
МІЖНАРОДНЕ ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО  
   
Мета курсу ‒ формування студентами сукупності знань про 

особливості міжнародно-правового регулювання співробітництва держав у 
галузі охорони навколишнього середовища; вироблення у студентів уявлення 
про місце міжнародно-правових актів у сфері захисту довкілля в системі 
міжнародного права та їх практичне застосування в рішеннях міжнародних 
судових та квазісудових органів, сприяти успішному опануванню студентами 
теоретичним і нормативним матеріалом, розвитку вміння логічно та 
професійно обґрунтовувати й висловлювати свою точку зору з проблематики 
міжнародного природоресурсного права, сформувати навички міжнародно-
правового аналізу проблем екологічного та природо-ресурсного змісту.   

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Міжнародне природоресурсне 
право» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних 
ОК: «Міжнародне публічне право (основи теорії)», вона інтегрується з 
дисципліною «Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути)». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей, необхідних для вивчення 
норм міжнародного права, що регулюють відносини в сфері регламентації 
співробітництва держав у галузі охорони навколишнього середовища.   

Програмні результати навчання:   
• знати: основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології 

наукового пізнання; правові та етичні норми для оцінки професійної 
діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних 
проектів в умовах суперечливих вимог. 

• вміти: демонструвати здатність до організації колективної діяльності та 
реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням 
наявних ресурсів та часових обмежень; доносити професійні знання, 
власні обґрунтування і висновки; оцінювати потенційний вплив 
техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля.  

• володіти: навичками оперування основними поняттями у сфері охорони 
навколишнього середовища і вмінням застосовувати отримані знання на 
практиці.  

Змістове наповнення навчальної дисципліни:    



Міжнародне право навколишнього середовища — галузь сучасного 
міжнародного права. Поняття, джерела та об’єкти міжнародного права 
охорони навколишнього середовища. Джерела та принципи міжнародного 
права навколишнього середовища. Суб’єкти міжнародного права 
навколишнього середовища. Роль та значення міжнародних конференцій 
1972,  1992, 2002 рр. у становленні та розвитку міжнародного права 
навколишнього середовища. Відповідальність у міжнародному праві 
навколишнього середовища  

Міжнародно-правове регулювання небезпечної для навколишнього 
середовища діяльності та міжнародно-правова охорона компонентів 
навколишнього середовища. Охорона навколишнього середовища під час 
збройних конфліктів. Міжнародно-правова охорона морського та 
прісноводного середовища. Міжнародно-правова охорона атмосферного 
повітря та космічного простору. Екологічна політика та право ЄС. 
Міжнародне договірне право України в галузі міжнародно-правової охорони 
навколишнього середовища.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 135 годин, у т. ч. – 60 годин аудиторних занять і 75 годин – 
самостійна та індивідуальна робота.   

Форма семестрового контролю: іспит.   
   


