
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародне природоресурсне 

право» 

для підготовки здобувачів ступеня бакалавр 

за спеціальністю 293 Міжнародне право  

Назва навчальної 

дисципліни 
Міжнародне природоресурсне право  

Кафедра  Трудового, земельного та господарського права 

Курс та семестр 3 курс, 6 семестр 

Форма контролю екзамен 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Місінкевич Анна Леонідівна, доцент кафедри трудового, земельного 

та господарського права, кандидат юридичних наук, доцент 

(http://univer.km.ua/kafedra.php?kafid=21&w=sklad ) 

Семінарські заняття, консультації: Місінкевич Анна Леонідівна, 

доцент кафедри трудового, земельного та господарського права, 

кандидат юридичних наук, доцент 

(http://univer.km.ua/kafedra.php?kafid=21&w=sklad). 

Мета навчальної 

дисципліни  

Міжнародне природоресурсне право - навчальна дисципліна, яка 

забезпечує вивчення міжнародних норм та міжнародних правових 

стандартів, міжнародних звичаїв захисту природнього середовища на 

міжнародній арені у різних міжнародних інституціях.  

Під час вивчення цієї навчальної дисципліни у здобувача вищої освіти 

формуються практичні знання, щодо оформлення правових процедур 

здійснення охорони навколишнього природного середовища та сталого 

природокористування на міжнародному рівні в різних країнах 

Європейського Союзу та за їх межами. 

У ході розгляду навчальної дисципліни здобувач вищої освіти набуває 

вміння аналізувати законодавство, міжнародні акти та наукові 

дослідження вчених в галузі міжнародне природоресурсне право для 

подальших особистих наукових досліджень та вирішення практичних 

завдань у цій правовій сфері. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно 

до стандарту вищої 

освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК-1. Здатність розуміти теоретичні основи, термінологію та практику 

професійної діяльності в галузі права. 
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ФК-2. Здатність розуміти сучасні актуальні питання, історію розвитку, 

закономірності, проблеми та тенденції правового регулювання 

суспільних відносин. 

ФК-3. Здатність ефективно працювати з джерелами національного та 

міжнародного права з урахуванням їх юридичної сили, дії у часі, 

просторі та за колом осіб. 

ФК-4. Здатність правильно тлумачити нормативно-правові акти, 

оцінювати судову практику та застосовувати їх при вчиненні різних 

правових дій. 

ФК-5. Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації 

в конкретних сферах юридичної діяльності. 

ФК-6. Здатність здійснювати науково-правову експертизу проектів 

нормативно-правових актів. 

ФК-7. Здатність розробляти проекти нормативно-правових актів, 

надавати рекомендації щодо їх удосконалення. 

ФК-8. Здатність до формування власної цілісної, логічної й 

обґрунтованої позиції щодо правової проблеми, її відстоювання і 

захисту перед підготовленою аудиторією. 

ФК-9. Здатність приймати рішення, формувати правову позицію по 

справі та відображати її у тексті різних правових документів, у тому 

числі з процесуальних питань. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 

аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних 

виступів, дискусій, проведення занять. 

РН-2. Діяти відповідно до морально-етичних норм та позитивних 

соціально-орієнтованих ціннісних переконань під час проведення 

наукового дослідження та здійснення педагогічної діяльності. 

РН-3. В усній та письмовій формі презентувати та обговорювати 

результати власного наукового дослідження українською та іноземною 

мовами. 

РН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові 

рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, 

економічних та етичних аспектів. 

РН-5. Демонструвати академічну доброчесність під час 

здійснення наукових досліджень, реєструвати та захищати право 

інтелектуальної власності. 

РН-6. Демонструвати знання методології наукових досліджень у 

галузі права, ефективно застосовувати різноманітні методи під час 

проведення власного наукового дослідження. 

РН-7. Викладати юридичні навчальні дисципліни, зрозуміло 

доносити інформацію до підготовленої або непідготовленої аудиторії 

РН-8. Демонструвати розуміння теоретичних основ, 

.термінології та практики професійної діяльності в галузі права. 

РН-9. Демонструвати знання та розуміння сучасних актуальних 

питань, історії розвитку, закономірностей, проблем та тенденцій 

правового регулювання суспільних відносин у різних галузях. 

РН-10. Ефективно працювати з джерелами національного та 

міжнародного права, виявляти колізії, прогалини, інші недоліки 

правового регулювання. 

РН-11. Тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати судову 

практику та правильно застосовувати їх при вчиненні різних правових 

дій. 



РН-12. Використовувати знання та уміння для надання 

кваліфікованих юридичних висновків і консультацій з правових питань 

у різних сферах юридичної діяльності. 

РН-13. Аналізувати зміст проектів нормативно-правових актів, 

здійснювати їх науково-правову експертизу, надавати рекомендації 

щодо їх удосконалення. 

РН-14. Самостійно або у групі науково-педагогічних 

працівників розробляти проекти нормативно-правових актів. 

РН-15. Демонструвати уміння формулювання власної цілісної, 

логічної й обґрунтованої позиції щодо правової проблеми, відстоювати 

і захищати її перед підготовленою аудиторією. 

РН-16. Використовувати знання та вміння для прийняття рішень в 

юридичній справі, формулювати правову позицію у тексті різних 

правових документів, у тому числі процесуальних. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1 Поняття й особливості міжнародного природоресурсного права.  

Тема 2. Джерела міжнародного природо ресурсного права. 

Тема 3. Відповідальність у міжнародному природоресурсному праві. 

Тема 4. Міжнародно-правовий захист екологічних прав людини. 

Тема 5. Міжнародно-правова охорона морського середовища. 

Тема 6. Міжнародно-правова охорона атмосферного повітря і 

космічного простору. 

Тема 7. Міжнародно-правова охорона біорізноманіття Землі. 

Тема 8. Міжнародно-правове регулювання поводження з небезпечними 

для навколишнього середовища матеріалами і речовинами. 

Тема 9. Правові аспекти співпраці України і Європейського Союзу у 

сфері охорони навколишнього середовища. 

 


