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Анотація

У посібнику надано матеріали для вивчення навчальної дисципліни
«Екологічна етика». У ньому обґрунтовано основні засади екологічної етики,
викладено систему правил та еколого-етичних стандартів, а також
нормативно-правове забезпечення захисту тварин від жорстокого
поводження. Висвітлено практичні аспекти застосування екологічної етики.
Видання містить навчальну програму курсу, завдання, тести та запитання для
самоконтролю.

Для зручності самостійного засвоєння курсу посібник містить программу
навчальної дисципліни, завдання для самостійної роботи, запитання для
самоконтролю, тести, теми рефератів та наукових робіт, словник термінів, що
вживаються у законодавстві щодо захисту тварин від жорсткого поводження,
структурований перелік нормативно-правових актів та рекомендовану
літературу. Це дозволить студентам перевірити набуті знання з навчального
курсу "Екологічна етика"

У першій главі розкрито поняття екологічної етики та історію її становлення.
Особливу увагу приділено розвитку екологічних вчень, створенню товариств
захисту тварин, першим законодавчим актам, що закріплювали права
природи. Наведено відомості про відомі літературні твори на екологічну
тематику та їх авторів.

У другій главі обгрунтовано права природи за допомогою визначення цінності
природи, конфліктів цінностей і природоохоронних мотивацій. Докладно
розглянуто права, що належать тваринам, наведено приклади світової судової
практики, де вперше позивачем стала тварина. Окремий параграф присвячено
напрямам екологічної етики.

У третій главі описано систему правил і стандартів екологічної етики через
принципи і правила екоетичного ставлення до природи.

Значну увагу у червертій главі навчального посібника приділено
нормативно-правовому забезпеченню захисту тварин від жорстокого
поводження: міжнародно-правовим стандартам гуманного поводження з
тваринами: регулюванню захисту тварин від жорстокого поводження:
правилам утримання тварин, що виключають жорстокість, державному
регулюванні данної галузі. 

Призначено для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вишів усіх
спеціальностей, правоохоронців, природоохоронців, членів громадських
організацій і всіх, кого цікавить ця проблематика.
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