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Практичні аспекти реалізації міжнародного права 

 
Анотація. Дисципліна «Практичні аспекти реалізації міжнародного права» належить до переліку 
дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта 
та спрямована, передусім, на формування юриста-міжнародника, здатного до розуміння 
людиноцентричних та екоцентричних аспектів реалізації сучасного міжнародного права. Особлива 
увага приділяється аналізу етичного виміру механізму міжнародно-правового захисту прав людини в 
таких сферах, як довкілля й біомедицина, а також практичного застосування принципу недискримінації 
в міжнародному та національному праві.  
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Медведєва Марина Олександрівна, д. ю. н., доцент, доцент кафедри міжнародного права 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання відносно людиноцентричних та екоцентричних 
засад функціонування системи сучасного міжнародного права, поглибити знання про міжнародні 
механізми захисту прав людини, міжнародне право навколишнього середовища. 
Спеціальні (фахові) компетентності, які отримує аспірант: 
1. Здатність до усвідомлення й використання в процесі створення, тлумачення та застосування 
міжнародного права соціальних, особистісних, психологічних та природничих факторів.  
2. Здатність ідентифікувати нові та вирішувати існуючі морально-етичні питання, що мають 
відношення до сфери міжнародного права. 
Спеціальна компетентність 1. Здатність до усвідомлення й використання в процесі створення, 
тлумачення та застосування норм міжнародного права соціальних, особистісних, природничих і 
психологічних факторів 
Аспірант буде знати:  
1) людиноцентричні та екоцентричні концепції сучасного міжнародного права;  
2) особливості та практичні наслідки реалізації міжнародно-правових норм в галузі охорони довкілля й 
захисту прав людини. 
Аспірант буде вміти: 
1) розробляти практичні рекомендації з удосконалення механізму міжнародного та національного 
правового регулювання в питаннях прав людини, недискримінації, охорони довкілля, 
природокористування;  
2) визначати основні тенденції та прогнозувати наслідки застосування соціальних, особистісних, 
природничих і психологічних факторів в міжнародно-правовій системі 
Спеціальна компетентність 2. Здатність ідентифікувати нові та вирішувати існуючі морально-
етичні питання, що мають відношення до сфери міжнародного права. 
Аспірант буде знати:  
1) міжнародну договірну та судову практику з питань охорони довкілля та захисту прав людини; 
2) сучасні морально-етичні проблеми в міжнародно-правовому механізмі охорони довкілля та захисту 
прав людини 
Аспірант буде вміти: 
1) готувати аналітичні довідки з питань прав людини, недискримінації, охорони довкілля, 
природокористування; 
2) представляти відповідні інтереси окремих осіб та держави в міжнародному та національному 
судовому процесі. 
Змістові модулі:  

міжнародно-правове забезпечення реалізації екологічних прав; 
індивідуальний та колективний виміри права сталого розвитку; 
міжнародно-правовий захист осіб в умовах природних і техногенних катастроф; 
міжнародна договірна та судова практика з охорони культурної спадщини; 
міжнародно-правове регулювання застосування біотехнологій; 
міжнародно-правовий механізм захисту прав людини в сфері біомедицини; 
практичні питання визначення початку й кінця життя людини в міжнародному й національному 
праві; 
міжнародна й національна практика реалізації принципу недискримінації 

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.02 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
 


