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну 
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