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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Глобальні екологічні проблеми не можна вирішити в місті, селі, країні чи навіть на 

континенті. Вони потребують зусиль і ресурсів всього людства: інтелекту, фінансів, 

часу… Але найбільше планета Земля чекає на свідомість тих, хто на ній живе. 

Міжнародна екологічна політика як свідомий підхід до створення системи вирішення і 

упередження екологічних проблем потрібна суспільству. Міжнародна екологічна політика 

як дисципліна потрібна майбутньому екологу як мапа екологічних проблем, компас 

тенденцій і, головне, інструментарій їхнього вирішення.  

Дисципліна складається з двох змістових модулів: «Інституційні та правові засади 

міжнародної екологічної політики у вирішенні глобальних екологічних проблем», 

«Функції, діяльність, фінансування та роль міжнародних екологічних організацій, рухів, 

проєктів у вирішенні глобальних екологічних проблем». Вони передбачають розгорнутий 

розгляд таких проблем, як генезу формування міжнародної екологічної політики, правові 

засади її реалізації, інституційну структуру, ефективність вирішення глобальних 

екологічних проблем, роль державних, наддержавних структур та громадянського 

суспільства в реалізації міжнародної екологічної політики.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна екологічна політика» є з 

основними положеннями та термінологією предмету, глобальними екологічними 

проблемами сучасності, інституційними та правовими механізми міжнародного 



співробітництва щодо їхнього вирішення, завданнями ООН, спеціалізованих урядових та 

неурядових організацій, міжнародних екологічних рухів та проєктів у розв’язанні 

екологічних проблем сучасності, набуття знань з формування та реалізації міжнародної 

екологічної політики у досягненні цілей сталого розвитку, навчити студентів аналізувати 

міжнародну законодавчу базу, що регулює співробітництво країн у галузі екологічної 

політики, учасником яких є Україна. 

Основні завдання вивчення курсу «Міжнародна екологічна політика»: 

•  ознайомити студентів з теоретичними основами дослідження глобальних 

екологічних проблем сучасного суспільства; 

•  засвоїти теоретичні основи міжнародної екологічної політики, її витоки, суть, 

еволюцію, інструментарій; 

•  знати сутність міжнародної екологічної політики як сукупності заходів засобів, 

спрямованих на забезпечення стійкого розвитку і цивілізованості; 

•  розуміти суть конфлікту між економічним поступом суспільства і проблемами 

збереження довкілля; 

•  визначити роль Організації Об’єднаних Націй, міжнародних екологічних 

організацій, рухів, проєктів у розв’язанні глобальних екологічних проблем 

сучасності;  

•  вказати на роль неурядових організацій, благодійних фондів у міжнародному 

співробітництві з метою розв’язання глобальних екологічних проблем; 

•  ознайомити з механізмами фінансування та специфіки діяльності міжнародних 

екологічних організацій, рухів, проєктів; 

•  вказати на основні стратегії розвитку людства, ролі в них міжнародної 

екологічної політики і способів вирішення глобальних екологічних проблем; 

•  вміти застосовувати набуті знання в майбутній професійній та громадській 

діяльності. 

 

Відповідно до ОП «Екологія» навчальна дисципліна забезпечує формування 

ряду загальних та спеціальних/фахових компетентностей: 

• ЗК1.Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

• ЗК2.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

• ЗК6.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

• ЗК7.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

• ЗК9.Навички міжособистісної взаємодії. 

• ЗК10.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

• ЗК11.Здатність працювати в команді. 

• ЗК12.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

• ЗК13.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

•  ФК2.Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів 

природничих наук.  

• ФК4.Знання сучасних положень національного та міжнародного екологічного 

законодавства.  



• ФК5.Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього 

середовища та виявлення екологічних і радіаційних ризиків, пов’язаних з виробничою 

діяльністю.  

• ФК6.Здатність до використання основних принципів та складових екологічного 

управління.  

• ФК10.Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних 

досліджень.  

• ФК11.Здатність інформувати громадськість про стан екологічної та радіаційної 

безпеки, а також збалансованого природокористування.  

• ФК12.Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення 

регіональних та транскордонних екологічних проблем.  

• ФК13.Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або 

екологічними проектами.  

 

Програмні результати 

• ПРН1.Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними 

діями та/або екологічними проектами.  

• ПРН3.Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування.  

• ПРН7.Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням інноваційних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.  

• ПРН8.Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для 

прийняття обґрунтованих рішень.  

• ПРН13.Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, 

проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.  

• ПРН14.Уміти формувати тексти, робити презентації та повідомлення для професійної 

аудиторії та широкого загалу з дотриманням професійної сумлінності та 

унеможливлення плагіату.  

• ПРН15.Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження 

екологічних проектів.  

• ПРН15.Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття 

рішень.  

• ПРН19.Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти.  

• ПРН23.Впроваджувати природоохоронні заходи та проекти. 

• ПРН24.Розуміти і реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

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

різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.  

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: 

- глобальні екологічні проблеми, причини їхнього виникнення та спроби вирішення;  

- генезу міжнародної екологічної співпраці; 

- класифікацію міжнародних екологічних організацій, рухів, проєктів;  

- основні досягнення ООН та організацій, утворених під егідою ООН, у вирішенні 

глобальних екологічних проблем; 

- основні моделі майбутнього розвитку людства та місце в них міжнародної 

екологічної політики; 

- основні правові механізми міжнародної екологічної політики; 



- основні положення міжнародної нормативно-правової бази природоохоронного 

характеру; 

- основні джерела фінансування міжнародної екологічної політики; 

- місце та роль України як суб’єкта міжнародної екологічної політики. 
У результаті вивчення курсу студент повинен вміти: 

- обґрунтувати свою світоглядну та громадську позицію щодо вирішення глобальних 

екологічних проблем; 

- застосувати знання, яких було набуто під час вивчення курсу «Міжнародна 

екологічна політика», в процесі вирішення професійних завдань, діяльності неурядових 

організацій, розробки та реалізації соціальних й екологічних проєктів; 

- давати оцінку ефективності діяльності певної міжнародної екологічної організації 

чи руху, реалізації міжнародного екологічного проєкту в міжнародно-правовому 

регулюванні захисту і збереження навколишнього середовища, вирішенні глобальної 

екологічної проблеми; 

- добре орієнтуватися в першоджерелах та основній міжнародній нормативно-

правовій базі природоохоронної галузі. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/семінарські/ 

самостійна робота) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

Модуль 1 Інституційні та правові засади міжнародної екологічної політики у 

вирішенні глобальних екологічних проблем 

Тема 1. 

Екологізація 

міжнародних 

відносин: проблеми і 

перспективи. 

➢ Глобальний 

характер 

екологічних 

проблем.  

➢ Оцінка сучасної 

екологічної 

ситуації у світі.  

➢ Економічний 

аспект 

екологічних 

проблем 

людства.  

➢ Основні форми 

міжнародного 

екологічного 

співробітництва. 

  

2/1/6 

Знати базові 

поняття 

міжнародної 

екологічної 

політики 

Вміти 

виокремлювати 

глобальні 

екологічні 

проблеми 

Аналізувати 

сучасний стан 

екологічної 

ситуації в світі 

Розуміти 

особливості 

економічного 

підходу до 

вирішення 

екологічних 

проблем 

Розрізняти основні 

форми 

Здача семінару 

№ 1. 

Опрацювати 

теоретичний 

матеріал з 

теми й питання 

плану 

семінарського 

заняття 1 на 

elearn, та 

підготувати 

доповідь у 

вигляді 

презентації.  

Виконати 

самостійне, 

індивідуальне 

завдання 

 

  

10 балів 

  

  

  

 

  

  

  

10 балів 

 



міжнародного 

екологічного 

співробітництва 

Застосовувати 

набуті знання до 

аналізу ситуації в 

Україні та світі в 

природоохоронній 

галузі 

Тема 2. 

Етапи міжнародної 

екологічної 

співпраці. 

➢ Періоди 

формування 

міжнародного 

екологічного 

співробітництва.  

➢ Сучасна система 

міжнародного 

екологічного 

співробітництва. 

➢ Характеристика 

системи 

міжнародного 

екологічного 

співробітництва. 

2/1/6 Знати генезу 

міжнародної 

екологічної 

співпраці 

Аналізувати та 

розрізняти 

особливості 

сучасної системи 

міжнародного 

екологічного 

співробітництва 

Розуміти 

специфіку кондого 

етапу розвитку 

міжнародної 

екологічної 

політики 

Здача семінару 

№ 2. 

Опрацювати 

теоретичний 

матеріал з 

теми й питання 

плану 

семінарського 

заняття 2 на 

elearn, та 

підготувати 

доповідь у 

вигляді 

презентації.  

Виконати 

самостійне, 

індивідуальне 

завдання 

10 балів 

  

  

  

  

  

  

 

10 балів 

Тема 3. 

Глобальні стратегії, 

моделі і сценарії 

майбутнього, 

політичні аспекти 

глобалізації. 

➢ Доповіді 

Римського клубу.  

➢ Стратегія 

сталого 

розвитку та її 

критика. 

➢ Варіанти 

подальшого 

розвитку 

людства. 

➢ Екологічні та 

антиекологічні 

концепції 

людства. 

2/1/6 Знати особливості 

формування і 

діяльності 

Римського клубу 

Розуміти зміст 

доповідей 

Римського клубу 

Аналізувати 

стратегію сталого 

розвитку та її 

реалізацію 

Знати різні 

траекторії 

розвитку людства 

Розрізняти 

екологічні та 

антиекологічні 

концепції 

Здача семінару 

№ 3. 

Опрацювати 

теоретичний 

матеріал з 

теми й питання 

плану 

семінарського 

заняття 3 на 

elearn, та 

підготувати 

доповідь у 

вигляді 

презентації. 

Виконати 

самостійне, 

індивідуальне 

завдання 

10 балів 

  

  

  

  

  

  

 

10 балів 

 



розвитку людства  

Застосовувати 

набуті знання для 

критичного 

аналізу 

міжнародної 

екологічної 

політики 

Тема 4. 

Конфліктогенний 

потенціал 

екологічного 

фактору. 

➢ Поняття 

екологічного 

конфлікту.  

➢ Визначальні 

принципи, 

чинники, 

інструментарій 

вирішення 

екологічних 

конфліктів. 

➢ Зовнішні й 

внутрішні 

функціональні 

зв’язки 

екологічного 

конфлікту. 

2/1/6 Знати особливості 

екологічного 

конфлікту 

Аналізувати 

причини та 

чинники 

виникнення 

екологічних 

конфліктів 

Розуміти стратегії 

застосування 

інструментарію 

вирішення 

екологічних 

конфліктів 

Розрізняти 

внутрішні й 

зовнішні 

функціональні 

зв’язки 

екологічного 

конфлікту 

Здача семінару 

№ 4. 

Опрацювати 

теоретичний 

матеріал з 

теми й питання 

плану 

семінарського 

заняття 4 на 

elearn, та 

підготувати 

доповідь у 

вигляді 

презентації. 

Виконати 

самостійне, 

індивідуальне 

завдання 

  

10 балів 

  

  

  

 

 

 

 

10 балів 

 

Тема 5. 

Міжнародне 

екологічне право.  

➢ Поняття та 

принципи 

міжнародно-

правової охорони 

навколишнього 

середовища.  

➢ Джерела 

міжнародного 

екологічного 

права. 

➢ Система, функції 

та 

співвідношення 

2/1/6 Знати особливості 

міжнародного 

екологічного 

права 

Аналізувати зміст 

нормативно-

правової бази 

міжнародної 

екологічної 

політики 

Розуміти джерела 

міжнародного 

екологічного 

права 

Розрізняти функції 

Здача семінару 

№ 5. 

Опрацювати 

теоретичний 

матеріал з 

теми й питання 

плану 

семінарського 

заняття 5 на 

elearn, та 

підготувати 

доповідь у 

вигляді 

презентації. 

Виконати 

самостійне, 

10 балів 

  

  

  

  

  

  

 

10 балів 

 



міжнародного 

екологічного 

права. 

міжнародного 

екологічного 

права 

індивідуальне 

завдання. 

 

Тема 6. 

Напрями, форми і 

принципи 

міжнародної 

екологічної 

діяльності. 

➢ Напрями 

міжнародної 

екологічної 

діяльності. 

➢ Форми 

міжнародної 

екологічної 

діяльності. 

➢ Принципи 

міжнародної 

екологічної 

діяльності. 

2/1/6 Знати напрями 

міжнародної 

екологічної 

політики 

Аналізувати 

принципи 

міжнародної 

екологічної 

політики 

Розрізняти форми 

міжнародної 

екологічної 

політики 

Здача семінару 

№ 6. 

Опрацювати 

теоретичний 

матеріал з 

теми й питання 

плану 

семінарського 

заняття 6 на 

elearn, та 

підготувати 

доповідь у 

вигляді 

презентації.  

Виконати 

самостійне, 

індивідуальне 

завдання. 

Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 1. 

 

10 балів 

  

  

  

  

  

  

 

10 балів 

 

30 балів 

 

Змістовий модуль 2. Функції, діяльність, фінансування та роль міжнародних 

екологічних організацій, рухів, проєктів у вирішенні глобальних екологічних 

проблем 

Тема 7. 

Регіональні аспекти 

екологічної 

діяльності.  

➢ Підходи у 

здійсненні 

регіональної 

екологічної 

діяльності. 

➢ Регіональна 

екологічна 

політика країн 

світу. 

➢ Нова система 

цінностей.  

2/1/6 Знати регіональні 

особливості 

реалізації 

міжнародної 

екологічної 

політики 

Аналізувати 

екологічну 

політику країн 

світу 

Розрізняти 

системи цінностей 

різних народів 

Застосовувати 

набуті знання 

формування нової 

системи цінностей 

Здача семінару 

№ 7.  

Опрацювати 

теоретичний 

матеріал з 

теми й питання 

плану 

семінарського 

заняття 7 на 

elearn, та 

підготувати 

доповідь у 

вигляді 

презентації.  

Виконати 

самостійне, 

індивідуальне 

10 балів 

  

  

  

  

  

 

  

10 балів 

  

 



суспільства завдання. 

 
Тема 8. 

Міжнародні договори 

у галузі охорони 

навколишнього 

природного 

середовища. 

➢ Види і рівні 

міжнародних 

домовленостей. 

➢ Приклади 

міжнародних 

домовленостей. 

➢ Ратифікація та 

імплементація 

основних 

міжнародних 

домовленостей. 

2/1/7 Знати основні 

міжнародні 

договори в галузі 

охорони природи 

Аналізувати 

ефективність 

виконання 

міжнародних 

домовленостей у 

галузі охорони 

природи 

Розуміти види і 

рівні міжнародних 

договорів 

 

Здача семінару 

№ 8. 

Опрацювати 

теоретичний 

матеріал з 

теми й питання 

плану 

семінарського 

заняття 8 на 

elearn, та 

підготувати 

доповідь у 

вигляді 

презентації.  

 Виконати 

самостійне, 

індивідуальне 

завдання. 

10 балів 

  

  

  

  

  

  

 

10 балів 

Тема 9. 

Міжнародні 

екологічні 

організації. 

➢ Загальна 

характеристика 

міжнародних 

екологічних 

організацій. 

➢ Головні 

міжнародні 

екологічні 

організації.  

2/1/6 Знати основні 

поняття з теми 

Аналізувати 

мереду 

міжнародних 

екологічних 

організацій 

Розрізняти типи 

міжнародних 

організацій 

Знати головні 

міжнародні 

екологічні 

організації 

Застосовувати 

набуті знання в 

особистому житті 

Здача семінару 

№ 9. 

Опрацювати 

теоретичний 

матеріал з 

теми й питання 

плану 

семінарського 

заняття 9 на 

elearn, та 

підготувати 

доповідь у 

вигляді 

презентації.  

Виконати 

самостійне, 

індивідуальне 

завдання. 

10 балів 

  

  

  

  

  

 

  

10 балів 

 

Тема 10. 

Міжнародні 

екологічні програми і 

проекти. 

➢ Загальна 

характеристика 

міжнародних 

екологічних 

2/1/6 Знати основні 

міжнародні 

екологічні 

програми та 

проекти 

Вміти визначати 

основні структурні 

елементи 

Здача семінару 

№ 10. 

 

Опрацювати 

теоретичний 

матеріал з 

теми й питання 

10 балів 

 

 

 



програм і 

проектів. 

➢ Найвідоміші 

міжнародні 

програми і 

проекти. 

➢ Приклади 

регіональних 

міжнародних 

екологічних 

програм і 

проектів. 

➢ Міжнародні 

екологічні 

олімпіади та 

премії. 

міжнародних 

екологічних 

проектів 

Аналізувати 

ефективність 

реалізації 

міжнародних 

екологічних 

проектів 

Виокремлювати 

форми реалізації 

міжнародної 

екологічної 

політики 

плану 

семінарського 

заняття 10 на 

elearn, та 

підготувати 

доповідь у 

вигляді 

презентації.  

Виконати 

самостійне, 

індивідуальне 

завдання. 

 

 

 

 

 

10 балів 

 

Тема 11. 

Екологічні рухи як 

суб’єкти 

екополітичного 

процесу. 

➢ Загальна 

характеристика 

міжнародних 

екологічних рухів. 

➢ Приклади 

міжнародних 

екологічних рухів. 

2/1/6 Знати основні 

поняття з теми 

Розрізняти типи 

екологічних рухів 

Розуміти 

особливості 

діяльності 

міжнародних 

екологічих рухів 

Застосовувати 

набуті знання для 

зростання фахової 

майстерності 

Здача семінару 

№ 11. 

Опрацювати 

теоретичний 

матеріал з 

теми й питання 

плану 

семінарського 

заняття 11 на 

elearn, та 

підготувати 

доповідь у 

вигляді 

презентації.  

Виконати 

самостійне, 

індивідуальне 

завдання. 

10 балів 

  

  

  

  

  

 

  

10 балів 

 

Тема 12. 

Фінансування 

екологічних проектів 

і програм на 

міжнародному рівні. 

➢ Джерела 

фінансування 

міжнародних 

екологічних 

проектів і 

програм 

➢ Фінансування 

ООН 

➢ Характеристика 

2/1/7 Знати основні 

джерела 

фінансування 

міжнародної 

екологічної 

політики 

Вміти обирати 

найкращий спосіб 

фандрайзингу 

Аналізувати 

причинно-

наслідкові зв’язки 

між діяльністю та 

фінансуванням 

Здача семінару 

№ 12. 

Опрацювати 

теоретичний 

матеріал з 

теми й питання 

плану 

семінарського 

заняття 12 на 

elearn, та 

підготувати 

доповідь у 

вигляді 

презентації.  

10 балів 

  

  

  

  

  

 

 



установ-донорів 

➢ Ефективність 

використання 

ресурсів 

ООН 

Застосовувати 

набуті знання для 

реалізації власної 

професійної 

траекторій 

 Виконати 

самостійне, 

індивідуальне 

завдання. 

 

  

10 балів 

Тема 13. 

Екологічна політика 

країн Європейського 

Союзу і України. 

➢ Цілі екологічної 

політики 

Євросоюзу 

➢ Генеза 

екологічної 

політики 

Євросоюзу 

➢ Сутність 

екологічної 

політики 

Євросоюзу 

➢ Інституції 

Євросоюзу в 

природоохоронні

й діяльності 

➢ Фінансування 

реалізації 

екологічної 

політики в 

Україні та 

Євросоюзі 

➢ Співпраця 

України та 

Євросоюзу в 

екологічному 

аспекті 

2/1/7 Знати основні 

поняття з теми 

Вміти 

охарактеризувати 

екологічну 

політику країн 

Європейського 

Союзу 

Розуміти 

проблеми 

екологічної 

політики України 

та Європейського 

Союзу 

Аналізувати 

тенденції в 

міжнародній 

екологічній 

політиці на 

Євразійському 

континенті 

Застосовувати 

набуті знання для 

власного 

особистісного 

розвитку та 

професійної 

діяльності 

Здача семінару 

№ 13. 

Опрацювати 

теоретичний 

матеріал з 

теми й питання 

плану 

семінарського 

заняття 13 на 

elearn, та 

підготувати 

доповідь у 

вигляді 

презентації.  

Виконати 

самостійне, 

індивідуальне 

завдання. 

 

Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 2. 

10 балів 

  

  

  

  

  

 

  

10 балів 

 

 

30 балів 

Всього за семестр 70 

Екзамен       30 

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Самостійні та індивідуальні роботи, які здаються із порушенням 

термінів та умов виконання не приймаються і не 

перескладаються. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  



Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Наукові роботи 

студентів, реферати повинні мати коректні текстові посилання 

на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

Екзаменів заліків 

90-100 Відмінно зараховано 

74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно не зараховано 

 


