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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне право» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавра» 

спеціальності 081 «Право». 

Сучасне міжнародне право допомагає пізнати глибинні процеси й 

особливості становлення, розвитку і функціонування правової системи своєї 

держави та інших країн, що перебувають у процесі загальносвітового розвитку. 

В умовах посилення у світі процесів глобалізації застосування норм та 

принципів міжнародного права стає для України на сьогодні надважливим з 

огляду на все більш зростаючу зовнішньополітичну діяльність нашої держави. 

Міждержавні зв’язки у сфері юридичної співпраці є на сьогодні вагомими і 

спрямовані на вирішення основних глобальних проблем людства та усунення 

міждержавних конфліктів. Саме тому вивчення основ міжнародного права є 

надзвичайно актуальним і потребує скрупульозного відношення до себе. 

Предмет навчальної дисципліни становить правове регулювання 

міжнародних відносин, що включає норми найважливіших галузей 

міжнародного права та інші правові засоби, за допомогою яких зазначені 

відносини набувають правового змісту, відбувається застосування та реалізація 

права, а також охорона міжнародного правопорядку. 

Міждисциплінарні зв’язки визначаються інтегральним характером 

навчальної дисципліни, міждисциплінарним дискурсом; тісним зв’язком з 

комплексом базових та гуманітарних, а також юридичних дисциплін. Програма 

враховує набуті студентами знання під час вивчення курсів «Теорія держави та 

права», «Господарське право», «Кримінальне право», «Цивільний процес», 

«Господарське право» та готує їх до вивчення у майбутньому інших навчальних 

дисциплін. 

Пропонована програма навчальної дисципліни «Міжнародне право» є 

системним викладенням сучасного міжнародного права згідно з українською 

міжнародно-правовою концепцією. Навчальна програма охоплює теорію 

міжнародного публічного права та майже всі його традиційні галузі, зокрема: 

поняття та джерела міжнародного права; його суб’єкти, створення і реалізація 

норм міжнародного права; основні принципи міжнародного права; 

відповідальність у міжнародному праві; територія і міжнародне право; право 

міжнародних договорів; міжнародне гуманітарне право; право зовнішніх 

зносин; право міжнародних організацій; міжнародне морське, повітряне та 

космічне право; міжнародне економічне право; міжнародне співробітництво у 

боротьбі зі злочинністю; мирні засоби розв’язання міжнародних спорів. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

Модуль 1. Загальні положення  міжнародного права. 

Модуль 2. Міжнародно-правове регулювання у різних сферах. 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення дисципліни є усвідомлення студентами основних 

проблем міжнародного права та суті основоположних міжнародних договорів, 

особливо тих, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 

осмислення загальних принципів міжнародного права та особливостей 

правового регулювання міждержавних відносин; вироблення вмінь роботи з 

нормативним матеріалом при вирішенні конкретних правових ситуацій, які 

можуть виникати у реальних міждержавних відносинах; формування у 

студентів юридичного мислення, політичної та правової культури, 

зацікавленості їх у поглибленні та розширенні правого світогляду тощо. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Міжнародне право» є організація у навчальному процесі педагогічної 

взаємодії, в результаті якої студентами будуть засвоєні основні поняття теорії 

міжнародного права, сформовані чіткі уявлення про структуру системи 

міжнародного права, з’ясовані особливості предмета і метода правового 

регулювання низки галузей міжнародного права, засвоєні фундаментальні 

положення найважливіших міжнародно-правових джерел, сформовані вміння і 

навички самостійного пошуку необхідних міжнародно-правових актів та 

правильного їх використання.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати: 

– визначення понять, що характеризують базові елементи механізму 

регулювання міжнародно-правових відносин; 

– зміст основних принципів міжнародного публічного права; 

– перелік провідних галузей міжнародного права, їх ідентифікуючі ознаки 

(предмет і метод правового регулювання); 

– назви, структуру і зміст основних положень найважливіших міжнародних 

договорів; 

– види міжнародно-правової відповідальності, їх відмінності. 

вміти:  
– знаходити в системі джерел міжнародного права необхідний для вирішення 

конкретної юридичної ситуації правовий документ; 

– виокремлювати елементи структури окремої матеріально-правової норми 

права та складові колізійної норми права; 

– виявляти співвідношення змісту норм міжнародного і національного права; 

– тлумачити зміст норми міжнародного права, використовуючи базові поняття 

правознавства; 

– уміти на практиці застосувати набуті знання. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити (108 годин). 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

      Модуль 1 

Загальні положення міжнародного права 

 

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система та джерела міжнародного права 

Поняття сучасного міжнародного права, його особливості та соціальна 

природа. Предмет і об’єкт міжнародного права. Основні риси сучасного 

міжнародного права. Функції міжнародного права. Співвідношення 

міжнародного публічного права та міжнародного приватного права. 

Поняття й основні принципи побудови системи сучасного міжнародного 

права. Структура міжнародного права. Види міжнародно-правових норм та їхня 

класифікація. Концепція «м’якого права» (soft law). Ієрархія норм 

міжнародного права.  

Поняття «джерела міжнародного права». Особливості становлення 

джерел міжнародного права, їх класифікація й загальна характеристика. 

Міжнародний договір. Міжнародний звичай. Загальні принципи права. Рішення 

міжнародних органів та організацій. Рішення міжнародних судів та 

арбітражних трибуналів. Доктрина міжнародного права.  

Значення проблеми співвідношення міжнародного і 

внутрішньодержавного права. Теорії співвідношення міжнародного і 

внутрішньодержавного права. Доктрина міжнародного права про здійснення 

його норм у внутрішньодержавній сфері. Конституційне право і судова 

практика держав щодо співвідношення національного та міжнародного права. 

Національне законодавство та міжнародна судова практика. Національне 

законодавство України, її судова практика та міжнародне право.  

 

Тема 2. Суб’єкти міжнародного права. Визнання та правонаступництво у 

міжнародному праві 

Поняття міжнародних правовідносин. Основні риси сучасних 

міжнародних правовідносин. Система міжнародних правовідносин.  

Співвідношення понять «суб’єкт міжнародного права» і «суб’єкт 

міжнародних правовідносин». Поняття і види суб’єктів міжнародного права. 

Державоподібні утворення. Зміст міжнародної правосуб’єктності.  

Держави як основні суб’єкти міжнародного права і міжнародних 

правовідносин. Основні права і обов’язки держав. Юрисдикція держави. 

Імунітет держави. Україна як суб’єкт міжнародного права і міжнародних 

правовідносин. Поняття, види, форми, засоби, типи та юридичне значення 

міжнародно-правового визнання. Tabula rasa.  

Поняття визнання та його юридичне значення. Види і форми визнання. 

Правові наслідки визнання у міжнародному праві. Теорії визнання держав.  

Міжнародно-правове регулювання правонаступництва. Поняття і види 

правонаступництва.  
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Правонаступництво держав стосовно міжнародних договорів, державної 

власності, державних архівів і державних боргів. Правовий статус 

правопопередника у міжнародному праві. Права та обов’язки правонаступника. 

Правонаступництво України у зв’язку з припиненням існування СРСР.  

 

Тема 3. Принципи міжнародного права 

Загальна характеристика поняття «принципи права». Поняття принципів 

міжнародного права. Функції, природа та ознаки основних принципів 

міжнародного права. Класифікація основних принципів міжнародного права. 

Юридичний зміст та сфера застосування основних принципів міжнародного 

права.  

Принцип суверенної рівності держав. Принцип незастосування сили та 

погрози силою. Принцип непорушності державних кордонів. Принцип 

територіальної цілісності держав. Принцип мирного розв'язання міжнародних 

суперечок.  

Принцип невтручання у внутрішні справи держав. Принцип загальної 

поваги прав людини. Принцип самовизначення народів і націй. Принцип 

співробітництва. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань. 

 

Тема 4. Міжнародно-правове регулювання. Міжнародна законність та 

міжнародно-правова відповідальність 

Сутність і принципи міжнародного правотворчого процесу. Односторонні 

акти держави у міжнародному правотворчому процесі. Участь громадськості у 

міжнародному правотворчому процесі. Кодифікація і подальший розвиток 

міжнародного права. 

Міжнародне право та міжнародний правопорядок. Функції міжнародного 

правопорядку. Учасники міжнародного правопорядку та вимоги до їх 

правового статусу. Загальні юридичні принципи міжнародного правопорядку. 

 Норми міжнародного права, їхні сутність, зміст та призначення. 

Класифікація норм міжнародного права.  Кодифікація норм міжнародного 

права та їх прогресивний розвиток. 

 Імплементація норм міжнародного права. Трансформація норм 

міжнародного права. Апроксимація норм права Європейського Союзу. 

Уніфікація положень сучасного міжнародного права. 

Поняття і сутність міжнародної законності. Структура міжнародної 

законності. Режим і принципи міжнародної законності, їх особливості на 

сучасному етапі.  

Відповідальність у міжнародному праві. Поняття, цілі та функції 

інституту міжнародно-правової відповідальності. Принцип міжнародної 

відповідальності. Суб’єкти міжнародно-правової відповідальності. Підстави 

міжнародної відповідальності суб’єктів міжнародного права.  

Поняття й ознаки міжнародного правопорушення. Класифікація та види 

міжнародного правопорушення. Елементи міжнародно-протиправного діяння. 

Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав.  
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Порушення міжнародного зобов’язання. Обставини, що виключають 

протиправність. Зміст міжнародно-правової відповідальності держави. 

Відшкодування збитків. Поняття реквізицій, контрибуцій, реторсій, реституцій, 

репресалій та репарацій. Контрзаходи і санкції в міжнародному праві, їх 

поняття і характерні особливості. Типи  і види міжнародно-правових санкцій. 

Умови правомірності застосування  міжнародно-правових санкцій. Механізм 

застосування міжнародно-правових санкцій. Міжнародна відповідальність за 

шкідливі наслідки. Відповідальність міжнародних організацій. Міжнародно-

правова відповідальність фізичних осіб. 

 

Тема 5. Територія і міжнародне право 

Поняття і значення території у міжнародних відносинах і міжнародному 

праві. Види територій. Територія з міжнародним режимом. Території зі 

змішаним режимом. Території зі спеціальним міжнародним режимом. «Нічийні 

території» (res nullius). Юридична природа та склад державної території. 

Правові підстави зміни державної території. Акреція. Протиправні зміни 

державної території. Оренда території. Державні кордони: поняття, види та 

правовий режим державних кордонів. Види, способи, порядок встановлення  й 

охорона державних кордонів. Правовий режим прикордонних зон.  

Міжнародно-правовий режим водних об’єктів. Міжнародні ріки. Режим 

судноплавства по Дунаю. Прикордонні ріки. Міжнародні канали. Прикордонні 

озера. 

Без’ядерні зони. Договір про Антарктику. Договір Тлателолко (The Treaty 

of Tlatelolco). Договір Раротонга (The Treaty of Rarotonga). Договір Пеліндаба 

(The Treaty of Pelindaba). Міжнародно-правовий режим Антарктики. Режим 

живих ресурсів. Принцип мирного використання Антарктики.  Принцип 

свободи наукових досліджень в Антарктиці. Правовий статус Арктики. 

Секторний поділ арктичних територій. Концепція інтернаціоналізації Арктики. 

Арктична Рада: мета створення і членство. 

Поняття і види територіальних спорів. Урегулювання територіальних 

спорів. Принцип uti possidetis. Концепція естопелю.  

 

Модуль 2 

Міжнародно-правове регулювання у різних сферах 

 

Тема 6. Право міжнародних договорів 

Право міжнародних договорів, його система та джерела. Віденська 

конвенція про право міжнародних договорів (1969 р.) (The Vienna Convention on 

the Law of Treaties), Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо 

договорів (1978 р.) (Vienna Convention on Succession of States in respect of 

Treaties), Віденська конвенція про право договорів між державами й 

міжнародними організаціями (1986 р.) (Vienna Convention on the Law of Treaties 

between States and International Organizations or between International 

Organizations).  
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Поняття міжнародного договору, суб’єкти права міжнародних договорів, 

сторони й учасники міжнародних договорів. Види міжнародних договорів. 

Modus vivendi. Укладання міжнародних договорів, правосуб’єктність на 

укладання договорів, повноваження. Консенсус. Стадії укладання міжнародних 

договорів. Промульгація міжнародного договору. Пролонгація міжнародного 

договору. Застереження до договорів та їх юридичні наслідки.  

Форма й структура договору. Мова договору. Тлумачення міжнародного 

договору і види тлумачення. Дія міжнародного договору.  Умови чинності 

договору, визнання договору недійсним. Перегляд договору. Новація 

міжнародного договору. Факультативний протокол. Припинення й 

призупинення дії договору. Підстави припинення дії договору. Функції й 

повноваження депозитарію. Реєстрація та публікування договору. 

 

Тема 7. Право зовнішніх зносин  

Поняття, функції, принципи й джерела права зовнішніх зносин. Система 

органів зовнішніх зносин, загальна характеристика: глава держави, парламент, 

уряд, відомство зовнішніх справ, інші відомства, суд. Привілеї та імунітети 

посадових осіб. Нотифікація.  

Дипломатичне право: поняття і джерела. Види дипломатичних 

представництв. Функції дипломатичних представництв. Торгові 

представництва. Дипломатичний корпус. Дуаєн дипломатичного корпусу: 

поняття та функції. Вірча грамота. Persona non grata. Інсуррекція. Привілеї та 

імунітети дипломатичних представництв та їх персоналу.  

Дипломатичне право спеціальних місій і міжнародних організацій. Привілеї 

та імунітети міжнародних організацій та їх персоналу. Привілеї та імунітети 

представників держав при міжнародних організаціях. 

Міжнародно-правовий захист осіб, що користуються дипломатичним імунітетом. 

Поняття та джерела консульського права. Консульські зносини. 

Організація консульських установ, типи консульських установ. Консульський 

округ. Функції консульських установ. Призначення консула та припинення 

його повноважень. Привілеї та імунітети консульських представництв та їх 

персоналу. 

 

Тема 8. Право міжнародних організацій 

 Поняття, функції, принципи й джерела права міжнародних організацій. 

Становлення й розвиток права міжнародних організацій.  

Поняття, класифікація та роль міжнародних організацій у сучасних 

міжнародних відносинах. Історія виникнення міжнародних організацій та їх 

місце в житті сучасного міжнародного співтовариства. Юридична природа 

міжнародних організацій, їх компетенція і функції. Членство в міжнародних 

організаціях, порядок вступу й виходу з міжнародної організації. Участь 

України в міжнародних організаціях. Органи міжнародної організації, порядок 

їх формування, компетенція й діяльність. Правотворча діяльність міжнародних 

організацій та їх органів, юридична сила актів міжнародних організацій.  
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Організація Об’єднаних Націй (ООН) (United Nations Organisation):  

історія створення, цілі та принципи. Членство в ООН. Головні органи ООН. 

Спеціальні установи ООН. Представництва при міжнародних організаціях. 

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) (North Atlantic Treaty 

Organization). 

Регіональні міжнародні організації: створення, цілі, керівні органи. Рада 

Європи (Council of Europe): історія створення, цілі та принципи. Організація з 

безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) (Organization for Security and Co-

operation in Europe). Співдружність незалежних держав (СНД) (Commonwealth 

of Independent States). Ліга Арабських держав (ЛАД) (The League of Arab States). 

Організація американських держав (ОАД) (Organization of American States). 

Організація Африканської Єдності (ОАЄ) (Organization of African Unity). 

Європейський Союз (ЄС) (European Union): історія створення, цілі та 

принципи. Передумови виникнення права ЄС. Поняття і структура права ЄС. 

Роль ЄС в правовому регулюванні європейської інтеграції. Договірний 

механізм ЄС. Інституційний механізм ЄС. Правове регулювання зовнішніх 

зносин ЄС. 

 

Тема 9. Міжнародне гуманітарне право 

Співвідношення понять «міжнародне гуманітарне право», «право 

збройних конфліктів» та «право війни». Поняття і функції права збройних 

конфліктів. Система права збройних конфліктів. Становлення та кодифікація  

права збройних конфліктів. Джерела і принципи права збройних конфліктів. 

«Право Гааги» (The Hague Conventions of 1899 and 1907) і «Право Женеви» (The 

Geneva Conventions). Об’єкт і сфера застосування права збройних конфліктів. 

Status quo ante bellum. Ангарія. 

Правовий статус учасників збройних конфліктів. Основні інститути права 

збройних конфліктів. Методи й засоби ведення воєнних дій.  

Захист жертв війни: основні положення. Міжнародний рух Червоного 

Хреста і Червоного Півмісяця (The International Red Cross and Red Crescent 

Movement). Захист поранених, хворих та осіб, що потерпіли корабельну аварію. 

Військовополонені. Інтерновані особи. Зони безпеки. 

Режим воєнної окупації: поняття окупації, дія режиму в часі. Управління 

окупованою територією. Правове становище населення окупованої території. 

Рух опору на окупованій території. 

Поняття та види нейтралітету.  

Контроль за виконанням права збройних конфліктів. Право збройних 

конфліктів і миротворчі сили ООН. Національні і міжнародні засоби 

забезпечення норм права збройних конфліктів.  

 

Тема 10. Міжнародне морське право 

Поняття і розвиток міжнародного морського права. Основні принципи та 

джерела міжнародного морського права. Кодифікація норм міжнародного 

морського права.  
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Класифікація та делімітація морських просторів. 

Простори, що входять до складу території прибережної держави. 

Внутрішні морські води, їх правовий режим. «Історичні затоки». Морські 

порти. Поняття територіальних вод, кримінальна і цивільна юрисдикція. Право 

мирного проходу через територіальні води. Води архіпелагу. 

Простори, що не входять до складу території прибережної держави, але 

прибережна держава має на неї певні суверенні права, визначені міжнародним 

правом. Прилегла зона і її правовий режим. Континентальний шельф. 

Виключна економічна зона: поняття, правовий режим. 

Правовий режим відкритого моря (altum mare). Район відкритого моря. 

Правовий режим міжнародного морського дна. Замкнені і напівзамкнені моря.  

Міжнародно-правове регулювання освоєння мінеральних ресурсів 

глибинного морського дна, правові проблеми судноплавства, іншої 

господарської діяльності й проведення науково-дослідницьких робіт. 

Міжнародно-правовий режим наукових досліджень Світового океану. 

Міжнародно-правовий режим захисту і охорони морського середовища. Мирне 

розв’язання спорів, що виникають при дослідженні й використанні Світового 

океану. 

Міжнародні протоки, канали і річки, що використовуються для 

міжнародного судноплавства. 

Міжнародні морські організації. Правові питання надання допомоги та 

порятунку на морі. Морські судна. Правові проблеми статусу військових 

кораблів. 

 

Тема 11. Міжнародне повітряне та космічне право 

Поняття міжнародного повітряного права. Основні джерела повітряного 

права. Юрисдикція держави у своєму повітряному просторі. Поняття повітряної 

лінії. Міжнародні правила польотів у повітряному просторі держав і в 

міжнародному повітряному просторі. Комерційні права в міжнародних 

повітряних сполученнях. Міжнародна організація цивільної авіації. 

Поняття й функції міжнародного космічного права. Джерела та головні 

принципи міжнародного космічного права. Правовий режим космічного 

простору, небесних тіл і космічних обєктів. Космічний екіпаж. Правовий 

статус космонавтів і космічних апаратів. Правові форми співробітництва 

держав у космосі. Спеціальні правові режими деяких видів космічної 

діяльності. Міжнародно-правова відповідальність за космічну діяльність. 

 

Тема 12. Міжнародне економічне право 

Поняття міжнародного економічного права. Джерела, цілі і принципи 

міжнародного економічного права. Право стійкого розвитку. Держава в 

міжнародному економічному праві. Міжнародні організації в галузі 

міжнародного економічного співробітництва. Транснаціональні корпорації.  
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Розв’язання міжнародних економічних спорів. Клаузула. Міжнародне 

торговельне право. Міжнародне фінансове право. Міжнародне інвестиційне 

право. Міжнародне податкове право. Міжнародне транспортне право. Поняття, 

види та система міжнародних економічних договорів. Поняття преференцій. 

Міжнародний економічний договір, угоди про товарообмін, міждержавні 

товарні угоди, кредитні угоди, угоди про міжнародні розрахунки. Інкотермс 

(International Commercial Terms).  Lex mercatoria.  

Міжнародно-правове регулювання   співробітництва у промисловості та 

сільському господарстві. Правове регулювання міжнародного науково-

технічного співробітництва. й функції міжнародного митного права. Поняття, 

принципи та джерела міжнародного митного права. Інститут митного простору. 

Міжнародні митні договори та їхня інкорпорація у внутрішнє право. 

 

Тема 13. Міжнародне право прав людини 

Поняття, функції та правове закріплення міжнародних стандартів прав і 

свобод людини. Формування стандартів прав людини на універсальному рівні.  

Поняття, функції та принципи міжнародного права захисту прав людини 

та основних свобод. Система міжнародного права захисту прав людини та 

основних свобод. Джерела міжнародного права захисту прав людини та 

основних свобод.  

Класифікація прав людини. Громадянські й політичні права. Економічні, 

соціальні і культурні права. Колективні права. Права народів. Права 

національних, етнічних, релігійних і мовних меншин. Поняття расової 

дискримінації. Права корінних народів і таких, що ведуть племінний спосіб 

життя. 

«Хартія прав людини» (Загальна декларація прав людини, Міжнародний 

пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні та культурні права), її загальна характеристика, юридична сила. 

Регіональні системи міжнародного захисту прав людини та основних свобод.  

Міжнародні договори, які регулюють захист прав окремих категорій 

індивідів (жінки, діти, національні меншини). Розгляд докладів, петицій, 

звернень, інспектування. Процедури розгляду індивідуальних скарг, скарг 

держав. Захист прав людини міжнародними посадовими особами. 

Види правових режимів, порядок в’їзду, виїзду, оформлення 

перебування іноземних громадян. Права  і свободи іноземних громадян і осіб 

без громадянства. 

Основні групи міжнародних документів про захист прав людини. 

Міжнародні органи із захисту прав людини. Формування стандартів прав 

людини на регіональному рівні.  
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Тема 14. Міжнародне екологічне право 

 Поняття, предмет і джерела міжнародного екологічного права. 

Формування міжнародного права навколишнього середовища.  

Принципи міжнародного екологічного права. Міжнародно-правове 

регулювання вирішення глобальних екологічних проблем.  

Охорона рослинного та тваринного світу згідно норм міжнародного 

права. Охорона атмосфери і навколоземного космічного простору. 

Особливості гармонізації норм міжнародного права із чинним 

українським законодавством. 

 Міжнародна співпраця з охорони довкілля від радіоактивного 

забруднення. Міжнародні екологічні організації. 

 

Тема 15. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю  

 Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Міжнародні 

стандарти в галузі боротьби зі злочинністю і кримінального правосуддя. 

Міжнародно-правова допомога в кримінальних справах. Видача злочинців. 

Екстрадиція (Extradition). Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних 

осіб. 

 Поняття і розвиток міжнародного кримінального права. Система 

міжнародного кримінального права.  

Загальна частина міжнародного кримінального права. Основні принципи 

та джерела міжнародного кримінального права. Взаємодія міжнародного і 

внутрішнього кримінального права. Міжнародно-правове регулювання 

загальних питань юрисдикції у різних територіальних просторах. Уніфікація 

кримінального законодавства держав. Відповідальність за міжнародним 

кримінальним правом. Кримінальна юрисдикція.  

Особлива частина міжнародного кримінального права. Поняття 

міжнародної боротьби зі злочинністю. Її головні форми та тенденції розвитку. 

Поняття міжнародного злочину. Боротьба з окремими  видами злочинів. 

Транснаціональні злочини. Злочини за загальним міжнародним правом. 

Конвенційні злочини. Міжнародний тероризм. 

Інституційний механізм міжнародного кримінального права. Міжнародні 

кримінальні судові органи. Нюрнбергський і Токійський військові трибунали. 

Міжнародні кримінальні трибунали для Югославії і Руанди. Міжнародний 

кримінальний суд. Міжнародні органи боротьби зі злочинністю. Міжнародна 

організація кримінальної поліції (Інтерпол) (International Criminal Police 

Organization). 
 

Тема 16. Міжнародно-правові засоби вирішення спорів і конфліктів 

Поняття мирного розв’язання міжнародних спорів. Види міжнародних 

спорів. Рекомендації щодо мирного врегулювання міжнародних спорів. Мирні 

засоби – єдиний правомірний спосіб вирішення спорів і розбіжностей між 

державами. Класифікація мирних засобів розв’язання міжнародних спорів. 

Безпосередні дипломатичні акції. Добрі послуги.  
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Міжнародні процедури примирення як урегулювання спору сторін за 

допомогою третіх елементів. Міжнародний юридичний розгляд.  

Традиційні мирні засоби розв’язання міжнародних спорів. Безпосередні 

переговори, стадії переговорного процесу. Консультації (факультативні, 

обов’язкові) та їх особливості. Міжнародна процедура примирення. 

Посередництво. Міжнародні слідчі і погоджувальні комісії. 

Міжнародне правосуддя та історія його становлення й розвитку. Постійна 

палата міжнародного правосуддя. Міжнародний суд ООН (International Court of 

Justice): склад, порядок утворення, компетенція, юрисдикція. Сучасна система 

міжнародних судових установ.  

Регіональні та спеціалізовані міжнародні судові установи. Міжнародний 

трибунал з морського права. Суд Європейського Союзу (Court of Justice of the 

European Union). Європейський Суд з прав людини (European Court of Human 

Rights). Економічний суд СНД. Міжнародні трибунали. Міжнародний арбітраж 

(третейський суд). Засади міжнародного арбітражу. Постійна палата 

третейського суду.   

Розв’язання міжнародних спорів у міжнародних організаціях. Механізм 

розв’язання міжнародних спорів в рамках ООН (Генеральна Асамблея ООН, 

Рада Безпеки ООН) і регіональних організацій.  
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4.  Форма підсумкового контролю успішності навчання  
Контрольні заходи здійснюються науково-педагогічними працівниками і 

включають поточний і підсумковий контроль. Об’єктами системи поточного та 

підсумкового контролю є робота студентів на семінарських (практичних) 

заняттях та виконаних індивідуальних (домашніх) завдань. Поточний контроль 

здійснюється при проведенні семінарських (практичних) та індивідуальних 

занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу 

дисципліни.  

Під час проведення семінарських занять застосовуються такі методи 

контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, визначених 

планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з 

теми заняття, письмове складання студентами тестів. При проведенні 

практичних занять – контроль здійснюється при розв’язуванні окремими 

студентами біля дошки та «малими групами» комплексу практичних задач і 

проблемних ситуацій.  

Поточний контроль, який застосовується під час індивідуально-

консультативних занять, здійснюється за допомогою відповідних тестів в усній 

або письмовій формі. Такий контроль застосовується по відношенню до тих 

студентів, які мають поточну заборгованість із поважних причин. Поточний 

контроль виконання студентами індивідуальних (домашніх) завдань 

здійснюється за допомогою перевірки викладачем результатів розв’язання 

розрахункових завдань.  

Підсумкове оцінювання знань з дисципліни здійснюється у формі 

екзамену. 

 
5. Засоби діагностики успішності навчання  

 

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається із суми 

балів за результатами поточного контролю знань та складання екзамену. 

Загальна сума набраних балів протягом семестру за поточну успішність 

максимально складає 60. Ще 40 балів студент має можливість отримати при 

складанні екзамену. Академічні успіхи студента визначаються за допомогою 

системи оцінювання, що використовується в ПУЕТ, з обов’язковим 

переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS. 

Оцінка «відмінно» (90-100 балів) передбачає, що студент виявляє 

особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги 

викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 

обдарування і нахили.  

Оцінка «дуже добре» (82-89 балів) передбачає, що студент вільно володіє 

вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує 

вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна. 
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Оцінка «добре» (74-81 бал) передбачає, що студент вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача й 

самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок. 

Оцінка «задовільно» (64-73 бали) передбачає, що студент відтворює 

значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, 

виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. 

Оцінка «достатньо» (60-63 бали) передбачає, що студент володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні. 

Оцінка «незадовільно з можливістю повторного складання семестрового 

контролю» (35-59 балів) передбачає, що студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

Оцінка «незадовільно» з обов’язковим вивченням залікового кредиту»       

(1-34 бали) передбачає, що студент володіє матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів. 
 


