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В С Т У П 

АНОТАЦІЯ 

 «Міжнародна еколого-економічна діяльність» це комплексна 

дисципліна, яка необхідна майбутнім фахівцям в їхній подальшій 

професійній діяльності і спрямована на формування у них необхідного рівня 

знань та умінь з еколого-економічних та правових питань на міжнародному 

рівні та  реалізації міжнародних договорів у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та використання природних ресурсів.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є структура та зміст 

міжнародних еколого-економічних відносини між суб’єктами,  основні 

еколого-економічні процеси у світі,  еколого-економічна термінологія, норми  

міжнародного екологічного права. 

Ключові слова: еколого-економічних відносини, еколого-економічна 

діяльність, норми міжнародного права,  суб’єкти міжнародної діяльності. 

 

INTRODUCTION 

ABSTRACT 

"International environmental and economic activity" is a complex discipline 

that is necessary for future professionals in their further professional activities and 

is aimed at forming the necessary level of knowledge and skills on environmental, 

economic and legal issues at the international level and implementation of 

international agreements in the field of environmental protection. environment and 

use of natural resources. 

The subject of study of the discipline is the structure and content of 

international environmental and economic relations between the subjects, the main 

environmental and economic processes in the world, environmental and economic 

terminology, the rules of international environmental law. 

 

Keywords: ecological and economic relations, ecological and economic 

activity, norms of international law, subjects of international activity. 
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1.Опис навчальної дисципліни  

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість 

кредитів – 6,0 

Галузь знань - 

10  - Природничі науки 

Цикл професійної підготовки  

(дисципліна вільного вибору 

студента) 

Модулів – 1 Спеціальність - 

101 – Екологія 

Освітня програма - 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів – 2 

2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання:   не 

заплановане 

Семестр 

Загальна 

кількість  

годин – 180 

4-й 4-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6; 

самост. роботи 

студента – 6 

 

Освітній рівень: 

перший 

(бакалаврський)  

 

 

Лекції 

45 год 8 

Практичні роботи 

45 год 8 

Самостійна робота 

90 год 164 

Індивідуальні завдання: 

не передбачено 

Вид контролю: 

екзамен 

 Форма контролю 

комбінована 
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2. Мета вивчання навчальної дисципліни  

 

Мета - забезпечення студентів необхідними знаннями та уміннями для 

здійснення ефективної професійної діяльності, формування та розвиток 

загальних і професійних компетентностей у сфері міжнародної еколого-

економічної та правової діяльності, показати її роль в розумінні соціально-

економічних процесів, що відбуваються в світі, сформувати уявлення про 

міжнародні особливості розвитку економічних процесів та їх вплив на 

природне середовище. 

 Освоєння даної дисципліни  направлене на формування у студентів 

відповідно до освітньо-професійної програми наступних компетентностей : 

1) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадського суспільства та необхідність його 

сталого розвитку. 

2) Знання сучасних досягнень національного та міжнародно-екологічного 

законодавства. 

3) Здатність до використання основних принципів та складових 

екологічного управління. 

 

3. Передумови для вивчання дисципліни 

 

Передумовою для вивчання дисципліни є дисципліна міжнародні морські 

конвенції. 

 

 

4. Очікувані результати навчання 

 

 В результаті вивчання навчальної дисципліни «Міжнародна еколого-

економічна діяльність» студент повинен бути здатним до вирішення 

професійних задач діяльності пов’язаних із розумінням еколого-економічних 

процесів на міжнародному рівні, формулювати глобальні екологічні 

проблеми, оцінювати еколого-економічних проблем розвитку України та 

країн світу, обґрунтовувати відповідальність країн у міжнародному праві 

навколишнього середовища; оцінити реалізацію міжнародних угод з охорони 

навколишнього середовища, міжнародно-правову охорону атмосферного 

повітря, клімату та навколоземного космічного простору, морського та 

прісноводного середовища, міжнародно-правову охорону тваринного і 

рослинного світу, ландшафтів та екосистем та мати такі програмні 

результати :   

 

1) Демонструвати розуміння основних принципів управління 

природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 

2) Використовувати принципи управління, на яких базується система 

екологічної безпеки. 
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3) Вирішувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного досвіду. 

4) Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на 

оптимальне управління та поводження з виробничими та 

муніципальними відходами. 

5) Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання 

норм і вимог екологічного законодавства. 

6) Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.   Основні міжнародні екологічні проблеми та шляхи їх 

розв’язання. 

 

Тема 1.  Теоретичні засади міжнародної екологічної діяльності. Об’єкт та 

мета міжнародного співробітництва в сфері екології. Види і 

принципи екологічної політики. Основні поняття міжнародної 

екологічної діяльності. Історія розвитку екологічної політики. [5 ] 

с. 23 – 58, [ 6 ] с.5 – 8. 

Тема 2. Екологічні проблеми на різних етапах розвитку суспільства. 

Економічні взаємовідносини між суспільством та природою 

(причини екологічної дестабілізації). Глобальний характер 

екологічних проблем. Оцінка сучасної екологічної ситуації у 

світі. [ 2 ] с. 9 – 12, [ 6 ] с.9 – 15. 

Тема 3. Територіальні аспекти формування сучасних глобальних 

екологічних процесів. П`ять глобальних напрямків міжнародного 

розвитку суспільства (індустріалізація суспільства, зростання 

населення, голод, виснаження непоновлених ресурсів, 

погіршення стану довкілля). Еколого-економічна типологія країн 

світу. [ 1 ] с. 87 – 109, [ 4 ]  с. 59 – 84. 

Тема 4. Поняття та принципи міжнародноправової охорони 

навколишнього середовища. Джерела міжнародного екологічного 

права. Міжнародна відповідальність за екологічні 

правопорушення. Вирішення міжнародних екологічних спорів. 

Принцип сталого розвитку та його значення в епоху глобалізації. 

[ 3 ] с.27 – 67, [ 4 ] с. 52 – 103.  

Тема 5. Екологічні права людини на міжнародному рівні. Право на 

екологічну інформацію: міжнародний та національний аспекти. 

Міжнародно-правовий механізм захисту екологічних прав 

людини. Захист екологічних прав у ЄСПЛ. [ 3 ] с.83 – 107. 
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Змістовий модуль 2.  Міжнародні правові інституції в здійсненні 

міжнародної екологічної діяльності 

 

Тема 6.   Міжнародно-правова охорона атмосферного повітря, клімату та 

навколоземного космічного простору. Кліматичні саміти. [ 2 ] с. 

241  – 272, [ 4 ] с. 136  – 165. 

Тема 7.  Міжнародно-правова охорона водних ресурсів. Правова охорона 

морського середовища. Охорона прісноводного середовища на 

міжнародному рівні. [ 2 ] с. 206 – 241, [ 5 ] с. 40 – 43. 

Тема 8.  Міжнародно-правова охорона тваринного і рослинного світу. 

Міжнародно-правові проблеми охорони та збереження 

біорізноманіття. [ 2 ] с. 272 – 303,  [ 4 ] с. 166 – 197. 

Тема 9.  Міжнародно-правова охорона ландшафтів та екосистем. Охорона 

всесвітньої культурної і природної спадщини на міжнародному 

рівні. [ 2 ] с. 272 – 303,  [ 4 ] с. 171 – 179. 

Тема 10. Міжнародне право екологічної безпеки: поняття, предмет та 

система. Міжнародно-правове регулювання поводження з 

небезпечними для навколишнього середовища матеріалами і 

речовинами.  [ 2 ] с. 181 – 206, [ 4 ] с. 197 – 224. 

 

 

 

 



Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усьо-

го 
у тому числі 

л лаб практ інд с.р л лаб практ. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні міжнародні екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання. 

Тема 1. Теоретичні засади міжнародної 

екологічної діяльності. Об’єкт та мета 

міжнародного співробітництва в сфері 

екології. Види і принципи екологічної 

політики. Основні поняття міжнародної 

екологічної діяльності. Історія розвитку 

екологічної політики. [5 ] с. 23 – 58, [ 6 ] с.5 

– 8. 

14 4 - 2 - 
 

8 18 2 - - - 16 

Тема 2. Екологічні проблеми на різних 

етапах розвитку суспільства. Економічні 

взаємовідносини між суспільством та 

природою (причини екологічної 

дестабілізації). Глобальний характер 

екологічних проблем. Оцінка сучасної 

екологічної ситуації у світі. [ 2 ] с. 9 – 12, [ 

6 ] с.9 – 15. 

18 4 - 4 - 10 18 
- 

- - - 18 

Тема 3. Територіальні аспекти формування 

сучасних глобальних екологічних процесів. 

П`ять глобальних напрямків міжнародного 

розвитку суспільства (індустріалізація 

суспільства, зростання населення, голод, 

19 5 - 4 - 10 18 2 - 2 - 14 
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виснаження непоновлених ресурсів, 

погіршення стану довкілля). Еколого-

економічна типологія країн світу. [ 1 ] с. 87 

– 109, [ 4 ]  с. 59 – 84. 

Тема 4.  Поняття та принципи міжнародно-

правової охорони навколишнього 

середовища. Джерела міжнародного 

екологічного права. Міжнародна 

відповідальність за екологічні 

правопорушення. Вирішення міжнародних 

екологічних спорів. Принцип сталого 

розвитку та його значення в епоху 

глобалізації. [ 3 ] с.27 – 67, [ 4 ] с. 52 – 103.   

18 4 - 6 - 8 18 - - - - 18 

Тема 5. Екологічні права людини на 

міжнародному рівні. Право на екологічну 

інформацію: міжнародний та національний 

аспекти. Міжнародно-правовий механізм 

захисту екологічних прав людини. Захист 

екологічних прав у ЄСПЛ. [ 3 ] с.83 – 107. 

21 6 - 6 - 9 18 
- - 2 - 

16 

Разом за змістовим модулем 1 90 23 - 22 - 45 90 4 - 4 - 82 
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1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 2. Міжнародні правові інституції в здійсненні міжнародної екологічної діяльності. 

Тема 6.  Міжнародно-правова охорона 

атмосферного повітря, клімату та 

навколоземного космічного простору. 

Кліматичні саміти. [ 2 ] с. 241  – 272, [ 4 ] 

с. 136  – 165. 

15 4 - 3 - 
 

8 18 2 - - - 16 

Тема 7. Міжнародно-правова охорона 

водних ресурсів. Правова охорона 

морського середовища. Охорона 

прісноводного середовища на 

міжнародному рівні. [ 2 ] с. 206 – 241, [ 5 ] 

с. 40 – 43. 

18 4 - 4 - 10 18 
- 

- - - 18 

Тема 8. Міжнародно-правова охорона 

тваринного і рослинного світу. 

Міжнародно-правові проблеми охорони та 

збереження біорізноманіття. [ 2 ] с. 272 – 

303,  [ 4 ] с. 166 – 197. 

20 4 - 6 - 10 18 2 - 2 - 14 

Тема 9. Міжнародно-правова охорона 

ландшафтів та екосистем. Охорона 

всесвітньої культурної і природної 

спадщини на міжнародному рівні. [ 2 ] с. 

272 – 303,  [ 4 ] с. 171 – 179. 

16 4 - 4 - 8 18 - - - - 18 

Тема 10.  Міжнародне право екологічної 

безпеки: поняття, предмет та система. 

Міжнародно-правове регулювання 

поводження з небезпечними для 

навколишнього середовища матеріалами і 

21 6 - 6 - 9 18 
- -  2 - 

16 
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речовинами.  [ 2 ] с. 181 – 206, [ 4 ] с. 197 – 

224. 

Разом за змістовим модулем 2 90 23 - 22 - 45 90 4 - 4 - 82 

Разом за модулем 1 180 45 - 45 - 90 180 8 - 8 - 164 

Усього годин 180 45 - 45 - 90 180 8 - 8 - 164 

 



 

Теми практичних робіт 

 

№ 

п/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

 Змістовий модуль 1   

1. Тема 1. Теоретичні засади міжнародної 

екологічної діяльності. Об’єкт та мета 

міжнародного співробітництва в сфері екології. 

Види і принципи екологічної політики. Основні 

поняття міжнародної екологічної діяльності. 

Історія розвитку екологічної політики. [5 ] с. 23 – 

58, [ 6 ] с.5 – 8. 

2 - 

2. Тема 2. Екологічні проблеми на різних етапах 

розвитку суспільства. Економічні взаємовідносини 

між суспільством та природою (причини 

екологічної дестабілізації). Глобальний характер 

екологічних проблем. Оцінка сучасної екологічної 

ситуації у світі. [ 2 ] с. 9 – 12, [ 6 ] с.9 – 15. 

 

4 

- 

3. Тема 3. Територіальні аспекти формування 

сучасних глобальних екологічних процесів. П`ять 

глобальних напрямків міжнародного розвитку 

суспільства (індустріалізація суспільства, 

зростання населення, голод, виснаження 

непоновлених ресурсів, погіршення стану 

довкілля). Еколого-економічна типологія країн 

світу. [ 1 ] с. 87 – 109, [ 4 ]  с. 59 – 84. 

4 2 

4. Тема 4.  Поняття та принципи міжнародно-

правової охорони навколишнього середовища. 

Джерела міжнародного екологічного права. 

Міжнародна відповідальність за екологічні 

правопорушення. Вирішення міжнародних 

екологічних спорів. Принцип сталого розвитку та 

його значення в епоху глобалізації. [ 3 ] с.27 – 67, [ 

4 ] с. 52 – 103.   

6 - 

5. Тема 5. Екологічні права людини на 

міжнародному рівні. Право на екологічну 

інформацію: міжнародний та національний 

аспекти. Міжнародно-правовий механізм захисту 

екологічних прав людини. Захист екологічних 

прав у ЄСПЛ. [ 3 ] с.83 – 107. 

6 2 

 22 4 
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 Змістовий модуль 2   

6. Тема 6.  Міжнародно-правова охорона 

атмосферного повітря, клімату та навколоземного 

космічного простору. Кліматичні саміти. [ 2 ] с. 

241  – 272, [ 4 ] с. 136  – 165. 

3 - 

7. Тема 7. Міжнародно-правова охорона водних 

ресурсів. Правова охорона морського середовища. 

Охорона прісноводного середовища на 

міжнародному рівні. [ 2 ] с. 206 – 241, [ 5 ] с. 40 – 

43. 

4 2 

8. Тема 8. Міжнародно-правова охорона тваринного і 

рослинного світу. Міжнародно-правові проблеми 

охорони та збереження біорізноманіття. [ 2 ] с. 272 

– 303,  [ 4 ] с. 166 – 197. 

6 - 

9. Тема 9. Міжнародно-правова охорона ландшафтів 

та екосистем. Охорона всесвітньої культурної і 

природної спадщини на міжнародному рівні. [ 2 ] 

с. 272 – 303,  [ 4 ] с. 171 – 179. 

4 - 

10. Тема 10.  Міжнародне право екологічної безпеки: 

поняття, предмет та система. Міжнародно-правове 

регулювання поводження з небезпечними для 

навколишнього середовища матеріалами і 

речовинами.  [ 2 ] с. 181 – 206, [ 4 ] с. 197 – 224. 

6 2 

 23 2 

 Разом 45 8 
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Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

п/п 

 

Вид роботи 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна  

форма 

1. Підготовка до лекційних занять 15 56 

2. Підготовка до практичних занять 60 50 

3. Підготовка до екзамену 15 58 

Р а з о м 90 164 

 

Індивідуальне науково дослідне завдання 

 

Індивідуальне науково дослідне завдання не передбачено. 

 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

здобувачів є:  

• іспит  

• практичні роботи; 

• модульна контрольна робота. 

 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді тестових завдань різної 

складності, захист звітів з практичних робіт, виконання етапів індивідуального 

завдання та підсумкового контролю у формі письмового іспиту.  

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за 

поточний (модульний) контроль, результатів виконання індивідуального 

завдання та іспиту. У разі успішного навчання потягом семестру, тобто 

своєчасного та якісного виконання практичних робіт, виконання індивідуального 

завдання, отримання мінімально встановленої суми балів по кожному модулю, 

підсумкова оцінка може бути виставлена без іспиту. За всі контрольні заходи 

(КЗ) протягом семестру студент може отримати від 0 до 100 балів. Умовою 

допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у 

разі виконання всіх елементів модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму 

балів, то він не допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість 

за рахунок виконання додаткового індивідуального завдання.  Студент, який 

отримав за всі КЗ протягом семестру не менше 60 балів, за його бажанням, може 

бути звільненим від семестрового іспиту. Студент, який набрав за всі КЗ менше 
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60 балів, складає підсумковий семестровий іспит (проводиться у письмовій 

формі в екзаменаційну сесію НУК), до якого він допускається, якщо він виконав 

усі практичні роботи дисципліни.  

 

 Практична робота 

Критерії оцінювання Денна 

форма 

Заочна 

форма 

4 8 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана 

самостійно, чітко сформульовані відповіді на 

питання. Відповіді правильні, повні, логічні, 

містять аналіз, систематизацію, узагальнення, 

використані міжпредметні зв’язки, Робота містить 

аргументовані висновки.  

3 6 

Робота виконана у встановлений термін. Студент 

виконує практичну роботу іноді після консультації 

викладача; відповіді на питання в цілому 

правильні, достатньо повні, логічні; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні 

матеріалу. 

2 4 

Робота виконана з порушенням встановлених 

термінів. Студент виконує практичну роботу після 

консультації викладача; відповіді на питання 

частково правильні, містять неточності, недостатньо 

обґрунтовані.  

1 2 

Робота виконана з порушенням встановлених 

термінів. Студент виконує практичну під 

керівництвом викладача; відповіді на питання 

містять значну кількість суттєвих помилок, не 

обґрунтовані 

0 0 Робота не виконувалася 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 балів для 

денної форми – 10 тематичних робіт по 4 бали, для заочної форми 32балів – 

4 тематичних роботи по 8  балів). 
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Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей,% 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Бал (денне від.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бал (заочне від.) 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 

Кожна модульна контрольна робота для денної та заочної форми 

навчання містить 10 тестових  питань, за виконання яких студент 

денного відділення може отримати максимальну оцінку – 10 балів, 

студент заочного відділення може отримати максимальну оцінку – 14 

балів.  З представлених 4 варіантів, потрібно підібрати правильну 

відповідь. На відповіді на питання модульної контрольної роботи 

відводиться 10 хв.  

 

Екзамен 

Правильних 

відповідей,% 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Бал 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

Екзамен проводиться у вигляді тестових  питань і містить: для денної 

та заочної форми навчання 40 питань і максимально оцінюється в 40 

балів (1 бал за кожне питання). З представлених 4 варіантів, потрібно 

підібрати правильну відповідь. 

 

Форма контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 
Заочна 

форма 

Виконання практичних робіт 10х4 балів = 40 балів 4х8 =32 

Поточний модульний контроль 2х10 балів = 20 балів 2 х14=28 

Всього 60 60 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 Денне відділення Заочне відділення 

 
Вид роботи 

Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ 1 

Т1 
Практична 

робота №1 
4 - - 

Т2 
Практична 

робота №2 

4 
- - 

Т3 

 

Практична 

робота №3 

4 Практична 

робота №1 
8 

Т4 
Практична 

робота №4 

4 
- - 

Т5 
Практична 

робота №5 

4 Практична 

робота №2  
8 

ПМК Тест 10 Тест 14 

ЗМ2 

 

Т6 Практична 

робота №6 

4 
- - 

Т7 Практична 

робота №7 

4 Практична 

робота №3 
8 

Т8 Практична 

робота №8 

4 
- - 

Т9 Практична 

робота №9 

4 
- - 

Т10 Практична 

робота №10 

4 Практична 

робота №4 
8 

ПМК Тест 10 Тест 14 

Підсумков

ий 

контроль 

 

Екзамен 

 

40 

 

Екзамен 

 

40 

Сума  100  100 
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9. Інструменти обладнання та програмне забезпечення, використання   

яких передбачає навчальна дисципліна 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Міжнародна еколого-

економічна діяльність» включає: інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни; опорний комплект лекцій; відеофільми; 

друкований роздатковий матеріал; комплект тестових завдань.  

Для забезпечення успішного виконання практичних робіт, кафедра 

розробляє методичні посібники, методичні вказівки та рекомендації до 

виконання практичних робіт студентами, використовує комп’ютери та 

лабораторні стенди.  

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання самостійного завдання проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри.  

При викладанні дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

проблемний, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

 

1. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. 

авторів; за загальною ред. О. Є. Пахомова; худож.-оформлювач Г. В. 

Кісель. — Харків: Фоліо, 2014. — 666 с. 

2. Задорожній О.В., Медведєва М.О. Міжнародне право навколишнього 

середовища. Підручник. К.:Інститут міжнародних відносин Киівського 

національного університету імені Тараса Шевченка., 2010. 462 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. 256 с. 

4. Микієвич М. М., Андрусевич Н. І., Будякова Т. О. Європейське право 

навколишнього середовища:  Навчальний посібник. Львів: БФ „Екоправо-

Львів”, 2004. 258 с.  

5. Шлапак Н. С. Екологічний менеджмент : підручник / Н. С. Шлапак, В. С. 

Волошин, Т. В. Серкутан. Маріуполь : ПДТУ, 2016. 205 с. 

6. Худоба В. Екологія : навч.-метод. посіб. / Володимир Худоба, Юлія 

Чикайло. Львів : ЛДУФК, 2016. 92 с. 

Допоміжна література 

1. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони 

довкілля / Кол.авт.:Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З.  Львів, 2009. 

203 с. 
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2. Реформування механізму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу в контексті підготовки проекту 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС. // Юридична Україна. — №7. -2003.  

3. Louka E. International environmental law: Fairness, effectiveness and world 

order. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 536 р. 

4. Короткий Т. Р. Екологізація міжнародного права крізь призму екологічних 

прав людини.// АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ.  С.130-

143 

Інформаційні ресурси  в Інтернет 

 

1. www.imo.org – вебсторінка Міжнародної морської організації 

2. http://www.ramsar.org – вебсторінка Рамсарської конвенції— Конвенції про 

водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як 

середовища існування водоплавних птахів, 1971 р.  

3. http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentID=97 – 

повний звіт про Конференцію з навколишнього середовища 1972 року 

4. http://whc.unesco.org – вебсторінка про всесвітню спадщину 

5. http://www.londonconvention.org – вебсторінка Лондонської конвенції 1972 

року – Конвенції про запобігання забрудненню моря скидами відходів та 

інших матеріалів 1972 р. 

6. http://www.cites.org – вебсторінка Конвенції про міжнародну торгівлю 

видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення, 1973 

р. (Конвенція CITES) 

7. http://www.cms.int/ – вебсторінка Боннської конвенція — Конвенції про 

охорону мігруючих видів диких тварин, 1979 р. 

8. http://www.eurobats.org – вебсторінка Угоди про збереження популяцій 

європейських кажанів 1991 р. 

9. http://www.unep-aewa.org – вебсторінка Угоди про збереження 

афроєвразійських мігруючих водно-болотних птахів 1995 р., м. Гаага 

10. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/conventions/bern/ – вебсторінка 

Бернської конвенції — Конвенції про охорону дикої флори та фауни і 

природних середовищ існування в Європі 1979 р. 

11. http://www.unece.org/env/lrtap/ – вебсторінка Конвенції про транскордонне 

забруднення повітря на великі відстані 1979 р., м. Женева 
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12. http://www.ccamlr.org/ – вебсторінка Комісії по збереженню морських 

живих ресурсів Антарктики 1980 р., м. Канберра 

13. http://www.un.org/Depts/los/ – вебсторінка Конвенції з морського права 

1982 р. 

14. http://ozone.unep.org – веб-сторінка їКонвенції про охорону озонового шару 

22 березня 1985 року, м. Відень (Австрія) 

15. http://ozone.unep.org – вебсторінка Конвенції про охорону озонового шару 

та Монреальського протоколу16 вересня 1987 року, м. Монреаль (Канада) 

16. http://www.unmfs.org – вебсторінка Багатостороннього фонду для 

підтримки реалізації Монреальського протоколу 

17. www.basel.int – вебсторінка Базельської конвенції про контроль за 

транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням 22 

березня 1989 року, м. Базель (Швейцарія) 

18. http://www.unece.org/env/eia – вебсторінка Конвенції про оцінку впливу на 

навколишнє середовище у транскордонному контексті 25 лютого 1991 

року, м. Еспо (Фінляндія) 

19. http://www.unece.org/env/water/ – вебсторінка Конвенції про охорону і 

використання транскордонних водотоків і міжнародних озер17 березня 

1992 року, м. Хельсінкі (Фінляндія) 

20. http://www.blacksea-commission.org – вебсторінка Комісії по захисту 

морського середовища Чорного моря від забруднення 21 квітня 1992 року, 

м. Бухарест (Румунія) 

21. http://unfccc.int – вебсторінка Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату 9 

травня 1992 року, м. Нью-Йорк (США) та Кіотського протоколу 11 грудня 

1997 року, м. Кіото (Японія) 

22. http://www.cbd.int/ – вебсторінка Конвенції про охорону біологічного 

різноманіття 5 червня 1992 року, м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) 

23. http://www.un.org/esa/sustdev/documents/docs_unced.htm – документи, 

прийняті на Конференції з навколишнього середовища і розвитку (1992 

рік) 

24. http://www.un.org/esa/sustdev/csd/ – Комісія ООН зі сталого розвитку 

25. www.un.org/events/wssd/ – офіційний сайт Всесвітнього самміту зі сталого 

26. розвитку (2002 рік) 

27. http://www.icpdr.org/ – вебсторінка Міжнародної комісії із захисту ріки 

Дунай 
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28. http://www.unccd.int/ – вебсторінка Конвенції ООН по боротьбі з 

опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або 

опустелювання, особливо в Африці 17 червня 1994 року, м. Париж 

(Франція) 

29. http://www.imo.org/ – вебсторінка Міжнародної морської організації (ІМО) 

30. http://www.unece.org/env/pp – вебсторінка Конвенції про доступ до 

інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 

правосуддя з питань, що стосуються довкілля 25 червня 1998 року, м. 

Оргус (Данія) 

31. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Conventions/Landscape/default_en. asp 
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