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1. Теми семінарських занять 
 

ТЕМА 4. Право міжнародних організацій 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

1. Право міжнародних організацій, як галузь міжнародного публічного права: 

поняття, джерела та генезис. 

2. Міжнародні конференції: поняття, класифікація, підготовка, скликання та 

правила процедури. 

3. Міжнародні організації: поняття, класифікація, ознаки та структура. 

4. Організація Об’єднаних Націй: історія утворення організації, мета, 

принципи та структура. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«Генеральна Асамблея», «Економічна і соціальна Рада (ЕКОСОР)», 

«Міжнародна конференція», «Міжнародна організація», «Міжнародний 

комітет», «Міжнародний суд», «Міжнародні комісії», «органи СНД», 

«Організація Об’єднаних Націй», «Рада Безпеки ООН», «Рада з опіки», 

«Секретаріат ООН», «Співдружність Незалежних Держав». 

Рекомендована література до Теми 4:  
Основні нормативні акти (за органом, який видав), в тому числі акти 

міжнародного права: 

1. Конституція України (Основний Закон) України. – К., 1996. 

2. Закон України. Про ратифікацію Угоди про загальні умови і механізм 

підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей деpжав-

учасниць Співдружності Незалежних держав: Прийнятий 14 беpез. 1995p. // 

Голос України. -1995. - 28 беpез. - С. 3.  

3. Закон України. Про приєднання України до Генеральної угоди про 

привілеї та імунітети Ради Європи, 1949р., та Протоколу до Генеральної угоди 

про привілеї та імунітети Ради Європи, 1952 р.: Прийнятий 1 жовт. 1996р. № 

391/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 46. - Ст. 250.  

4. Закон України. Про приєднання України до Статуту Ради Європи: 

Прийнятий 31 жовт. 1995р. // Голос України. - 1995. - 4 листоп. - С. 2; Уряд. 

кур’єр. - 1995. - 4 листопада - С. 2.  

5. Декларация о неприменении силы или угрозы силой во 

взаимоотношениях между государствами-участниками Содружества 

Независимых Государств // Голос Украины. – 1992. – 25 марта. С.2. 

6. Договор о коллективной безопасности [СНГ]// Бюл. Междунар. 

Договоров. 1995. - № 10. – С.3-8. 

7. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 1975 г. // Действующее международное право / Составители 

Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - М.,1996 –Т.1. - С. 324. 

8. Итоговый документ Венской встречи государств — участников 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1989 г. // Действующее 
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международное право / Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - 

М.,1996. – Т.1. - С. 83. 

9. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

//Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. 

Мелков – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 2000. – 824 с. 

10. Перечень основных документов Содружества Независимых 

Государств//Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. 

Блатова, Г.М. Мелков – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 2000. – 824 с. 

11. Положение о Комиссии международного права ООН от 21 ноября 

1947 г. //Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. 

Блатова, Г.М. Мелков – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 2000. – 824 с. 

12. Пражский документ о дальнейшем развитии институтов и структур 

СБСЕ 1992 г. // Действующее международное право / Составители 

Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. - М.,1996- Т. 1. - С. 302. 

13. Соглашение о создании Всемирной торговой организации // 

Московский журнал международного права. - 1997. - № 1. - С. 167. 

14. Устав Международного агентства по атомной энергии 1956 г. // 

Действующее международное право / Составители Ю.М.Колосов и 

Э.С.Кривчикова. - М.,1996 – Т.3. - С. 291. 

15. Устав Организации Американских государств // Действующее 

международное право / Составители Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. - М.,1996 

- Т. 2. - С.305. 

16. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 

//Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. 

Мелков – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 2000. – 824 с. 

17. Устав Совета Европы от 5 мая 1949 г. //Международное право в 

документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: 2000. – 824 с. 

18. Устав Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 г. 

//Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. 

Мелков – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 2000. – 824 с. 

19. Устав Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев 1950 г.// Действующее 

международное право / Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - 

М.,1996. – Т.1. -С.333. 
 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Денисова Д.О. Відповідальність міжнародних організацій : 

монографія / Д. О. Денисова ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. І. 

Дмитрієва. - Одеса : Фенікс, 2014. - 323, [3] с. - (Серія «Міжнародне право»). - 

Рез. англ. - Бібліогр.: с. 293-320.  

2. Денисова Д.О. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних 

міжурядових організацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / 

Денисова Дар’яна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 

2013. - 19 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%94$
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3. Коваленко С.О. Кодифікація інституту відповідальності міжнародних 

організацій у міжнародному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / 

Коваленко Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 

2015. - 18 с. 

4. Коваль В. Проблема вдосконалення парламентаризму в 

європейському союзі //Право України. – 2002. - № 7. – С. 110-114.  

5. Кузнецов А.В. Нормотворческая деятельность Генеральной 

Ассамблеи ООН // Право и политика: Научный юридический журнал / 

Даниленко В.И. (глав. ред.): ООО «НБ-Медиа». - 2007. - № 6. - C. 54-59. 

6. Мирошник О.Н. Международно-правовой механизм участия 

военнослужащих ООН в миротворческих операциях // Право и образование: 

Научный журнал / НОУ СГА. - 2007. - № 6. - C. 114-119. 

7. Правила процедуры Парламентской Ассамблеи Совета Европы. - М.: 

1994. – с.78  

8. Право міжнародних організацій і Україна: у схемах та таблицях : 

навч. посіб. / [Бошицький Ю. Л. та ін.] ; за заг. ред. Бошицького Ю. Л., Дей М. 

О. ; Київ. ун-т права НАН України. - Київ : Ліра-К, 2014. - 267 с. : схеми, табл. 

9. Самхарадзе Д.Г. Роль международных организаций в современных 

международных отношениях // Международное публичное и частное право: 

Научно-практическое и информационное издание / В.В. Гриб (ред.). - 2007. - № 

2. - C. 11-14. 

10. Шпакович О.М. Розвиток правових механізмів реалізації актів органів 

міжнародних організацій : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / 

Шпакович Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013. - 

36 с. 

11. Яковенко О. Виконання Україною обов’язків та зобов’язань, що 

випливають з її членства в Раді Європи // Юридичний журнал: Правове 

видання / НПУ ім. М.П. Драгоманова, Інститут політології, соціології і права: 

ВО «Юстініан». - 2007. - № 6. - C. 66-67. 

 

ТЕМА 7. Міжнародна боротьба зі злочинністю 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

1. Міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру: поняття, види та 

форми відповідальності за них. 

2. Міжнародна організація кримінальної поліції: історія утворення, мета, 

завдання та структура. Роль та значення Інтерполу в боротьбі з міжнародними 

злочинами. 

3. Зміст та основні процесуальні форми здійснення видачі (передачі) злочинця 

однією державою іншій у відповідності з нормами міжнародного права. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«екоцид», «екстрадиція», «злочин міжнародного характеру», «злочин проти 

людства», «злочин проти людяності, суб’єкт міжнародного злочину», 

«Інтерпол», «інші міжнародні правопорушення», «міжнародне 

правопорушення», «міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю», 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E$
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«міжнародний злочин», «міжнародний тероризм», «об’єкт міжнародного 

злочину», «репресалії», «реституція», «ресторація», «реторсія», 

«сатисфакція», «субституція», «транснаціональна злочинність».  

 

Рекомендована література до Теми 7: 
Основні нормативні акти (за органом, який видав), в тому числі акти 

міжнародного права: 

1. Конституція України (Основний Закон) України. – К., 1996. 

2. Декларация о территориальном убежище, 1967 г. // www.rada.gou.ua 

3. Европейская Конвенция по борьбе с терроризмом 1977г. // 

www.rada.gou.ua 

4. Единая конвенция о наркотических средствах, 1961 г. // 

www.rada.gou.ua 

5. Європейська конвенція про правову допомогу з питань карних справ 

від 20 квітня 1959 р. .// Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба зі 

злочинністю та взаємна правова допомога.(книга перша). / Збірник документів 

(українською та російською мовами). – Юрінком. – Київ, 1996. – 1184с. 

6. Женевская конвенция о территориальном море и прилежащей зоне, 

1958 г. // www.rada.gou.ua 

7. Женевская конвенция об открытом море, 1958 г. // www.rada.gou.ua 

8. Інструкція про порядок підготовки, передачі та виконання органами 

прокуратури України звернень про правову допомогу у кримінальних справах 

від 28.10.02. // www.rada.gou.ua 

9. Конвенция Европейского Совета о выдаче преступников, 1957 г. // 

www.rada.gou.ua 

10. Конвенция о психотропных веществах, 1971 г. // www.rada.gou.ua 

11. Конвенция по морскому праву, 1982 г. // www.rada.gou.ua 

12. Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням цивільних 

повітряних суден 16.12. 1970 р. // Україна в міжнародно-правових відносинах. 

Боротьба зі злочинністю та взаємна правова допомога.(книга перша). / Збірник 

документів (українською та російською мовами). – Юрінком. – Київ, 1996. – 

1184с. 

13. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти 

безпеки цивільної авіації (23.09.1971р.) // Україна в міжнародно-правових 

відносинах. Боротьба зі злочинністю та взаємна правова допомога.(книга 

перша). / Збірник документів (українською та російською мовами). – Юрінком. 

– Київ, 1996. – 1184с. 

14. Римская конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности морского судоходства, 1988 г. // www.rada.gou.ua 

15. Соглашение о порядке передаче и транзитной перевозки лиц, взятых 

под стражу. Ашгабат, 1994 г. // www.rada.gou.ua 

16. Типовое соглашение о передаче уголовного судопроизводства, 

принятое резолюцией ГА ООН 14 декабря 1990 г. // www.rada.gou.ua 

http://www.rada.gou.ua/
http://www.rada.gou.ua/
http://www.rada.gou.ua/
http://www.rada.gou.ua/
http://www.rada.gou.ua/
http://www.rada.gou.ua/
http://www.rada.gou.ua/
http://www.rada.gou.ua/
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи здобувачів вищої 

освіти на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 
 


