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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Міжнародне фауністичне право» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за 

напрямом 6.030202 «міжнародне право» галузі знань 0302 «міжнародні відносини». 

Дисципліна входить до циклу дисциплін спеціалізації. Викладається в другому 

семестрі четвертого курсу бакалаврату в обсязі 72 годин (двох кредитів ECTS), зокрема: 

лекції – 20 години; семінари – 10 годин; самостійна робота — 42 годин. Підсумковий 

контроль — залік. 

Мета дисципліни – ознайомити студентів IV курсу спеціальності «міжнародне 

право» спеціалізації «міжнародне екологічне та природоресурсне право» з питаннями основ 

міжнародно-правового регулювання охорони, використання, відтворення тваринного світу, 

виробити навички чіткого і професійного розуміння особливостей міжнародно-правових 

явищ, а також виробити вміння здійснювати правовий аналіз міжнародно-правових джерел 

та нормативних актів України у сфері міжнародного фауністичного права. 

Завдання – опанування студентами теоретичною і нормативною базою міжнародного 

публічного права у сфері поводження, використання, захисту та збереження тваринного світу 

та вміння застосовувати на практиці теоретичні знання з міжнародно-правових питань, що 

постають у сфері сучасних міжнародних відносин довкола охорони фауни.   

Курс складається з двох змістових модулів. Перший модуль присвячений вивченню 

особливостей міжнародного фауністичного права як підгалузі міжнародного права, джерелам 

та принципам міжнародного фауністичного права. Другий модуль – міжнародно-правовій 

охороні тваринного світу та співробітництву держав у напрямку охорони фауни. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  
– історію становлення міжнародного фауністичного права; 

– місце міжнародного фауністичного права в системі міжнародного права; 

– основні джерела міжнародного фауністичного права; 

– основні напрямки співробітництва держав із охорони окремих видів тварин; 

– особливості міжнародно-правового регулювання на універсальному та 

регіональному рівнях щодо захисту об’єктів тваринного світу; 

 

вміти: 

– логічно та професійно обґрунтовувати та висловлювати свою точку зору з 

проблематики міжнародного фауністичного права; 

– використовувати юридичні поняття і категорії, що застосовуються у сфері 

міжнародного права навколишнього середовища і міжнародного фауністичного 

права зокрема. 

Місце дисципліни в системі підготовки фахівця з міжнародного права: навчальна 

дисципліна «Міжнародне фауністичне право» є однією із ключових складових комплексної 

підготовки бакалаврів спеціальності «Міжнародне право», що дає огляд використання 

міжнародно-правового інструментарію в конкретній практичній сфері міжнародних 

відносин. 

Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами. Навчальна дисципліна «Міжнародне 

фауністичне право» заснована на знаннях та вміннях, набутих студентами під час вивчення 

курсів «Міжнародне право навколишнього середовища». Дисципліна вивчається студентами 

IV курсу ОКР «бакалавр» відділення «міжнародне право» протягом одного семестру. 

 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.  

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка передбачає 
дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки 
(20%) включає: презентацію (20%), глибинність методології у репрезентованому дослідженні 
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(20%), здійсненність та узгодженість пропозицій (20%), ступінь оригінальності (20%) та 
визначення методологічних проблем теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки 
(80%) включає: якісну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%), 
ідентифікація шляхів та методологія вирішення проблеми, яка виникла чи може виникнути (25%), 
окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних) проблем (25%). Курс складається з 
двох змістових модулів. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-2, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) входять 

теми 3-5. Обов’язковим для іспиту є виконання індивідуальних робіт, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни. 

 

Оцінювання за формами контролю: 

 

 ЗМ1 ЗМ2 

 Min. – 12 

балів 

Max. – 20 

балів 

Min. – 12 

балів 

Max. – 20 

балів 

Усна відповідь 1 x 4 = 9 3 x 2 = 6 1 x 4 = 9 3 x 2 = 6 

Доповнення 0 x 4 = 0 2 x 4 = 6 0 x 4 = 0 2 x 4 = 6 

Самостійна робота 2 x 2 = 2 2 x 2 = 3 2 x 2 = 2 2 x 2 = 3 

Модульна 

контрольна 

робота  

0 x 1 = 0 5 x 1 = 5 0 x 1 = 0 5 x 1 = 5 

 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 60-бальною шкалою. Для 

одержання заліку студентові необхідно набрати щонайменше 60 балів протягом семестру. 

У разі відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються відповідно до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 31 жовтня 2010 року. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 

 
Змістовий модуль 

 1 (ЗМ1 ) 

Змістовий модуль  

2 (ЗМ2) 
Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 36 

Максимальна оцінка в балах 30 30 60 

 

 

Шкала відповідності 

 

 

За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за 
національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84 

65 – 74 
3 задовільно 

60 – 64 

35 – 59 2 незадовільно 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовний модуль 1. Міжнародне фауністичне право як особлива підгалузь 

міжнародного права навколишнього середовища 

ТЕМА 1. Поняття та розвиток міжнародного фауністичного права  

Поняття, предмет, джерела та принципи міжнародного фауністичного права. Становлення та 

розвиток міжнародного фауністичного права. 

ТЕМА 2. Імплементація і застосування норм міжнародного фауністичного права 

Імплементація норм міжнародного фауністичного права в національні законодавства. 

Міжнародно-правові зобов’язання України в сфері міжнародного фауністичного права 

 

Змістовний модуль 2. Міжнародно-правова охорона тваринного світу та 

співробітництво держав щодо охорони фауни 

ТЕМА 3. Міжнародно-правова охорона водних тварин 

Міжнародно-правова охорона риби та інших живих водних ресурсів (окрім морських 

ссавців). Міжнародно-правова охорона китів та малих китоподібних, тюленів та інших 

морських ссавців. 

ТЕМА 4. Міжнародно-правова охорона наземних тварин  

Міжнародно-правова охорона птахів. Міжнародно-правова охорона інших видів ссавців в 

рамках універсальних та регіональних міжнародно-правових інструментів. 

ТЕМА 5. Міжнародна практика вирішення спорів щодо охорони тваринного світу 

Роль Міжнародного Суду ООН в охороні тваринного світу (на прикладі справи Японія проти 

Австралії та Нової Зеландії). Вирішення спорів щодо захисту тварин в рамках Світової 

організації торгівлі (на прикладі справ щодо тюленів та тунця). 

 

 

 

 



 6 

 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ  

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
семінар

и 
С/Р 

Змістовий модуль 1. Міжнародне фауністичне право як особлива підгалузь 
міжнародного права навколишнього середовища 

1 
ТЕМА 1. Поняття та розвиток міжнародного 
фауністичного права 4 2 8 

2 
ТЕМА 2. Імплементація і застосування норм 
міжнародного фауністичного права 4 2 8 

Змістовий модуль 2. Міжнародно-правова охорона тваринного світу та 

співробітництво держав щодо охорони фауни 

3 ТЕМА 3. Міжнародно-правова охорона водних тварин 4 2 8 

4 ТЕМА 4. Міжнародно-правова охорона наземних тварин 4 2 8 

5 
ТЕМА 5. Міжнародна практика вирішення спорів щодо 
охорони тваринного світу 

4 2 10 

 ВСЬОГО 20 10 42 

 

Загальний обсяг 72 год., в тому числі: 

Лекцій – 20 год. 

Семінари – 10 год. 

Самостійна робота – 42 год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МІЖНАРОДНЕ ФАУНІСТИЧНЕ ПРАВО ЯК ОСОБЛИВА 

ПІДГАЛУЗЬ МІНАРОДНОГО ПРАВА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ФАУНІСТИЧНОГО ПРАВА (14 

год.) 

 

Лекція 1. Поняття, предмет, джерела та принципи міжнародного фауністичного права 

(2 год.).  

Місце міжнародного фауністичного права в системі міжнародного права та співвідношення з 

міжнародним правом навколишнього середовища. Предмет та об’єкт міжнародного 

фауністичного права. Суб’єкти міжнародного фауністичного права. Джерела міжнародного 

фауністичного права. Принципи міжнародного фауністичного права. 

 

Лекція 2. Становлення та розвиток міжнародного фауністичного права (2 год.).  

Особливості становлення міжнародного фауністичного права. Основні етапи історичного 

розвитку міжнародного фауністичного права. Еволюція підходів до міжнародного 

фауністичного права від морально-етичних цінностей до міжнародно-правового закріплення.  

 

Семінар 1. Поняття міжнародного фауністичного права (2 год.). 

1. Поняття та визначення міжнародного фауністичного права. 

2. Співвідношення міжнародного фауністичного права з міжнародним правом 

навколишнього середовища. 

3. Предмет міжнародного фауністичного права. 

4. Функції міжнародного фауністичного права.  

5. Джерела міжнародного фауністичного права. 

6. Принципи міжнародного фауністичного права. 

7. Основні етапи історичного розвитку міжнародного фауністичного права.  

8. Особливості становлення міжнародного фауністичного права.  

 

Завдання для самостійної роботи (8 год.).  

1. Визначте місце міжнародного фауністичного права серед інших регулятивних 

нормативних систем (політика, дипломатія, релігія, етика, мораль, ідеологія). 

2. Проаналізувати та порівняти усі спеціальні та загальні принципи та визначити, який 

на вашу думку принцип має превалювати.  

 

 

ТЕМА 2. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ І ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО 

ФАУНІСТИЧНОГО ПРАВА (14 год.) 

 

Лекція 3. Імплементація норм міжнародного фауністичного права в національні 

законодавства (2 год.) 

Імплементація як елемент забезпечення виконання норм міжнародного фауністичного права. 

Імплементація міжнародного фауністичного права в національні законодавства. Звітність, 

моніторинг, перевірка виконання угод з міжнародного фауністичного права. 

 

Лекція 4. Міжнародно-правові зобов’язання України в сфері міжнародного 

фауністичного права (2 год.) 

Участь України в універсальних та регіональних фауністичних міжнародно-правових угодах. 

Аналіз чинного законодавства України щодо охорони тваринного світу (ЗУ «Про тваринний 

світ», ЗУ «Про Червону книгу України», адміністративна та кримінальна відповідальність за 

порушення фауністичного законодавства України). 
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Семінар 2. Імплементація та застосування норм міжнародного фауністичного права (2 

год.). 

1. Імплементація як елемент забезпечення виконання міжнародного фауністичного 

права. 

2. Звітність, моніторинг, перевірка виконання угод з міжнародного фауністичного права. 

3. Ступінь імплементації Україною своїх міжнародно-правових зобов’язань в 

національне законодавство. 

4. Аналіз чинного законодавства України і його відповідність міжнародним 

зобов’язанням України у сфері захисту і охорони дикої фауни. 

  

Завдання для самостійної роботи (8 год.).  

1. Складіть таблицю участі України у багатосторонніх міжнародних фауністичних 

угодах, як універсального, так і регіонального рівня. 

2. Проведіть порівняльний аналіз імплементації та адаптації своїх зобов’язань за 

міжнародними фауністичними угодами між трьома державами: Україною, однією 

державою правової сім’ї загального права, однієї державою правової сім’ї 

континентального права. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ТВАРИННОГО 

СВІТУ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ ЩОДО ОХОРОНИ ФАУНИ 

 

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ВОДНИХ ТВАРИН (14 год.) 

 

Лекція 5. Міжнародно-правова охорона риби та інших живих водних ресурсів (окрім 

морських ссавців) (2 год.) 

Роль конвенцій з морського права в сфері охорони риби та інших живих ресурсів моря. 

Термінологічний апарат у сфері охорони живих водних ресурсів. Роль ФАО у сфері 

збереження та охорони рибних запасів. Регіональне співробітництво держав та міжнародних 

організацій в питаннях охорони живих рибних ресурсів. 

 

Лекція 6. Міжнародно-правова охорона китів та малих китоподібних, тюленів та інших 

морських ссавців (2 год.) 

Розвиток міжнародного фауністичного права в питанні охорони та захисту китів. 

Особливості ведення китобійного промислу відповідно до Міжнародної конвенції щодо 

регулювання китобійного промислу від 02.12.1946. Основні напрямки діяльності 

Міжнародної китобійної комісії. Система договорів про Антарктику, як основа міжнародно-

правового захисту тюленів. Міжнародно-правове регулювання захисту та охорони інших 

морських ссавців, зокрема морських черепах. 

 

Семінар 3. Міжнародно-правова охорона водних тварин (2 год.). 

1. Аналіз Конвенції з морського права 1982 року щодо захисту живих водних ресурсів. 

2. Основні положення Угоди про виконання положень Конвенції Організації Об'єднаних 

Націй з морського  права від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження 

транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними 

від 04.12.1995. 

3. Регіональні організації з охорони окремих видів риби (тунець, лосось, камбала тощо). 

4. Поняття китоподібних. 

5. Характеристика роботи МКК. 

6. Характеристика існуючих заповідників для китів. 

7. Особливості міжнародно-правового регулювання захисту малих китоподібних. 

8. Поняття тюленів. 
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9. Аналіз основних положень СКАР. 

10. Участь України в міжнародних угодах щодо захисту водних тварин. 

 

Завдання для самостійної роботи (8 год.).  

1. З’ясуйте юридичний зміст понять «риби», «водні живі ресурси», «морські ссавці», 

«китоподібні», понять анадромних, катадромних, транскордонних, далеко мігруючих 

риб. 

2. Проаналізуйте участь України в міжнародних двосторонніх та багатосторонніх 

міжнародних угодах щодо охорони та захисту водних морських тварин. 

3. Запропонуйте та обґрунтуйте доцільність плану дій з приєднання та імплементації 

відповідних міжнародно-правових інструментів з охорони водних тварин у 

національне фауністичне законодавство. 

 

 

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА НАЗЕМНИХ ТВАРИН (14 год.). 

 

Лекція 7. Міжнародно-правова охорона птахів (2 год.) 

Еволюція підходу щодо захисту птахів в міжнародному праві. Міжнародно-правовий захист 

птахів на універсальному рівні. Основні спеціалізовані міжнародно-правові інструменти 

щодо охорони птахів. Боннська конвенція (CMS) та угоди в її рамках щодо охорони птахів. 

Регіональне співробітництво держав щодо захисту птахів. Участь України у міжнародних 

угодах щодо охорони та захисту птахів. 

 

Лекція 8. Міжнародно-правова охорона диких тварин в рамках універсальних та 

регіональних міжнародно-правових інструментів (2 год.). 

Біорізноманіття як нова перспектива охорони тваринного світу на універсальному рівні. 

Охорона мігруючих видів. Міжнародно-правове регулювання торгівлі дикими тваринами. 

Збереження місць існування диких тварин в рамках універсальних та регіональних 

міжнародно-правових інструментів. Співробітництво держав на універсальному та 

регіональному рівні щодо охорони та захисту диких тварин. 

 

 

Семінар 4. Міжнародно-правовий захист наземних тварин (2 год.). 

1. Проаналізуйте положення конвенцій про охорону птахів 1902 року та 1950 року. 

З’ясуйте спільне та особливе. 

2. Проаналізуйте регіональні міжнародні угоди щодо охорони птахів. 

3. Рамсарська конвенція і охорона птахів. 

4. Аналіз Боннської конвенції (CMS) щодо захисту диких тварин. 

5. Аналіз Бернської конвенції щодо захисту диких тварин.  

6. Основні положення Вашингтонської конвенції (СІТЕС). 

7. Захист тварин під час перевезення. 

8. Інституційні механізми захисту диких тварин, встановлені міжнародними 

інструментами щодо захисту диких тварин. 

9. Регіональні міжнародно-правові інструменти (Африка, Західна півкуля, Європа, 

Арктичні регіони, інші регіональні та субрегіональні домовленості) щодо захисту 

диких тварин. 

  

Завдання для самостійної роботи (8 год.).  

1. Проаналізуйте вплив зміни клімату на біорізноманіття планети. 

2. Проаналізуйте ефективність і достатність існуючих міжнародно-правових 

інструментів, а також механізмів їх застосування і імплементації щодо збереження та 

охорони тваринного світу. 
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ТЕМА 5. МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЩОДО ОХОРОНИ 

ТВАРИННОГО СВІТУ (16 год.). 

 

Лекція 9. Роль Міжнародного Суду ООН в охороні тваринного світу (на прикладі 

справи Японія проти Австралії та Нової Зеландії) (2 год.). 

Передумови та підстави для виникнення спору. Особливості процесуального розгляду 

справи. Рішення по суті. Окремі думки суддів. Наслідки цього рішення для міжнародного 

фауністичного права. 

 

Лекція 10. Вирішення спорів щодо захисту тварин в рамках Світової організації 

торгівлі (на прикладі справ щодо тюленів та тунця) (2 год.). 

Передумови та підстави виникнення спору. Розгляд справ у першій інстанції. Розгляд справ в 

апеляції. Наслідки ухвалення такого рішення для міжнародного фауністичного права. 

 

Семінар 5. Міжнародна практика вирішення спорів (2 год.). 

1. Значення рішення МС ООН щодо китобійного промислу для розвитку концепції 

«благополуччя тварин» щодо диких видів тварин.  

2. Зміст поняття «для наукових цілей» в рішенні МС ООН.  

3. Різниця у рішеннях Органу з вирішення спорів СОТ та Апеляційного органу СОТ у 

справі щодо тюленів. 

4. Міжнародно-правова практика вирішення спорів в інших організаціях. 

 

 

Завдання для самостійної роботи (10 год.). 

1. Проаналізуйте практику в контексті охорони на прикладі справ, розглянутих 

Міжнародним Судом ООН, Міжнародним трибуналом з морського права, органами з 

вирішення спорів СОТ тощо 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

                               

1. Поняття та визначення міжнародного фауністичного права. 

2. Співвідношення міжнародного фауністичного права з міжнародним правом 

навколишнього середовища. 

3. Предмет та об’єкт міжнародного фауністичного права. 

4. Функції міжнародного фауністичного права.  

5. Характерні особливості міжнародного фауністичного права.  

6. Джерела міжнародного фауністичного права. 

7. Принципи міжнародного фауністичного права. 

8. Основні етапи історичного розвитку міжнародного фауністичного права.  

9. Особливості становлення міжнародного фауністичного права.  

10. Етапи становлення міжнародного фауністичного права та еволюція підходів та 

методів регулювання. Поняття «мігруючий вид».  

11. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин: основні положення.  

12. Додатки до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин. 

13. Угоди про збереження в рамках Боннської конвенції. 

14. Меморандуми про порозуміння в рамках Боннської конвенції 

15. Поняття китоподібних. 

16. Основні договори у сфері захисту китоподібних. 

17.  Міжнародно-правовий захист черепах. 

18. Міжнародно-правовий захист тюленів.  

19. Міжнародно-правова охорона птахів корисних для сільського господарства. 

20. Охорона птахів в рамках конвенцій про захист мігруючих видів тварин. 

21. Охорона птахів в рамках Рамсарської конвенції. 

22. Спеціальні міжнародно-правові акти у сфері охорони птахів. 

23. Конвенція СІТЕС як основний механізм забезпечення охорони видів фауни, що 

перебувають під загрозою зникнення 

24. Гнучкі механізми Конвенції СІТЕС і в чому вони проявляються. 

25. Захист тварин під час перевезення. 

26. Бернська конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ 

існування в Європі 1979 р.  

27. Конвенція про захист природи та збереження дикої природи в Західній півкулі 1940 р. 

28. Конвенція про збереження природи в Південній частині Тихого океану 1976 р. 

29. Конвенція АСЕАН про збереження природи і природних ресурсів 1985 р.  

30. Африканська конвенція про збереження природи і природних ресурсів 2003 р. 

                             

 


