
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Міжнародне право навколишнього середовища являє собою сукупність норм і принципів, 

що регулюють відносини суб'єктів міжнародного права в галузі охорони навколишнього 

середовища та раціонального використання природних ресурсів. У сучасних умовах ця 

галузь міжнародного права покликана регулювати відносини держав у галузі охорони 

навколишнього середовища таким чином, щоб в кінцевому підсумку досягти екологічної 

рівноваги в світі. Суб'єктами міжнародного права навколишнього середовища є насамперед 

держави, а також міжнародні організації. Перед суб'єктами міжнародного права довкілля 

стоять два головні завдання: охорона навколишнього середовища та раціональне 

використання природних ресурсів, яке буде відповідати інтересам людства.  

Після закінчення курсу студент повинен знати: 

- іншомовну літературу та нормативно-правові акти з питань курсу; 

- понятійний апарат спецкурсу «Міжнародне екологічне право»; 

- основні нормативно-правові акти, що застосовуються при регулюванні відносин у сфері 

міжнародного екологічного права; 

- особливості діяльності міжнародних органів впливу на глобальні екологічні 

правовідносини; 

- види та суть транскордонної відповідальності за порушення норм міжнародного 

екологічного права; 

- акти міжнародного екологічного законодавства 

- концептуальні відмінності в правових основах охорони навколишнього середовища 

зарубіжних країн; систему джерел екологічного права європейських країн;  

- правові доктрини і принципи, основні акти екологічного законодавства країн ЄС, США, 

Бразилії, Чилі, Китаю, Індії; особливості екологічного характеру країн окремих регіонів; 

 

Після закінчення курсу студент повинен вміти: 

- правильно застосовувати англомовну еколого-правову термінологію;  

- порівнювати і аналізувати норми законодавства, що регулює правовідносини у сфері 

реалізації міжнародних екологічних зобов'язань країн світу; 

- застосовувати навички та знання набуті при вивченні теоретичного матеріалу до 

конкретних життєвих ситуацій, пов'язаних із реалізацією комплексних норм міжнародного 

екологічного права; 

- тлумачити міжнародне законодавство та давати йому правову оцінку;  

- узагальнювати практику реалізації окремих норм міжнародного екологічного права та 

робити відповідні висновки. 

- визначати роль і вплив актів екологічного законодавства Європи і США на формування 

екологічної політики і права в інших країнах;  

- застосовувати знання про принципи екологічного управління в зарубіжних країнах для 

формулювання пропозицій щодо вдосконалення вітчизняного екологічного законодавства.  

 

Важливим у досягненні завдань та мети курсу є оволодіння понятійним апаратом з 

курсу, основними нормативно-правовими актами, які визначають глобальну екологічну 

політику,  

системою інституцій та напрямками, у яких розвивається сучасне міжнародне екологічне 

право.  

Опитування здійснюватиметься шляхом дискусійного обговорення змісту 

міжнародного законодавства, побудови концепцій та механізмів реальної дії міжнародних 

екологічних норм та принципів, їх взаємодії із національним правом. Модельні вирішення 

спорів, визначення особливостей міжнародного регулювання екологічних правовідносин 

будуть здійснюватись відповідно до ряду діючих міжнародних конвенцій та договорів.  


