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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Міжнародне та європейське екологічне право» 

 

 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, ОКР 

 

Освітній ступінь Магістр 

Спеціальність  081 «Право» 

Спеціалізація Аграрне право 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид  Вибіркова  

Загальна кількість годин 33 

Кількість кредитів ECTS 1 

Кількість змістовних модулів 2 

Курсовий проект (робота)  

Форма контролю Іспит 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 Денна форма навчання Заочна форма 

навчання 

Рік підготовки 2 - 

Семестр  3 - 

Лекційні заняття 10 - 

Практичні, семінарські заняття 10 - 

Лабораторні заняття - - 

Самостійна робота 80 - 

Індивідуальні завдання - - 

Кількість тижневих годин для денної форми 

навчання: 

- аудиторних 

- самостійної роботи студента 

 

 

2 

 

- 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Одним із найважливіших пріоритетів сучасного стратегічного розвитку України є 

поглиблення її інтеграції у міжнародний та європейський правовий простір за різними 

напрямками та значне поглиблення співпраці із іншими державами, зокрема в галузі 

охорони навколишнього середовища, раціонального та ефективного використання 

природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. 

Сучасний стан розвитку міжнародного та європейського правового регулювання 

відносин між державами в галузі охорони довкілля дає підстави стверджувати про 

формування нових галузей міжнародного та європейського права, а саме міжнародного 

екологічного права та європейського екологічного права. Така об’єктивна реальність 

обумовлює необхідність в підготовці фахівців-юристів в цій сфері. Саме, з метою фахової 

підготовки студентів і розроблено даний навчальний курс.  

Метою курсу є поглиблення студентами засвоєних при вивченні нормативного 

курсу «Екологічне право» теоретичних та практичних знань щодо різнобічних аспектів 

міжнародного та європейського екологічного права як галузі права і навчальної 

дисципліни, формування у них практичних вмінь та навичок застосування відповідного 

міжнародного та європейського законодавства у реальній практиці правозахисної, 

правозастосовної, наукової та іншої діяльності фахівців правничого профілю. 

Завданням курсу визначено оволодіння студентами сукупністю спеціальних 

теоретичних знань, вмінь та навичок у користуванні міжнародною та європейською 

нормативно-правовою базою, а також вміння застосовувати набуті теоретичні знання у 

вирішенні практичних питань та конкретних професійних ситуацій у визначеній сфері. 

Вимоги до знань та вмінь: 

Студент повинен знати: сутність, зміст та специфіку основних інститутів і понять 

міжнародного та європейського екологічного права, особливості правового регулювання 

охорони навколишнього середовища, судову практику. 

Студент повинен вміти: правильно тлумачити і застосовувати на практиці норми, 

що містяться в міжнародних та європейських правових документах і законодавстві 

України з питань охорони навколишнього середовища. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти: 

загальними компетентностями (ЗК):  

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та оцінки сучасного стану 

міжнародних та європейських екологічних правовідносин;  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях щодо вирішення 

міжнародних та європейських еколого-правових питань;  

– знання та розуміння предметної області міжнародного та європейського 

екологічного права та розуміння професійної діяльності у сфері екологічних відносин;  

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями у галузі міжнародного та 

європейського екологічного права;  

– здатність реалізувати свої міжнародні екологічні права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

міжнародного та європейського екологічного права, його місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій; 

– прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Фаховими (спеціальними) компетенціями (ФК):  
– здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин міжнародного та 

європейського екологічного права, а також змісту їх правових інститутів;  
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– знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм міжнародного та 

європейського екологічного права;  

– знання і розуміння соціальної природи міжнародних та європейських екологічних 

відносин та їх правового регулювання; 

– здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти у сфері 

міжнародних та європейських екологічних правовідносин;  

– здатність аналізувати еколого-правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції з міжнародних та європейських екологічних питань; 

– здатність до критичного та системного аналізу міжнародних та європейських 

еколого-правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності; 

– здатність до консультування з міжнародних та європейських еколого-правових 

питань, зокрема, можливих способів захисту екологічних прав та інтересів клієнтів; 

– здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування у сфері 

міжнародних та європейських екологічних правовідносин;  

– здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення у сфері міжнародних та європейських екологічних 

відносин. 
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3. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

 

Тема лекційного заняття 1. Науково-правові засади формування міжнародного 

та європейського екологічного права  
Глобальні екологічні проблеми як чинник формування міжнародного екологічного 

права. Поняття міжнародного екологічного права та його місце в міжнародному праві. 

Етапи становлення та розвитку міжнародного екологічного права. Предмет та об’єкти 

міжнародного екологічного права. 

Поняття та види принципів міжнародного екологічного права. Загальновизнані 

принципи міжнародного права як принципи міжнародного екологічного права. Принцип 

охорони навколишнього середовища як загальний та спеціальний принцип у 

міжнародному праві. Спеціальні принципи міжнародного екологічного права та їх види. 

Принципи міжнародного екологічного права, закріплені у Стокгольмській 

Декларації (1972 р.), Ріо-де-Жанейрській (1992 р.) та Йоханесбургській декларації (2002р.) 

з питань охорони навколишнього природного середовища. Міжнародні принципи 

використання природних ресурсів (відновлювальних та не відновлювальних), що 

закріплені у Всесвітній хартії природи (1982), Хартії океанів. 

Поняття та види джерел міжнародного екологічного права. Міжнародний звичай як 

джерело міжнародного екологічного права. Акти «м’якого права». Міжнародний договір 

як основне джерело міжнародного екологічного права. Юридична природа міжнародних 

протоколів у сфері використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення 

міжнародної екологічної безпеки. Поняття та види міжнародних екологічних угод. 

Поняття та предмет екологічного права ЄС. Основні етапи становлення та розвитку 

екологічної політики ЄС. Загальна характеристика принципів екологічного права ЄС. 

Принцип сталого розвитку. Принцип інтеграції. Принцип пропорційності та 

субсидіарності. Принципи обережності та попередження. Принципи «забруднювач 

платить» та відшкодування екологічної шкоди. Акти первинного права як джерела 

екологічного права ЄС. Акти вторинного права як джерела екологічного права ЄС. Акти 

прецедентного права. Міжнародні договори та угоди ЄС у сфері навколишнього 

середовища. 

 

Тема лекційного заняття 2. Інституційна система управління у сфері 

навколишнього середовища на міжнародному та європейському рівнях 

Поняття суб’єктів міжнародного екологічного права та їх види. Міжнародні 

організації як суб’єкти міжнародного екологічного права. Види міжнародних організацій 

за їх юридичною природою. Органи Організації Об’єднаних Націй та їх роль у вирішенні 

екологічних проблем. 

Міжнародні організації та інституції в системі ООН (ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МОП, 

МАГАТЕ тощо) та їх роль у вирішенні екологічних проблем. Міжнародні неурядові 

організації та їх роль у вирішенні екологічних проблем та формуванні міжнародного 

права. 

Міжнародна програма з охорони навколишнього середовища – ЮНЕП. Основна 

мета, завдання та головні напрямки діяльності ЮНЕП. 

Регіональне співробітництво держав у сфері охорони навколишнього середовища: 

Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН); Рада Європи; Європейський Союз, 

Європейське агентство з навколишнього середовища; Нарада з безпеки та співробітництва 

в Європі (ОБСЄ); Співдружність незалежних держав. 
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Роль міжнародних організацій (урядових та неурядових) у процесі міжнародної 

правотворчості. 

Міжнародні економічні організації та їх завдання  в сфері охорони довкілля. 

Право Загальна характеристика інституційної системи управління ЄС у сфері 

навколишнього середовища. Інститути ЄС як органи загальної компетенції у сфері 

навколишнього середовища. Інші органи (установи) Європейського Союзу загальної 

компетенції у сфері навколишнього середовища. Органи Європейського Союзу 

спеціальної компетенції у сфері навколишнього середовища. Організації, створені за 

участю Європейського Союзу з метою виконання конкретних задач у сфері 

навколишнього середовища. 

Поняття правових засобів охорони навколишнього середовища в ЄС. Оцінка впливу 

на навколишнє середовище. Система природоохоронних дозволів. Стандартизація у сфері 

охорони навколишнього середовища. Нормування у сфері охорони навколишнього 

середовища. Сертифікація у сфері охорони навколишнього середовища. Екологічний 

аудит. Екологічні платежі. Фінансування у сфері навколишнього середовища. Схема 

торгівлі квотами на викиди парникових газів у Європейському Союзі. Особливості 

юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у Європейському Союзі. 

 

Змістовний модуль 2 

МІЖНАРОДНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВОВА ОХОРОНА КОМПОНЕНТІВ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Тема лекційного заняття 3. Міжнародна та європейська правова охорона 

водного середовища 

Основні напрями співробітництва з метою захисту Світового океану від 

забруднення. Боротьба із забрудненням в наслідок надзвичайних ситуацій та аварій в морі. 

Боротьба із забрудненням водного середовища із суден та забрудненням із суші. 

Міжнародно-правовий режим транскордонних водотоків. Проблема захоронення відходів 

на дні морів та океанів. Запобігання забрудненню транскордонних водотоків.  

Програми в сфері водної політики і водного господарства в Європейському Союзі. 

Правове регулювання контролю за якістю води спеціального призначення в 

Європейському Союзі. Вимоги законодавства щодо якості питної води в Європейському 

Союзі. Вимоги законодавства щодо якості води, призначеної для купання в 

Європейському Союзі. Правове регулювання поводження з міськими стічними водами в 

Європейському Союзі. Правові вимоги щодо води, придатної для рибництва, в 

Європейському Союзі. Вимоги законодавства щодо використання стічних вод в 

сільському господарстві. Правове регулювання запобігання забрудненню морських вод в 

Європейському Союзі. Правові засоби запобігання забрудненню морських вод у випадку 

аварій. Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої в результаті забруднення 

морських вод нафтою. Правове регулювання попередження забруднення морських вод із 

суден. Правова охорона підземних вод від забруднення в Європейському Союзі. Правове 

регулювання контролю за викидами речовин у водне середовище в Європейському Союзі. 

 

Тема лекційного заняття 4. Міжнародна та європейська правова охорона 

атмосферного повітря 
Міжнародно-правовий режим атмосфери. Транскордонне забруднення повітря. 

Міжнародно-правова охорона озонового шару Землі. Міжнародно-правова охорона 

клімату. Міжнародно-правова охорона космічного простору. 

Правова охорона якості атмосферного повітря та рівень його забруднення в 

Європейському Союзі. Види та джерела забруднень атмосферного повітря в ЄС. Система 

правових засобів запобігання та обмеження хімічного забруднення атмосферного повітря 

в Європейському Союзі. Особливості правового регулювання боротьби зі шкідливими 

фізичними впливами в ЄС. Правові вимоги до поводження з джерелами шумового 

забруднення в Європейському Союзі. Правові засади запобігання зміни клімату в 

Європейському Союзі. Контроль за викидами парникових газів у законодавстві 
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Європейського Союзу. Правове регулювання видачі квот на викиди парникових газів у 

Європейському Союзі.  

 

Тема лекційного заняття 5. Міжнародна та європейська правова охорона 

біологічного різноманіття, історичної та культурної спадщини, ґрунтів від 

опустелювання 
Концепції управління природними ресурсами для їх збереження. Збереження 

біологічного різноманіття. Охорона рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин, 

охорона мігруючих видів.  

Роль та значення Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної 

спадщини (1972 року). Міжнародно-правова охорона водно-болотних угідь як середовища 

існування водоплавних птахів. Міжнародно-правова охорона середовищ існування 

об’єктів дикої флори та фауни. 

Правова охорона природного середовища і живих природних ресурсів в Арктиці. 

Правова охорона навколишнього середовища і живих природних ресурсів Антарктики. 

Правові засади боротьби з опустелюванням. 

Програми збереження та охорони біорізноманіття в Європейському Союзі. 

Програми захисту природних середовищ існування в Європейському Союзі. Правова 

охорона об’єктів дикої флори та фауни в Європейському Союзі. Програми сталого та 

раціонального використання природних ресурсів в Європейському Союзі. Правова 

охорона лісів в Європейському Союзі. Вимоги законодавства щодо поводження із 

генетично модифікованими організмами та обмеження їх вплив на біорізноманіття в 

Європейському Союзі. Контроль за обмеженим використанням генетично-модифікованих 

організмів. Правове регулювання поширення генетично модифікованих організмів. 

Правове регулювання транскордонного переміщення генетично модифікованих 

організмів. Контроль наявності та маркування генетично модифікованих організмів.  
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

 

Назви змістовних модулів 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

 

Усь

ого 

У тому числі  

усього 

у тому числі 

Л П Лаб Інд с.р. Л п лаб інд С.р. 

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

Змістовний модуль 1. Загальна характеристика міжнародного та європейського екологічного права 

Тема 1. Науково-правові 

засади формування 

міжнародного та 

європейського 

екологічного права 

 2 2   14       

Тема 2. Інституційна 

система управління у сфері 

навколишнього 

середовища на 

міжнародному та 

європейському рівнях 

 2 2   14       

Разом за змістовним 

модулем 1 
 4 4   28       

Змістовний модуль 2. Міжнародна та європейська правова охорона компонентів навколишнього 

середовища 

Тема 1. Міжнародна та 

європейська правова 

охорона водного 

середовища 

 2 2   14       

Тема 2. Міжнародна та 

європейська правова 

охорона атмосферного 

повітря 

 2 2   14       

Тема 3. Міжнародна та 

європейська правова 

охорона біологічного 

різноманіття, історичної і 

культурної спадщини, 

ґрунтів від опустелювання 

 2 2   14       

Разом за змістовним 

модулем 2 
 6 6   42       

Усього годин  10 10   70       

Курсовий проект - - - - - -  - - - - - 

 

4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Науково-правові засади формування міжнародного та європейського 

екологічного права 
2 

2 Інституційна система управління у сфері навколишнього середовища на 

міжнародному та європейському рівнях 
2 

3 Міжнародна та європейська правова охорона водного середовища 2 

4 Міжнародна та європейська правова охорона атмосферного повітря 2 

5 Міжнародна та європейська правова охорона біологічного різноманіття, 

історичної і культурної спадщини, ґрунтів від опустелювання 
2 

 Разом  10 
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ 

 

6. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ 

 

 

7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ, КОМПЛЕКТИ ТЕСТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ 

ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1. Поняття міжнародно-правової охорони навколишнього середовища. 

2. Принципи міжнародного права охорони навколишнього середовища. 

3. Міжнародно-правовий захист атмосфери. 

4. Захист озонового шару Землі. 

5. Охорона і захист морського середовища від забруднення. 

6. Охорона міжнародних прісноводних басейнів. 

7. Захист флори і фауни. 

8. Захист навколишнього середовища від радіоактивного забруднення. 

9. Рекомендаційні акти у галузі охорони навколишнього середовища. 

10. Міжнародні конференції з навколишнього середовища. 

11. Концепція екологічної безпеки. 

12. Концепція сталого розвитку. 

13. Програма ООН з навколишнього середовища. 

14. Регіональне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища. 

15. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони 

навколишнього середовища. 

16. Міжнародно-правова заборона впливу на навколишнє середовище. 

17. Міжнародний екологічний суд. 

18. Охорона навколишнього середовища в Арктиці. 

19. Міжнародні акти «м'якого права» для охорони навколишнього середовища. 

20. Роль і функції ЮНЕП. 

21. Необхідність міжнародного співробітництва з питань охорони навколишнього 

середовища. 

22. ВООЗ та охорона навколишнього середовища. 

23. ІМО та охорона навколишнього середовища. 

24. ФАО та охорона навколишнього середовища. 

25. МАГАТЕ та охорона навколишнього середовища. 

26. МСОП та охорона навколишнього середовища. 

27. Комісія для країн південної частини Тихого океану. 

28. Світовий океан як об'єкт міжнародно-правової охорони. 

29. Охорона міжнародних водних систем. 

30. Захист навколишнього середовища від радіоактивного зараження. 

31. Охорона навколишнього середовища в Космосі. 

32. Охорона тваринного світу. 

33. Охорона рослинного світу. 

34. Охорона біологічного різноманіття. 

35. Використання просторів і охорона природних ресурсів Антарктики. 

36. СНД та охорона навколишнього середовища. 

37. Охорона навколишнього середовища в Антарктиці. 

38. Міжнародне співробітництво у вирішенні глобальних екологічних проблем до і 

після конференції в Ріо. 

39. Поняття міжнародно-правової охорони навколишнього середовища. 
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40. Правове регулювання охорони природного середовища в період збройних 

конфліктів. 

41. Історія та поняття екологічних злочинів. 

42. Зарубіжний досвід боротьби з екологічними злочинами. 

43. Екологічні методи і засоби ведення військових дій. 

44. Перспективи розвитку міжнародного екологічного права. 

45. Форми співробітництва держав з охорони навколишнього середовища. 

46. Правове регулювання охорони навколишнього середовища в країнах СНД. 

47. Джерела права навколишнього середовища. 

48. Об'єкти міжнародно-правової охорони. 

49. Суб'єкти міжнародних екологічних відносин. 

50. ЮНКТАД та охорона навколишнього середовища. 

51. ЕКОСОР та охорона навколишнього середовища. 

52. ЮНІДО та охорона навколишнього середовища. 

53. ЮНЕСКО та охорона навколишнього середовища. 

54. МБРР та охорона навколишнього середовища. 

55. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 

56. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 

57. Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 

58. Механізм регламентації відшкодування заподіяної шкоди в зарубіжних країнах. 

59. Історичні передумови та етапи формування екологічного права Європейського 

Союзу. 

60. Етапи формування екологічного права Європейського Союзу.  

61. Підходи до визначення екологічного права Європейського Союзу.  

62. Загальна характеристика та особливості предмету екологічного права ЄС. 

63. Структура та система екологічного права Європейського Союзу. 

64. Місце екологічного права в системі права ЄС. 

65. Співвідношення екологічного права ЄС та внутрішньодержавного права. 

66. Джерела екологічного права ЄС- поняття та види. 

67. Первинні джерела екологічного права ЄС. 

68. Регламенти, директиви, рішення як  вторинні джерела екологічного права ЄС: 

загальна характеристика та основні риси. 

69. Принципи екологічного права ЄС.  

70. Застосування принципу субсидіарності в екологічному праві ЄС. 

71. Особливості нормотворчих процедур щодо прийняття еколого-правових норм в 

ЄС. 

72. Сфера дії екологічного права ЄС. Принцип прямої дії законодавчих та 

нормативно-правових екологічних актів ЄС. 

73. Рамкове законодавство. Екологічний блок законодавства «Білої книги» – 

загальна характеристика. 

74. Етапи формування  та розвитку екологічної політики ЄС.  

75. Законодавче забезпечення екологічної політики ЄС. 

76. Основні цілі, пріоритети та принципи екологічної політики ЄС. Екологічні 

програми ЄС – загальна характеристика. 

77. Компетенція органів ЄС у сфері охорони навколишнього середовища. 

78. Рада Європейського Союзу. Європейський Парламент. Європейська Комісія. Суд 

Європейських Співтовариств. Уповноважений з прав людини Європейського Союзу. 

Європейський інвестиційний банк. 

79. Спеціальні органи ЄС у сфері охорони навколишнього середовища. Європейське 

агентство з навколишнього середовища. 

80. Консультативні органи у сфері охорони навколишнього середовища. 

81. Історія формування та закріплення екологічних прав у праві ЄС. 
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82. Право на сприятливе навколишнє середовище: невід’ємне право людини та 

принцип  екологічного права  ЄС. 

83. Класифікація екологічних прав людини. Процесуальні екологічні права. Право 

на доступ до інформації. Право на участь у прийнятті рішень. Доступ до правосуддя. 

84. Механізм захисту екологічних прав громадян ЄС як елемент механізму 

забезпечення екологічної політики ЄС.  

85. Роль Європейського суду з прав людини у захисті екологічних прав громадян 

ЄС. 

86. Правові засади співробітництва України та Європейського Союзу (за 

законодавством України та Європейського Союзу). 

87. Принципи та форми співробітництва України та Європейського Союзу. 

88. Правові засади адаптації  та гармонізації екологічного законодавства України до    

законодавства ЄС. 

89. Екологічні пріоритети в процесі гармонізації законодавства  України до 

законодавства ЄС. 

90. Проблеми інституційно-функціонального забезпечення процесу адаптації та 

гармонізації законодавства України до законодавства ЄС. 

91. Принципи поводження з відходами встановлені в Рамковій Директиві ЄС. 

Поняття відходів та їх класифікація. 

92. Система законодавства ЄС про поводження з відходами – загальна 

характеристика. 

93. Правове регулювання поводження із небезпечними відходами. 

94. Особливості правового регулювання діяльності, пов’язаної з окремими 

категоріями відходів (зокрема, поліхлорованими біфенілами (ПХБ) та поліхлорованими 

трифенілами (ПХТ); використання активованого мулу;  батарей та акумуляторів; відходів 

упаковки ). 

95. Вимоги щодо діяльності підприємств, що здійснюють утилізацію відходів, в 

тому числі їх  захоронення. 

96. Особливості транспортування, імпорту та експорту відходів в межах ЄС. 

97. Класифікація хімічних речовин за законодавством ЄС.  

98. Система контролю за поводженням із хімічними речовинами. 

99. Тестування та інформування про нові хімічні речовини - як основні інструменти 

контролю за діяльністю пов’язаною із хімічними речовинами. 

100. Вимоги до пакування та маркування небезпечних хімічних речовин. Вимоги 

щодо оцінки екологічного ризику діяльності, пов’язаної із небезпечними хімічними 

речовинами.  

101. Принципи стандартної практики лабораторних робіт та перевірка їх 

застосування до аналізу хімічних речовин. 

102. Обмеження збуту та використання деяких небезпечних речовин. 

103. Вимоги до  перевезення, експорту та імпорту хімічних та небезпечних 

речовин. 

104. Система контролю за використанням генетично-модифікованих організмів.  
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КОМПЛЕКТИ ТЕСТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТАМИ 

 

1. В якому році була прийнята Конвенція про охорону всесвітньої культурної і 

природної спадщини? 

А) 1972 р .; 

Б) 1971 р .; 

В) 1970 р .; 

Г) 1973 р .; 

Д) 1974 р .; 

Е) 1975 

 

2. За ініціативою якої міжнародної організації була прийнята Конвенція про 

міжнародну торгівлю дикими видами фауни і флори, що перебувають під загрозою 

зникнення? 

А) МСОП; 

Б) ЮНЕСКО; 

В) ФАО; 

Г) ВФДП; 

Д) Інституту міжнародного права; 

Е) Грінпіс Інтернешнл. 

 

3. Протокол про подальше скорочення викидів сірки є додатковим до: 

А) Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані; 

Б) Рамкової конвенції ООН про зміну клімату; 

В) Конвенції про охорону озонового шару; 

Г) Конвенції про стійкі органічні забруднювачі. 

 

4. Скільки морів (морських акваторій) охоплює Програма регіональних морів 

ЮНЕП? 

А) 18; 

Б) 12; 

В) 14; 

Г) 16; 

Д) 10; 

Е) 20. 

 

5. Яка офіційна назва екологічних програм, прийнятих ЄС? 

А) Програми дій в інтересах навколишнього середовища; 

Б) «Навколишнє середовище: наше майбутнє, наш вибір»; 

В) «До стійкості»; 

Г) Програми з навколишнього середовища; 

Д) Програми з навколишнього середовища і розвитку. 

 

6. Чи регулює Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій 

запобігання промислових аварій, викликаних стихійними лихами? 

А) так; 

Б) ні. 

 

7. Який з нижче перерахованих галузевих принципів міжнародного 

екологічного права знайшов своє відображення в «Лісових принципах»? 

А) принцип заборони транскордонного забруднення навколишнього середовища; 

Б) принцип забезпечення дотримання екологічних прав людини; 

В) принцип екологічної безпеки; 

Г) принцип захисту екосистем Світового океану; 
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Д) принцип раціонального використання природних ресурсів. 

 

8. Згідно з Кіотським протоколом передача або отримання одиниць скорочення 

викидів, отриманих в результаті реалізації проектів щодо запобігання зміни клімату, 

- це: 

А) спільне здійснення; 

Б) міжнародна торгівля викидами; 

В) договори про обмін; 

Г) механізми чистого розвитку. 

 

9. Чи може держава бути стороною Угоди про здійснення Частини XI Конвенції 

ООН з морського права, не будучи учасником Конвенції ООН з морського права? 

А) ні; 

Б) так; 

В) за наявності на те рішення правління Підприємства по розробці морського дна; 

Г) за наявності рішення Генеральної Асамблеї ООН. 

 

10. Які принципи знайшли своє відображення у П'ятій екологічній програмі 

ЄС? 

А) сталого розвитку, запобігання шкоди, обережного підходу; 

Б) забезпечення дотримання екологічних прав людини, заборони транскордонного 

забруднення навколишнього середовища, неприпустимість радіоактивного зараження 

навколишнього середовища; 

В) сталого розвитку, охорони екосистем Світового океану, екологічної безпеки; 

Г) обережності, міжнародно-правової відповідальності за екологічний збиток, 

раціонального використання природних ресурсів. 

 

11. Скільки категорій членів існує у Всесвітньому фонді дикої природи? 

А) 5; 

Б) 3; 

В) 4; 

Г) 2; 

Д) 6; 

Е) 7. 

 

12. Ким був прийнятий Кодекс ведення відповідального рибальства? 

А) ФАО; 

Б) ЕКОСОР ООН; 

В) ІМО; 

Г) Генеральною Асамблеєю ООН; 

Д) ЄС. 

 

13. Скільки міжнародно-правових актів утворюють систему Договору про 

Антарктику 1959? 

А) 6; 

Б) 4; 

В) 5; 

Г) 3; 

Д) 7; 

Е) 8. 

 

14. У якому році була скасована камера з екологічних питань у складі 

Міжнародного суду ООН? 

А) 2006 р .; 

Б) 1997 р .; 
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В) 2000 р .; 

Г) 2001 р .; 

Д) 2003 р .; 

Е) 2005 р .; 

Ж) 1995 р .; 

З) 2007 

 

15. У якому році відбулася хронологічно перша міжурядова Конференція з 

міжнародної охорони природи? 

А) 1913 р .; 

Б) 1907 р .; 

В) 1911 р .; 

Г) 1899 р .; 

Д) 1919 р .; 

Е) 1933 р .; 

Ж) 1940 

 

16. Який з галузевих принципів міжнародного екологічного права був 

сформульований в арбітражному рішенні у справі «Трейл Смелтер»? 

А) Принцип неприпустимість нанесення транскордонного шкоди; 

Б) Принцип забезпечення додержання конституційних екологічних прав людини; 

В) Принцип екологічно обгрунтованого раціонального використання природних 

ресурсів; 

Г) Принцип неприпустимість радіоактивного зараження навколишнього 

середовища; 

Д) Принцип захисту екологічних систем Світового океану; 

Е) Принцип заборони військового чи іншого ворожого використання засобів впливу 

на природне середовище; 

Ж) Принцип забезпечення екологічної безпеки; 

З) Принцип міжнародно-правової відповідальності держав за шкоду, заподіяну 

довкіллю; 

І) Принцип обережності або пересторогами підходу; 

 

17. Правило, у відповідність з яким на конференції, що проводяться під егідою 

ООН або її спеціалізованих установ, запрошуються тільки держави, які є членами 

ООН або спеціалізованих установ ООН називається: 

А) Віденська формула; 

Б) Лондонська формула; 

В) Вашингтонська формула; 

Г) Паризька формула; 

Д) Женевська формула; 

Е) Пекінська формула. 

 

18. Програма ООН з навколишнього середовища була заснована: 

А) резолюцією Генеральної Асамблеї ООН; 

Б) міжурядовою угодою; 

В) резолюцією ЕКОСОР ООН; 

Г) рішення Стокгольмської конференції з проблем навколишнього середовища; 

Д) рішенням Міжнародного Союзу охорони природи та природних ресурсів. 

 

19. Програма ООН з навколишнього середовища є: 

А) допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН; 

Б) міжнародною неурядовою організацією; 

В) міжнародною міжурядовою організацією; 

Г) допоміжним органом ЕКОСОР ООН; 
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Д) парамеждународной організацією; 

Е) міжнародною міжурядовою організацією sui generis; 

Ж) міжнародною неурядовою організацією sui generis. 

 

20. В якій з нижче перерахованих конвенцій вперше було закріплено право 

доступу громадськості до екологічної інформації? 

А) Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій; 

Б) Конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів 

та їх видаленням; 

В) Конвенція ЄЕК ООН про оцінку впливу на навколишнє середовище в 

транскордонному контексті; 

Г) Конвенція ЄЕК ООН про доступ до інформації, участі громадськості в прийнятті 

рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. 

 

21. Рамсарська конвенція 1971 року присвячена: 

А) водно-болотним угіддям; 

Б) торгівлю видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення; 

В) захист рослин; 

Г) захист озонового шару; 

Д) захисту та збереження білого ведмедя; 

Е) захист прісноводних водотоків. 

 

22. Конвенція про збереження тюленів Антарктики встановила в Антарктиці: 

А) 6 промислових зон; 

Б) 3 промислові зони; 

В) 4 промислові зони; 

Г) 5 промислових зон; 

Д) 2 промислові зони. 

 

23. Скільки додатків має Конвенція про торгівлю дикими видами фауни і 

флори, що перебувають під загрозою зникнення? 

А) 3; 

Б) 2; 

В) 1; 

Г) 4; 

Д) 5. 

 

24. Відповідно до Конвенції з морського права 1982 р. прибережні держави 

регулюють захоронення відходів: 

А) у внутрішніх водах, територіальному морі, у виключній економічній зоні та на 

континентальному шельфі; 

Б) тільки у внутрішніх водах і територіальному морі; 

В) у внутрішніх водах, територіальному морі та у виключній економічній зоні; 

Г) тільки у внутрішніх водах. 

 

25. Скорочення транскордонних перевезень промислових відходів шляхом 

впровадження екологічно безпечних та ефективних методів управління регулює: 

А) Базельська конвенція; 

Б) Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному 

контексті; 

В) Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій. 

 

26. Що з нижче перерахованого не відноситься до гнучких механізмів 

Кіотського протоколу? 

А) договори про обмін; 
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Б) міжнародна торгівля викидами; 

В) спільне здійснення; 

Г) механізми чистого розвитку. 

 

27. У разі будь-якого невідповідності між Угодою про здійснення Частини XI 

Конвенції ООН з морського права та Частиною XI Конвенції ООН з морського 

права: 

А) переважну силу мають положення Угоди; 

Б) переважну силу мають положення Конвенції; 

В) сторони вправі самостійно вибирати документ, який підлягає застосуванню; 

Г) питання передається на консультативний висновок Міжнародного Суду ООН. 

 

28. Хто може виступати стороною у спорі, який підпадає під юрисдикцію 

Міжнародного суду екологічного арбітражу і примирення? 

А) держави, юридичні особи та фізичні особи; 

Б) держави і міжнародні організації; 

В) держави, міжурядові організації, фізичні особи; 

Г) держави та фізичні особи; 

Д) держави. 

 

29. Скільки Додатків має Протокол про охорону навколишнього середовища до 

Договору про Антарктику 1959? 

А) 6; 

Б) 5; 

В) 4; 

Г) 7; 

Д) 8. 

 

30. Скільки справ за час свого існування розглянула камера з екологічних 

питань Міжнародного суду ООН? 

А) жодного; 

Б) 11; 

В) 20; 

Г) 3. 

 

31. Яка кількість еколого-правових принципів закріплено в Стокгольмської 

Декларації принципів? 

А) 26 

Б) 22 

В) 24 

Г) 20 

Д) 30 

Е) 38 

Ж) 27. 

 

32. Спочатку в складі ЮНЕП було утворено: 

А) 4 керівних органу; 

Б) 3 керівних органу; 

В) 2 керівних органу; 

Г) 5 керівних органів; 

 

33. Яка з нижче перерахованих міжнародних організацій не є спеціалізованою 

установою ООН? 

А) МАГАТЕ; 

Б) ІМО; 
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В) ФАО; 

Г) ІКАО; 

Д) ВООЗ; 

Е) МОП; 

Ж) ВМО; 

З) ВПС. 

 

34. Скільки додаткових протоколів прийнято до Конвенції про транскордонне 

забруднення повітря на великі відстані: 

А) 8; 

Б) 4; 

В) 5; 

Г) 6; 

Д) 7; 

Е) 3. 

 

35. У якому місті був укладений Картахенський протокол з біобезпеки? 

А) у Монреалі; 

Б) в Женеві; 

В) в Картахені; 

Г) у Відні; 

Д) у Вашингтоні; 

Е) в Нью-Йорку. 

 

36. Компетенція Європейських Співтовариств в сфері охорони навколишнього 

природного середовища була визначена на рівні Установчих договорів у: 

а) 1950 році, 

б) 1992 році, 

в) 2001 році, 

г) 1987 році. 

 

37. Предметом екологічного права Європейського Союзу є: 

а) природоресурсові, середовище охоронні відносини та відносини щодо 

забезпечення екологічної безпеки; 

б) правовідносини щодо раціонального та ефективного використання водних 

ресурсів, забезпечення біобезпеки та попередження зміни клімату. 

 

38. Принцип субсидіарності як принцип екологічного права ЄС розуміється: 

а) як повну передачу повноважень держав Співтовариству щодо прийняття рішень у 

сфері екології; 

б) на рівні Співтовариства вирішуються ті екологічні проблеми, які держави не 

можуть розв’язати самостійно на національному рівні. 

 

39. Відповідно до законодавства ЄС оцінка впливу на навколишнє середовище 

проводиться: 

а) на стадії планування діяльності, що негативно впливає на стан довкілля; 

б) на стадії здійснення діяльності, що негативно впливає на стан довкілля; 

в) на стадії розробки планів та програм, планування діяльності, здійснення 

діяльності. 

 

40. На рівні Європейського Союзу не врегульовані земельні відносини: 

а) щодо використання земельних ресурсів, 

б) щодо охорони грунтів, 

в) щодо власності на земельні ресурси. 
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41. ЄС в галузі охорони навколишнього середовища приймає: 

а) закони; 

б) директиви; 

в) прецеденти. 

 

42. Екологічний кодекс існує у: 

а) Франції; 

б) США; 

в) Росії; 

г) Україні. 

 

43. Організація, створена з метою забезпечення безпеки використання атомної 

енергетики: 

а) ВООЗ; 

б) МАГАТЕ; 

в) МСОП; 

г) ІКАО. 

 

44. У екологічне право ЄС входять норми: 

а) гірничого права; 

б) надрокористування; 

в) про поводження з відходами; 

г) про охорону біорізноманіття. 

 

45. Коли вперше на законодавчому рівні ЄС було запроваджено політику щодо 

порядку поводження з ГМО: 

а) 1980; 

б) 1990; 

в) 2000; 

г) 1970. 

 

46. Визначальним принципом екологічного права в європейських державах є: 

а) Свобода господарської діяльності; 

б) забруднювач платить; 

в) сталого розвитку; 

г) компенсаційності. 

 

47. Формування екологічної політики ЄС розпочалося з: 

а) 1978; 

б) 1949; 

в) 1960; 

г) 1957. 

 

48. З позовними заявами в Суд ЄС можуть звертатися: 

а) фізичні особи держав-членів ЄС; 

б) інститути ЄС і Співтовариств; 

в) всі суб'єкти європейського права; 

г) юридичні особи. 

 

49. Екологічне право Європейського Союзу - це: 

а) галузь національного права; 

б) самостійна правова система; 

в) галузь міжнародного права; 

г) інститут Європейського права. 
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50. ЄС був утворений в: 

а) 1949; 

б) 2000; 

в) 1992; 

г) 1960. 

 

51. ЄС був заснований на базі: 

а) Ради Європи; 

б) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ); 

в) Європейських співтовариств; 

г) Євроатом. 

 

52. У 1952 році було утворено: 

а) Європейське економічне співтовариство (ЄЕС); 

б) Європейська спільнота з атомної енергії (Євратом); 

в) Європейське об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС); 

г) ОБСЄ. 

 

53. Основне призначення Уповноваженого з прав людини ЄС: 

а) вирішення спірних справ, пов'язаних з порушенням прав людини; 

б) контроль за діяльністю адміністративних служб Співтовариств та ЄС; 

в) звернення від імені громадян ЄС в ЄСПЛ; 

г) захист прав та інтересів як фізичних так і юридичних осіб. 

 

54. Які нормативно-правові акти ЄС завжди підлягають офіційної публікації: 

а) рішення; 

б) директиви; 

в) регламенти; 

г) резолюції. 

 

55. Скільки програм розвитку екологічної політики ЄС було прийнято: 

а) 5; 

б) 4; 

в) 7; 

г) 8. 

 

56. Спеціально уповноваженим органом ЄС з питань збору та аналізу 

інформації про стан навколишнього середовища є: 

а) Європейське Агентство з питань охорони навколишнього середовища; 

б) Європейське Агентство з питань захисту довкілля; 

в) Європейське Агентство з навколишнього середовища; 

г) Європейське Агентство з навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій. 

 

57. Хто із зазначених органів не регулює екологічну політику ЄС: 

а) Європейський інвестиційний банк; 

б) Європейське космічне агентство; 

в) Мережа Європейського Союзу; 

г) Європейський суд з прав людини; 

д) жоден із перерахованих органів; 

е) всі перераховані органи регулюють. 

 

58. Які з перерахованих екологічних прав закріплені у законодавстві ЄС: 

а) право на сприятливе навколишнє середовище; 

б) право на компенсацію шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням; 

в) право на інформацію про стан навколишнього середовища; 
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г) право на екологічну освіту. 

 

59. Зелена книга ЄС регулює питання: 

а) охорони та раціонального використання лісів в ЄС; 

б) встановлення правових заходів поводження з відходами; 

в) відповідальності у сфері навколишнього середовища; 

г) охорони біорізноманіття. 

 

60. Біла книга ЄС регулює питання: 

а) перевезення небезпечних вантажів; 

б) відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищу; 

в) поводження з ГМО; 

г) поводження з небезпечними речовинами. 
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8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час викладення навчальної дисципліни «Міжнародне та європейське екологічне право» 

застосовуються такі методи навчання як: 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

- словесні методи, що застосовується для ознайомлення студентів з матеріалами навчальної 

дисципліни у вигляді лекцій, розповідей-пояснень та бесід; 

- практичні методи, що застосовуються для закріплення знань студентів з навчальної 

дисципліни у вигляді написання рефератів та вирішення задач; 

2. Методи стимулювання, що застосовуються для зацікавленості студентів навчальною 

дисципліною у вигляді висвітлення практики застосування аграрного, земельного та екологічного 

законодавства, а також дискусій, які виникають з цього приводу. 

3. Методи контролю, що застосовуються для визначення рівня знань студентів з навчальної 

дисципліни у вигляді проведення усних та письмових опитувань. 

 

9. ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

 

За кредитно-модульною системою викладення навчальної дисципліни «Міжнародне 

та європейське екологічне право» застосовуються такі основні види контролю знань: 

• поточний контроль – систематично на різних навчальних заняттях впродовж 

семестру у формах:  

- усне опитування; 

- письмові контрольні експрес-роботи; 

- тестовий контроль; 

• модульний контроль – двічі на семестр; 

• підсумковий контроль – у кінці семестру після вивчення навчальної дисципліни у 

формі заліку та іспиту. 

 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Оцінювання знань студента відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться в 

національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України» 

(наказ про уведення в дію від 27.12.2019 р. № 1371)  

 

Рейтинг студента, 

 бали 

Оцінка національна за результати складання 

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 

 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 

балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента 

(слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ . 

 

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Міжнародне та європейське 

екологічне право» для ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності 8.03040101 

«Правознавство» магістерської програми «Аграрне право». 
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