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Силабус курсу Міжнародне співробітництво в екології 

______20120-2021_____ навчального року 

 

 

Назва курсу  Екологічне інспектування та екологічний контроль 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, в. Дорошенка 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра конструктивної географії і 

картографії 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань: 18 Виробництво та технології. Спеціальність:183 

Технології захисту навколишнього середовища 

 

Викладачі курсу Пилипович Ольга Василівна, доцент кафедри конструктивної географії 

і картографії 

Контактна інформація 

викладачів 

olha.pylypovych@lnu.edu.ua, 

https://geography.lnu.edu.ua/employee/pylypovych-olha-vasylivna  

м. Львів, в. Дорошенка 41, к. 66. 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації. Для 

погодження часу консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача або телефонувати. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/mizhnarodne-spivrobitnytstvo-v-

ekolohii  

Інформація про курс Останніми десятиліттями роль міжнародного співробітництва у 

вирішенні питань охорони довкілля зростає не лише в межах однієї 

країни, а й в межах окремих держав та усієї біосфери Землі. Саме тому, 

мета даного курсу ознайомити студентів з основними інституційними 

та правовими механізми міжнародного співробітництва у сфері 

розв’язання глобальних та міжнародних екологічних проблем; 

завданнями ООН і спеціалізованих урядових та неурядових організацій 

у розв’язанні екологічних проблем сучасності. Навчити студентів 

аналізувати судову і арбітражну практику у справах, що стосуються 

вирішення міжнародних екологічних суперечок, характеризувати 

основні положення міжнародних конвенцій та договорів у сфері 

екологічної політики, учасником яких є Україна. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Міжнародне співробітництво в галузі екології» є 

нормативною дисципліною з спеціальності 183 Технології захисту 

навколишнього середовища для освітньої програми магістр, яка 

викладається у 10 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Ознайомити студентів з основними положеннями та термінологією 

предмету; інституційними та правовими механізми міжнародного 

співробітництва у сфері розв’язання глобальних та міжнародних 

екологічних проблем; завданнями ООН і спеціалізованих урядових та 

неурядових організацій у розв’язанні екологічних проблем сучасності. 

Навчити студентів аналізувати судову і арбітражну практику у справах, 

що стосуються вирішення міжнародних екологічних суперечок, 

характеризувати основні положення міжнародних конвенцій та 

https://geography.lnu.edu.ua/employee/pylypovych-olha-vasylivna
https://geography.lnu.edu.ua/course/mizhnarodne-spivrobitnytstvo-v-ekolohii
https://geography.lnu.edu.ua/course/mizhnarodne-spivrobitnytstvo-v-ekolohii
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договорів у сфері екологічної політики, учасником яких є Україна. 

Завдання: 

 ознайомити студентів з теоретичними основами дослідження 

глобальних та міжнародних екологічних проблем сучасного 

суспільства;   

 визначити роль ООН і спеціалізованих організацій у розв’язанні 

глобальних екологічних проблем сучасності; 

 дати оцінку діяльності регіональних міжнародних організацій у 

розв’язанні глобальних проблем сучасної цивілізації; 

 вказати на роль неурядових організацій у міжнародному 

співробітництві з метою розв’язання глобальних екологічних 

проблем; 

 ознайомити студентів з основними досягненнями в галузі 

навколишнього середовища завдяки спільним зусиллям 

міжнародних екологічних організацій;  

 вказати на основні стратегії міжнародної співпраці у галузі екології 

у контексті сучасних змін у біосфері Землі. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна 

1. Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у 

сфері охорони навколишнього середовища. – Львів, 2004. – 192 

с.  

2. Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. – 

2-е вид., доп. – Львів: Норма, 2002. – 416 с. 

3. Іванюк Д.П.. Шульга І.В. Управління природоохоронною 

діяльністю: Навч. посібник. – К.: Алеута, 2007. – 368 с. 

4. Кравченко С. М. Актуальні проблеми міжнародного права 

навколишнього середовища : підручник / С. М. Кравченко, А. О. 

Андрусевич, Дж. Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. Кравченко. – 

Львів : Вид. центр ЛНУ, 2002. – 336 с. 

5. Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного 

контролю: навч.-метод. посібник /Ольга Пилипович; ЛНУ 

ім..І.Франка. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с.  

6. Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. І. Федорович, М. Я. Ващишин 

та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2010. – 401 с. 

7. Кучик О. С. Україна в міжнародних організаціях : підручник. 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 412 с. 

Допоміжна 
1. Величко О.М., Зеркалов Д.В. Контроль забруднення довкілля. 

Навчальний посібник.  - К.: Основа, 2002. – 256 с. 

2. Дубовіч І. Особливості та перспективи розвитку міжнародної 

екологізації економіки //Ecological economics and sustainable 

forest management: developing a transdisciplinary approach for the 

Carpathian Mountains. Edted by I.P. Solovij, W.S. Keeton. – Lviv: 

Ukrainian National Forestry University Press, Liga-Press, 2009. – 

432 h/ - Statistics: fig. 28, tables 67, bibliography 686  

Тривалість курсу ___________   год. 

 

Обсяг курсу  48  години аудиторних занять. З них __32_ годин лекцій, __16_ годин 



 3 

лабораторних робіт/практичних занять та ___58____ годин самостійної 

роботи 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

 основні причини виникнення глобальних та міжнародних 

екологічних проблем; 

 класифікацію міжнародних природоохоронних організацій; 

 основні досягнення урядових та неурядових організацій у 

вирішенні екологічних проблем сучасної цивілізації; 

 основні напрями і форми міжнародного співробітництва у галузі 

охорони довкілля; 

 основні механізми міжнародної співпраці у галузі екології 

 основні положення міжнародних конвенцій природоохоронного 

характеру. 

 вміти:  

 вільно оперувати відповідним понятійним апаратом; 

 давати типологічну оцінку глобальним екологічним проблемам 

сучасної цивілізації; 

 аналізувати міжнародну нормативно-правову базу міжнародного 

співробітництва у сфері розв’язання екологічних проблем 

сучасності; 

 оцінювати ступінь ефективності участі конкретних міжнародних 

організацій в міжнародно-правовому регулюванні захисту і 

збереження навколишнього середовища; 

 аналізувати документи ООН та інших міжнародних організацій, 

що займаються регулюванням міжнародних екологічних 

відносин; 

 аналізувати судову і арбітражну практику у справах, що 

стосуються вирішення міжнародних екологічних суперечок; 

 характеризувати основні положення міжнародних конвенцій та 

договорів у сфері екологічної політики, учасником яких є 

Україна. 

Ключові слова Міжнародне співробітництво, міжнародне екологічне законодавство, 

міжнародна конвенція, міжнародна організація, глобальні екологічні 

проблеми. 

Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 

контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 

надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 

форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 

розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 

робочою програмою.  

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує у собі 

самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 

першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 

самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 

(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 

засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні 
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завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 

результатів навчання. 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Міжнародне 

співробітництво в галузі екології»1 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру, 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з загальної 

екології, екологічного законодавства, міжнародного права, нормування 

та стандартизації в екології. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, дискусії, обговорення. 

Лекційна форма навчання:  

проведення лекцій; пояснення законодавчих норм та договорів; 

дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Семінарські заняття: Вивчення механізмів міжнародної співпраці в 

галузі екології. 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• семінарське заняття : максимальна кількість балів_30 _ 

• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__20__ 

 • іспит: максимальна кількість балів_50_ 

Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Питання до іспиту 1. Глобальні та транскордонні екологічні проблеми, як передумова 

для міжнародної співпраці у галузі охорони довкілля. 

2. Типізація глобальних екологічних проблем. 

3. Історія «глобалістики». 

4. Історія становлення міжнародного природоохоронного 

управління. 

5. Поняття «міжнародно-правове регулювання навколишнім 

середовищем». Предмет, об’єкт та суб’єкт м/н правового 

регулювання. 

6. Принципи міжнародної співпраці. 

7. Основні напрями і форми міжнародного співробітництва. 

8. Класифікація міжнародних екологічних організацій. 

9. Види міжнародних зустрічей та переговорів. 

10. Характеристика міжнародної нормативно-правової бази 

співробітництва у сфері екології. 

11. Конвенції, як основний документ міжнародної екологічної 

співпраці. 

12. Класифікація конвенцій. 

13. Основні природоохоронні конвенції, їх суть. 

14. Урядові екологічні організації, їх роль у розв’язанні екологічних 

проблем людства. 

15. Роль ООН у розв’язанні екологічних проблем сучасності. 

16. ФАО, основна мета діяльності, та основні досягнення. 
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17. ЮНЕП, основна мета діяльності, та основні досягнення. 

18. ЮНЕСКО, основна мета діяльності, та основні досягнення. 

19. МАГАТЕ, основна мета діяльності, та основні досягнення. 

20. ВМО, основна мета діяльності, та основні досягнення. 

21. ІКАО, основна мета діяльності, та основні досягнення. 

22. ІМО, основна мета діяльності, та основні досягнення. 

23. МСОП, основна мета діяльності, та основні досягнення. 

24. Неурядові екологічні організації, їх роль у розв’язанні 

екологічних проблем людства. 

25. ВВФ, основна мета діяльності, та основні досягнення. 

26. Римський клуб, основна мета діяльності, та основні досягнення. 

27. Грінпіс, основна мета діяльності, та основні досягнення. 

28. Глобальне водне партнерство, основна мета діяльності, та 

основні досягнення. 

29. Міжнародний суд екологічного арбітражу та примирення, 

основна мета діяльності, та основні досягнення. 

30. Розвиток міжнародної екологічної співпраці на рівні Європи. 

31. Арбітражна практика у справах, що стосуються вирішення 

міжнародних екологічних суперечок. 

32. Основні положення міжнародних конвенцій та договорів у сфері 

екологічної політики, учасником яких є Україна. 

33. У чому полягає суть міжнародної конвенції про оцінку впливу 

на навколишнє середовище у транскордонному контексті 

підписаної в Еспо (Фінляндія). 

34. Перелік об’єктів, що мають потенційну небезпеку для 

транскордонного забруднення навколишнього середовища 

(відповідно до положень конвенції підписаної у Еспо). 

У чому полягає суть конвенції про транскордонне забруднення 

повітря на великі відстані (Женева). 

35. Суть конвенції з охорони і використання транскордонних 

водотоків і міжнародних озер (Хельсінкі). 

36. Основні положення Орхуської конвенції про доступ до 

екологічної інформації. 

37. Основна мета та завдання Конвенції CITES. 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 

Модульний контроль у вигляді тестування. 
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Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконання 

1 Тема 1. Тема 1. Глобальні 

та транскордонні 

екологічні проблеми, як 

передумова для 

міжнародної співпраці у 

галузі охорони довкілля 

 

Лекція 1. Кравченко С. М. Актуальні проблеми 

міжнародного права навколишнього 

середовища : підручник / С. М. 

Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. 

Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. 

Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 

2002. – 336 с. 

2. Пилипович О.В. Організація 

прикордонного екологічного 

контролю: навч.-метод. посібник 

/Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. – 

Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с.  

3. Кучик О. С. Україна в міжнародних 

організаціях : підручник. Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. – 412 с. 

 
 
2 

- 

2 Тема 2. Міжнародно-

правові аспекти 

екологічного управління 
 

 

Лекція 1. Кравченко С. М. Актуальні проблеми 

міжнародного права навколишнього 

середовища : підручник / С. М. 

Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. 

Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. 

Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 

2002. – 336 с. 

2. Пилипович О.В. Організація 

прикордонного екологічного 

контролю: навч.-метод. посібник 

/Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. 

– Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с.  

3. Кучик О. С. Україна в міжнародних 

організаціях : підручник. Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. – 412 с. 

 
2 

- 

3 Тема 3. Основні форми 

міжнародного 

Лекція 1. Збірник нормативно-правових актів 

Європейського Союзу у сфері охорони 

2  
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співробітництва навколишнього середовища. – Львів, 

2004. – 192 с.  

2. Збірник міжнародно-правових актів у 

сфері охорони довкілля. – 2-е вид., 

доп. – Львів: Норма, 2002. – 416 с. 

3. Кравченко С. М. Актуальні проблеми 

міжнародного права навколишнього 

середовища : підручник / С. М. 

Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. 

Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. 

Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 

2002. – 336 с. 

4. Пилипович О.В. Організація 

прикордонного екологічного 

контролю: навч.-метод. посібник 

/Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. 

– Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с.  

5. Кучик О. С. Україна в міжнародних 

організаціях : підручник. Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. – 412 с. 
4 Тема 4. Урядові 

міжнародні організації як 

важливий інструмент 

розв’язання екологічних 

проблем людства 

Лекція 1. Кравченко С. М. Актуальні проблеми 

міжнародного права навколишнього 

середовища : підручник / С. М. 

Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. 

Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. 

Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 

2002. – 336 с. 

2. Пилипович О.В. Організація 

прикордонного екологічного 

контролю: навч.-метод. посібник 

/Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. 

– Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с.  

3. Кучик О. С. Україна в міжнародних 

організаціях : підручник. Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. – 412 с. 

 
4 

- 
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5 Тема 5. Роль ООН у 

розв’язанні екологічних 

проблем сучасності 

Лекція 1. Кравченко С. М. Актуальні проблеми 

міжнародного права навколишнього 

середовища : підручник / С. М. 

Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. 

Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. 

Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 

2002. – 336 с. 

2. Пилипович О.В. Організація 

прикордонного екологічного 

контролю: навч.-метод. посібник 

/Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. 

– Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с. 

3. Кучик О. С. Україна в міжнародних 

організаціях : підручник. Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. – 412 с. 

6  

6 Тема 6. Розвиток 

міжнародної екологічної 

співпраці на рівні Європи 

Лекція 1. Збірник нормативно-правових актів 

Європейського Союзу у сфері охорони 

навколишнього середовища. – Львів, 

2004. – 192 с.  

2. Збірник міжнародно-правових актів у 

сфері охорони довкілля. – 2-е вид., 

доп. – Львів: Норма, 2002. – 416 с. 

3. Кравченко С. М. Актуальні проблеми 

міжнародного права навколишнього 

середовища : підручник / С. М. 

Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. 

Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. 

Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 

2002. – 336 с. 

4. Пилипович О.В. Організація 

прикордонного екологічного 

контролю: навч.-метод. посібник 

/Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. 

– Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с. 

5. Кучик О. С. Україна в міжнародних 

організаціях : підручник. Львів : ЛНУ 

4 - 
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імені Івана Франка, 2014. – 412 с. 
7 Тема 7. Участь неурядових 

організацій у 

міжнародному 

співробітництві з метою 

розв’язання екологічних 

проблем 

Лекція 1. Кравченко С. М. Актуальні проблеми 

міжнародного права навколишнього 

середовища : підручник / С. М. 

Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. 

Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. 

Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 

2002. – 336 с. 

4. Пилипович О.В. Організація 

прикордонного екологічного 

контролю: навч.-метод. посібник 

/Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. 

– Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с. 

5. Кучик О. С. Україна в міжнародних 

організаціях : підручник. Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. – 412 с. 

4  

8 Тема 8. Арбітражна 

практика у справах, що 

стосуються вирішення 

міжнародних екологічних 

суперечок 

Лекція 1. Кравченко С. М. Актуальні проблеми 

міжнародного права навколишнього 

середовища : підручник / С. М. 

Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. 

Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. 

Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 

2002. – 336 с. 

2. Р. В. Яцишин Міжнародне екологічне 

судочинство 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/articl

e/download/7239/8108  

 
2 

- 

9 Тема 9. Основні положення 

міжнародних конвенцій та 

договорів у сфері 

екологічної політики, 

учасником яких є Україна 

Лекція 1. Сівак   В.К.,   Солодкий   В.Д.,     Основи   

екологічної   безпеки територій та акваторій. 

Ч., Зелена Буковина, 2000 - 150 с. 

2. Пилипович О.В. Організація 

прикордонного екологічного контролю: 

навч.-метод. посібник /Ольга Пилипович; 

ЛНУ ім..І.Франка. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 

208 с. 

6  

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/download/7239/8108
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/download/7239/8108
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3. Пилипович О.В. Екологічне інспектування 

та екологічний контроль: навч.-метод. 

Посібник. // ЛНУ ім..І.Франка.2019. – 122 с. 
10 Тема 1. Перелік і суть 

глобальних екологічних 

проблем сучасної 

цивілізації 

Семінарське 

заняття 
1. Кравченко С. М. Актуальні проблеми 

міжнародного права навколишнього 

середовища : підручник / С. М. 

Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. 

Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. 

Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 

2002. – 336 с. 

2. Пилипович О.В. Організація 

прикордонного екологічного 

контролю: навч.-метод. посібник 

/Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. 

– Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с. 

3. Кучик О. С. Україна в міжнародних 

організаціях : підручник. Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. – 412 с. 

 
 
2 

 

11.  Тема 2. Види компетенцій 

міжнародних організацій 

стосовно захисту та 

збереження 

навколишнього 

середовища 

Семінарське 

заняття 
1. Кравченко С. М. Актуальні проблеми 

міжнародного права навколишнього 

середовища : підручник / С. М. 

Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. 

Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. 

Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 

2002. – 336 с. 

2. Пилипович О.В. Організація 

прикордонного екологічного 

контролю: навч.-метод. посібник 

/Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. 

– Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с. 

3. Кучик О. С. Україна в міжнародних 

організаціях : підручник. Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. – 412 с. 

 
2 

 

12.  Тема 3. Роль МАГАТЕ та 

ВМО у вирішенні 

Семінарське 

заняття 
1. Кравченко С. М. Актуальні проблеми 

міжнародного права навколишнього 

2  
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міжнародних екологічних 

проблем 

середовища : підручник / С. М. 

Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. 

Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. 

Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 

2002. – 336 с. 

2. Пилипович О.В. Організація 

прикордонного екологічного 

контролю: навч.-метод. посібник 

/Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. 

– Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с. 

3. Кучик О. С. Україна в міжнародних 

організаціях : підручник. Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. – 412 с. 
13. Тема 4. Роль ЮНЕП та 

МСОП у вирішенні 

міжнародних екологічних 

проблем 

Семінарське 

заняття 
1. Кравченко С. М. Актуальні проблеми 

міжнародного права навколишнього 

середовища : підручник / С. М. 

Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. 

Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. 

Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 

2002. – 336 с. 

2. Пилипович О.В. Організація 

прикордонного екологічного 

контролю: навч.-метод. посібник 

/Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. 

– Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с. 

3. Кучик О. С. Україна в міжнародних 

організаціях : підручник. Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. – 412 с. 

2  

14. Тема 5. Роль ВООЗ та 

ФАО у вирішенні 

міжнародних екологічних 

проблем 

Семінарське 

заняття 
1. Кравченко С. М. Актуальні проблеми 

міжнародного права навколишнього 

середовища : підручник / С. М. 

Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. 

Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. 

Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 

2002. – 336 с. 

 
2 
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2. http://www.fao.org 

3. https://www.wmo.int 

4. Пилипович О.В. Організація 

прикордонного екологічного 

контролю: навч.-метод. посібник 

/Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. 

– Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с. 

5. Кучик О. С. Україна в міжнародних 

організаціях : підручник. Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. – 412 с. 
16. 

Тема 6. Роль неурядових 

міжнародних організацій у 

вирішенні міжнародних 

екологічних проблем 

сучасної цивілізації. 

Семінарське 

заняття 
1. Кучик О. С. Україна в міжнародних 

організаціях : підручник. Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. – 412 с. 

2. http://www.vestnik-

econom.mgu.od.ua/journal/2015/10-

2015/45.pdf  

 
2 

 

17  Тема 7. Основні 

положення міжнародних 

конвенцій та договорів у 

сфері екологічної політики, 

учасником яких є Україна 

Семінарське 

заняття 
1. Кравченко С. М. Актуальні проблеми 

міжнародного права навколишнього 

середовища : підручник / С. М. 
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Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 

2002. – 336 с. 
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прикордонного екологічного 
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організаціях : підручник. Львів : ЛНУ 
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