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1. Теми семінарських занять 
 

ТЕМА 1. Поняття, джерела та особливості міжнародного публічного права 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

 

1. Поняття, специфіка, функції, джерела міжнародного права, як особливої 

системи права. 

2. Поняття, види та характерні риси основних принципів міжнародного права. 

3. Поняття міжнародної нормативної системи; класифікація норм, що 

регулюють міжнародні відносини. Концепція «м’якого права». 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«анексія» (в сучасному міжнародному праві), «делімітація», «демаркація», 

«естопель», «імплементація», «конкордат», «міжнародне право», «норма 

міжнародного права», «нунцій», «об’єкт міжнародно-правових відносин», 

«основні принципи міжнародного права», «принцип невтручання у внутрішні 

справи держав», «принцип рівності і самовизначення народів», «принцип 

розв’язання міжнародних спорів мирними засобами», «принцип 

співробітництва держав», «принцип суверенної рівності держав», «принцип 

сумлінного виконання прийнятих на себе зобов’язань з міжнародного права», 

«принцип утримання у міжнародних відносинах від погрози силою або її 

застосування», «система міжнародного права», «суб’єкт міжнародного 

права», «суверенітет», «трансформація норми», «цессія». 

 

Рекомендована література до Теми 1:  
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 правонаступництво України від 16 липня 1990 р. 

// Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба зі злочинністю на 

взаємна правова допомога. (книга перша). / збірник документів (українською та 

російською мовами). – Юрінком. Київ, 1996. 

3. Декларація про принципи міжнародного права, яка стосується 

дружніх відносин та співробітництва між державами згідно зі Статутом ООН 

від 24.10.1970 р. // www.rada.gou.ua 

4. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничества в 

Европе от 1 августа 1975 г. 1 часть. // www.rada.gou.ua 

5. Декларация о неприменении силы или угрозы силой во 

взаимоотношениях между государствами-участниками Содружества 

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

6. Закон України ―Про правонаступництво України‖ від 16 липня 1990 

р.// Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба зі злочинністю та 

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

http://www.rada.gou.ua/
http://www.rada.gou.ua/
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російською мовами). – Юрінком. – Київ, 1996. – 1184с. // Відомості ВР України 

1991 № 46. 

7. Угода про співдружність незалежних держав. // Правові джерела 

України – 1994  

8. Венская Конвенция о праве международных договоров от. 23 мая 1969 

г. //Международное право в документах: Учеб. пособие / сост.: Н.Т.Блатова, 

Г.М.Мелклв - № 3-е изд., перераб. и допол. – М.: 2000 – 824 с. 

9. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и государственных 

долгов от 8 апреля 1983 г. // Международное право в документах: Учеб. пособ. / 

Сост.: Н.Т.Блатова, Г.М.Мелков – 3-е изд., пере раб. И доп. – М.: 2000 – 824 с. 

10. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров от 23 августа 1978 г. // Україна в міжнародно-правових відносинах. 

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

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

1184с. 

11. Статут ООН від 26.06.1945 р. // Международное право в документах: 

Учеб. пособ / Сост.: Н.Т.Блатова, Г.М.Мелков – 3-е изд., пере раб. И доп. – М.: 

2000 – 824 с. 

12. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.90 р. // 

www.rada.gou.ua 

13. Устав Содружества Независимых Государств от 22.01.1993 г. // 

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

Мелков – 3-е изд., пере раб. И доп. – М.: 2000 – 824 с. 
 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Ампар К.А. Политика двойных стандартов в отношении Косово и 

непризнанных республик на постсоветском пространстве // Современное право: 

Новое в российском законодательстве: обзоры, комментарии, практика. - 2007. - 

№ 4. - C. 116-120.  

2. Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки державі в 

міжнародному праві : монографія / С. С. Андрейченко ; Нац. ун-т «Одес. юрид. 

акад.». - Одеса : Фенікс, 2015. - 570,  

3. Білєр Г. Дмитрієв А. Вестфальський мир 1648 р. (до 350-ї річниці 

договорів). – К., 1998. 

4. Білоріцький Г.О. Особливості національної імплементації норм 

Міжнародного права: світовий досвід і практика держави Ізраїль // Часопис 

Київського університету права. – 2005. - № 2. 

5. Васюренко А.О. Юридичні наслідки порушення міжнародно-правової 

заборони застосування сили : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / 

Васюренко Аліна Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 

20 с. 

6. Задорожний А.В. Российская доктрина международного права после 

аннексии Крыма : монография / Задорожний Александр Викторович ; Укр. 

http://www.rada.gou.ua/
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%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%87%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%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90$
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%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%90$
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ассоц. междунар. права, Ин-т междунар. отношений Киев. нац. ун-та им. Тараса 

Шевченко, Каф. междунар. права. - Киев : К.И.С, 2015. - 143 с. 

7. Задорожній О.В. Анексія Криму - міжнародний злочин : монографія / 

Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. 

відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. - Київ : 

К.І.С, 2015. - 572 с.  

8. Задорожній О.В. Порушення агресивною війною Російської Федерації 

проти України основних принципів міжнародного права : монографія / 

Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. 

відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. - Київ : 

К.І.С., 2015. – 712 с.  

9. Захаров В.А. Проблемы суверенитета Мальтийского ордена и его 

международно-правовое положение // Современное право: Новое в российском 

законодательстве: обзоры, комментарии, практика - 2007. - № 4. - C. 107-115  

10. Каламкарян Р.А. Принцип добросовестности и принцип взаимности 

как основание института эстоппель. // Государство и право. 2000. - № 8. 

11. Каламкарян Р.А. Эстоппель как институт международного право // 

Юрист-международник. – 2004. № 1. 

12. Каламкарян Р.А. Эстоппель как отдельный принцип международного 

права. // Государство и право. - 2001. - № 4. 

13. Кирилюк Н.В. Особливості реалізації принципу суверенної рівності 

держав у сучасному міжнародному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.11 / Кирилюк Наталія Василівна ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - О., 

2014. - 18 с. 

14. Матіяшек Л.Б. Розпад Радянського Союзу та правонаступництво в 

ООН: правовий принцип чи політична необхідність? // Бюлетень міністерства 

юстиції України. – 2005. - № 5. 

15. Мельничук И.П. Актуальные аспекты правопреемства в 

международном праве (на примере государственной собственности бывшего 

Союза ССР за рубежом) // Международное публичное и частное право: Научно-

практическое и информационное издание / Ред. В.В. Гриб. - 2007. - № 1. - С.18-

22.  

16. Месхія О.Н. Міжнародно-правові механізми реалізації принципу 

міжнародного співробітництва в сучасному міжнародному праві (на прикладі 

співробітництва України та Грузії) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 

/ Месхія Олександр Нодарович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - 

Київ, 2015. - 20 с. 

17. Міжнародне право : словник-довідник / [С. М. Перепьолкін, Т. Л. 

Сироїд, Л. А. Філяніна] : за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Сироїд Т. Л. - 

Харків : Юрайт, 2014. - 403 с.  

18. Міжнародне право ХХІ століття: сучасний стан та перспективи 

розвитку : [колект. моногр.] / [М. М. Микієвич та ін. ; за ред. М. М. Микієвича]. 

- Л. : Піраміда, 2013. - 319 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%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%9E$
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%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%9E$
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%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%9D$
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%9C%D0%B5%D1%81%D1%85%D1%96%D1%8F%20%D0%9E$
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19. Плотніков О.В. Вплив міжнародних судових органів на фрагментацію 

міжнародного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Плотніков 

Олексій Вікторович ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - О., 2013. - 16 с. 

20. Сірант ММ. Міжнародне публічне право. Схеми та дефініції : [навч. 

посіб.] / Мирослава Сірант ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Навч.-наук. Ін-т 

права та психології. - Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. - 215 с. 

21. Сокуренко О. Становлення України як суверенного суб’єкта 

міжнародних відносин (1990-1991 рр.) // Підприємництво, господарство і право: 

Науково-практичний господарсько-правовий журнал. - 2007. - № 8. - C. 155-

160.  

22. Тимченко Л.Д. Правопреемство государств: опыт конца XX века. Уч. 

Пособие. Харьков: Ун-т внутренних дел. 

23. Форманюк В. В. Поняття та види локальних нормативно-правових 

актів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Форманюк Валентин 

Васильович ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О., 2013. - 18 с. 

24. Чаплюк О.І. Теоретичні та практичні аспекти співвідношення 

національної та міжнародної правотворчості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук 

: 12.00.01 / Чаплюк Оксана Іванівна ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2013. - 20 с. 

25. Шкуратенко О. Міжнародне визнання України через виборювання 

права членства в ООН. // Право України 2001 № 12 с. 142. 

26. Щокін Ю.В. Міжнародно-правовий звичай: сучасні проблеми, теорія і 

практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Щокін Юрій Вадимович ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 39 с. 
 

 

ТЕМА 2. Суб’єкти міжнародного права 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

1. Поняття, види, критерії класифікації суб’єктів міжнародного права. 

Міжнародна правосуб’єктність.  

2. Поняття, види, форми та способи визнання у міжнародному праві. 

3. Інститут правонаступництва у міжнародному праві. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«міжнародне визнання уряду», «міжнародно-правове визнання», «міжнародно-

правове визнання держави», «нунцій», «правонаступництво в міжнародному 

праві», «правосуб’єктність державоподібних утворень», «правосуб’єктність 

міжнародних організацій», «суб’єкт міжнародного права», «суверенітет». 

Рекомендована література до Теми 2:  
Основні нормативні акти (за органом, який видав), в тому числі акти 

міжнародного права: 

1. Закон України ―Про правонаступництво України‖ ВВР України 1991 

№ 46. 

2. Закон України ―Про правонаступництво України‖ від 16 липня 1990 

р.// Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба зі злочинністю та 

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%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E$
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%A1%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%9C$
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%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92$
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%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E$
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%A9%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD%20%D0%AE$
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взаємна правова допомога.(книга перша). / Збірник документів (українською та 

російською мовами). – Юрінком. – Київ, 1996. – 1184с.  

3. Декларація про державний суверенітет України від 16. 07. 90 р. 

//Правові джерела України – 1994р. с.5-7. 

4. Угода про співдружність незалежних держав. // Правові джерела 

України – 1994  

5. Устав Содружества Независимых Государств от 22.01. 1993 г. // 

Международное право в документах: Учеб. пособ / Сост.: Н.Т.Блатова, 

Г.М.Мелков – 3-е изд., пере раб. И доп. – М.: 2000 – 824 с. 

6. Венская Конвенция о праве международных договоров от. 23 мая 1969 

г. //международное право в документах: Учеб. пособие / сост.: Н.Т.Блатова, 

Г.М.Мелклв - № 3-е изд., перераб. и допол. – М.: 2000 – 824 с. 

7. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и государственных 

долгов от 8 апреля 1983 г. // Международное право в документах: Учеб. пособ / 

Сост.: Н.Т.Блатова, Г.М.Мелков – 3-е изд., пере раб. И доп. – М.: 2000 – 824 с. 

8. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров от 23 августа 1978 г. .// Україна в міжнародно-правових відносинах. 

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

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

1184с. 

9. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров от 23 августа 1978 г. // Международное право в документах: Учеб. 

пособ / Сост.: Н.Т.Блатова, Г.М.Мелков – 3-е изд., пере раб. И доп. – М.: 2000 – 

824 с. 

10. Статут ООН від 26.06.1945 р. // Международное право в документах: 

Учеб. пособ / Сост.: Н.Т.Блатова, Г.М.Мелков – 3-е изд., пере раб. И доп. – М.: 

2000 – 824 с. 
 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

 

1. Задорожній О. В. Генеза міжнародної правосуб’єктності України : 

монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т 

міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. - 

Київ : К.І.С., 2014. - 687 с. 

2. Лаврук Т.П. Політичні аспекти правового регулювання міжнародних 

відносин : автореф. дис... канд. політ. Наук / Лаврук Тарас Петрович ; 

Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2009. - 20 с. 

3. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебн. Для юрид. 

Ф-тов и вузов. М., 1997. 

4. Международное право / под ред. проф. Г.И.Тункина – М., 1974 

5. Международное право: Учебник для вузов / Под ред. Г.В.Игнатенко. 

2-е изд. – М., 1995.  

6. Отрош М.І. Статус Святого Престолу у міжнародному праві : 

монографія / М. І. Отрош. - Одеса : Фенікс, 2014. - 240,  

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%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%9E$
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%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%BA%20%D0%A2$
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%9E%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%20%D0%9C$
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7. Плахтій Ю.В. Конфедерація як міжнародно-правове об’єднання 

держав (теоретичний аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / 

Плахтій Юлія Василівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 

2013. - 20 с. 

8. Саид Б.А. Абуфара Право народов на самоопределение и практика его 

осуществления в современный период : дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Саид 

Б.А. Абуфара ; НАН Украины, Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого. - 

К., 2004. - 202 л. - Библиогр.: л. 184-202 

9. Сокуренко О.Д. Правосуб’єктність України: історико-правове 

дослідження : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сокуренко Олександр 

Дмитрович ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2009. - 18 с. 

10. Суверенітет України і міжнародне право, К.: ―Манускипт‖, 1995. 

11. Сыроед Т.Л. Субъекты (участники) международных уголовно-

процессуальных отношений: понятие, виды, специфика правового статуса : 

монография / Сыроед Т. Д. - Х. : ФИНН, 2010. - 583 с. 

12. Тарасов О.В. Суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії : 

монографія / О. В. Тарасов ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : 

Право, 2014. - 510, Тарасов, Олег Володимирович. Проблема суб’єкта в 

міжнародному публічному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / 

Тарасов Олег Володимирович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 

Харків, 2015. - 40 с.  

13. Тимченко Л.Д. Правопреемство государств : опыт конца XX века. Уч. 

Пособие. Харьков : Ун-т внутренних дел. 

14. Україна на міжнародній арені Зб. Док. і матеріалів 1986 – 1990 – К., 

1993. 

15. Черниченко С.В. международное право: современные теоретические 

проблемы. – М., 1993. 

 

 

ТЕМА 3. Право міжнародних договорів 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

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

поняття, джерела та генезис. 

2. Поняття, мета, об’єкт, предмет та класифікація міжнародного договору. 

Структура і найменування міжнародних договорів. 

3. Стадії укладання міжнародного договору. 

4. Тлумачення міжнародних договорів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«анулювання договору», «встановлення автентичності», «денонсація», 

«дійсність», «дія», «новація», «парафування», «підписання ad referendum», 

«право міжнародних договорів», «приєднання до договору», «ратифікація», 

«реєстрація», «скасування міжнародного договору», «сторони в 

міжнародному договорі». 

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%9F%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%96%D0%B9%20%D0%AE$
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%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%20%D0%91.%D0%90.%20%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0$
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%A1%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
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%A1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B4%20%D0%A2$
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%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E$
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%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E$
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Рекомендована література до Теми 3:  
Основні нормативні акти (за органом, який видав), в тому числі акти 

міжнародного права: 

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

2. Закон України ―Про міжнародні договори України‖ від 29 червня 2004 

р. // Відомості ВР України – 2004. - № 50 – 10 грудня. // Офіційний вісник 

України – 2004. - № 35. 

3. Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 

г. /Международное право в документах / под ред. проф. Н.Т. Блатовой. – М.: 

Юр.лит., 1982. 

4. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров от 23 августа 1978 г. // Україна в міжнародно-правових відносинах. 

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

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

1184с. 

5. Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями 

от 21 марта 1986 г. //Международное право в документах: Учеб. пособие / 

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

// Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба зі злочинністю та 

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

російською мовами). – Юрінком. Київ, 1996. – 1184. 
 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Ампар К.А. Политика двойных стандартов в отношении Косово и 

непризнанных республик на постсоветском пространстве // Современное 

право: Новое в российском законодательстве: обзоры, комментарии, практика / 

Каталина Е. - 2007. - № 4. - C. 116-120 . 

2. Блажівська Н. Конвенція ООН про використання електронних 

повідомлень в міжнародних договорах // Юридична Україна: Правовий часопис 

/ Київський регіональний центр Академії правових наук України: Юрінком 

Інтер. - 2007. - № 5. - C. 96-100.  

3. Вдовічена Л. Еволюція принципу адекватності правового 

регулювання запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню // 

Підприємництво, господарство і право: Науково-практичний господарсько-

правовий журнал / ТОВ ―Друкарня Бізнесполіграф‖. - 2007. - № 6. - C. 69-72.  

4. Крохмаль В. Про юридичну дійсність міжнародних договорів //Право 

України. - 1996. - №5. - С.74. 

5. Лукашук И.И. Вопросы ответственности в праве договоров // 

Международное публичное и частное право: Научно-практическое и 

информационное издание / Ред. В.В. Гриб. - 2007. - № 1. - С.2-11. 

6. Мартыненко И. Международные соглашения стран СНГ по вопросам 

возращения культурных ценностей странам их происхождения 

//Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 3. – С. 99-103. 
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7. Талалаев А.Н. Международные договоры в современном мире: 

Вопросы права международных договоров в свете работы Венской 

конференции ООН 1968-1969 гг. – М., 1973. 

8. Україна в міжнародно-правових відносинах: Кн. 2 Правова охорона 

культурних цінностей / Відп. Ред.: акад. Ю.С. Шемшученко та доктор юрид. 

Наук В.І. Акуленко. – К., 1997. 

9. Шепель А. Застереження до міжнародних договорів (практика Ук-

раїни) //Право України. - 1997. - №10.- С.60. 

 

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. 
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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 

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: 
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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. 

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 5. Право зовнішніх зносин 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

1. Право зовнішніх зносин, як галузь міжнародного публічного права: поняття, 

джерела та генезис. 

2. Органи зовнішніх зносин держав: поняття та види. 

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$
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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3. Дипломатичне представництво: поняття, види, функції, склад 

дипломатичного представництва, привілеї та імунітети. 

4. Консульська установа: поняття, види, функції, склад, привілеї та імунітети. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«агреман», «голова дипломатичного представництва», «дипломат», 

«дипломатична пошта», «дипломатичне право», «дипломатичне 

представництво», «дипломатичний корпус», «дипломатичні привілеї», 

«дипломатичні ранги», «дуаєн», «зовнішні зносини», «консул», «консульство», 

«консульська екзекватура», «консульське право», «консульський корпус», 

«консульський патент», «консульський щит», «консульські привілеї», 

«консульські ранги», «місія», «посольство», «право зовнішніх зносин», 

«спеціальна місія у міжнародному праві». 

 

Рекомендована література до Теми 5:  
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 дипломатичну службу‖ від 20 вересня 2001 р. // 

Голос України 24 жовтня 2001 р. 

3. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. 

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

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

4. Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. 

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

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

5. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера от 14 марта 1975 г. 

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

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

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Англо-український словник з міжнародних відносин та дипломатії / 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; уклад. Наталія Кащишин. - Львів : ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2014. - 118 с. 

2. Дипломатична та консульська служба : навч. посіб. / [Я. Б. Турчин та 

ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 

223 с. : іл. 

3. Дьомкіна Г.С. «Apostille» чи консульська легалізація? Легалізація та 

визнання іноземних документів (теорія, практика, техніка) : [наук.-практ. 

посіб.] / Г. С. Дьомкіна. - Київ : Віпол, 2015. - 318 с. 

4. Задорожній О.В. Міжнародне право в міждержавних відносинах 

України і Російської Федерації, 1991-2014 : монографія / Задорожній Олександр 

Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту 

ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. - Київ : К.І.С., 2014. - 959 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%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%93$
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%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%9E$
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5. Камінська О.І. Багатомовний тлумачний та перекладний словник 

дипломатичних термінів / [Камінська О. І., Куделько З. Б., Логвінов І. І. ; за ред. 

Кияка Т. Р.]. - Чернівці : Букрек, 2014. - 171 с. 

6. Кравченко Н.П. Міжнародно-правовий аспект охорони безспірних 

цивільних прав у нотаріальній діяльності дипломатичних представництв : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кравченко Наталія Петрівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013. - 19 с. 

7. Ксенофонтов А.В. Дипломатические привилегии и иммунитеты: 

содержание и международно-правовой статус // Право и образование: научный 

журнал / Гаврищук В.В. /глав. ред./. - 2007. - № 2. - С.104-109. 

8. Музика А. Особисті дипломатичні привілеї та імунітети: проблеми 

теорії та практики використання // Право України: Юридичний журнал / 

Міністерство юстиції України. - К.: Мінюст України. - 2007. - № 5. - C. 91-96. 

9. Музика А. Структура та персонал постійного дипломатичного 

представництва // Юридична Україна: правовий часопис / Київський 

регіональний центр Академії правових наук України: Юрінком Інтер. - 2007. - 

№ 1. - С.100-103. 

10. Павлиш С. До питання про правовий статус консула 

//Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 8. – С. 90-94. 

11. Панов, Ален В. Дипломатична і консульська служба : підручник / 

Ален Панов. - Ужгород : Аутдор-Шарк, 2015. - 270 с.  

12. Передерієв Є. Дипломатія: політика та економіка // Підприємництво, 

господарство і право: Науково-практичний господарсько-правовий журнал / 

ТОВ «Друкарня Бізнесполіграф». - 2007. - № 6. - C. 143-145. 

13. Сагайдак О.П. Посольство і консульство: організація і форми роботи : 

навч. посіб. / О. П. Сагайдак, П. Д. Сардачук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Київ : Знання, 2014. - 317 с.  

14. Слипченко А.С. Дипломатическая кухня / Александр Слипченко. - 

Киев : Генер. дирекция по обслуживанию иностр. представительств, 2015. - 488, 

15. Сторожук О.Р. Організаційно-правові засади проходження 

дипломатичними працівниками дипломатичної служби : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.07 / Сторожук Олександр Ростиславович ; Кабінет Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2014. - 

22 с. 

16. Тимошенко, Наталія Леонідівна. Ділова культура дипломата : навч. 

посіб. / Н. Л. Тимошенко. - Київ : Знання, 2014. - 199 с. : іл.  

17. Щокін Ю., Свояк Д. Юридична природа привілеїв та імунітетів 

міжнародних міжурядових організацій та їх персоналу //ВАПНУ. – 2002. - № 4.- 

С. 132-143. 
 

 

 

ТЕМА 6. Міжнародне право захисту прав людини та  

основоположних свобод 

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%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E$
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%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
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%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90$
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%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BA%20%D0%9E$
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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90$
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%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%83%D0%BA%20%D0%9E$
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%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
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Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

1. Історія виникнення міжнародного гуманітарного права, основні універсальні 

міжнародні акти з захисту прав людини. 

2. Рада Європи: мета, задачі, структура. 

3. Регіональне співробітництво в сфері захисту прав людини. 

4. Міжнародний-правовий статус населення. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«апартеїд», «геноцид», «залишена хімічна зброя», «оптація», «права дитини», 

«права жінок», «права людини», «прекурсор», «расизм», «расова 

дискримінація», «реінтеграція», «стара хімічна зброя», «токсичний хімікат», 

«трансферт», «філіація», «хімічна зброя», «хімічний засіб боротьби з 

безладдям». 

Рекомендована література до Теми 6:  
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 міжнародні договори України‖ від 29 червня 2004 

р. // Відомості ВР України – 2004. - № 50 – 10 грудня. // Офіційний вісник 

України – 2004. - № 35. 

3. Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета 

Европы: принято в Париже 2 сентября 1949 года // Собр. законодательства РФ. - 

1997. - № 12. - Ст. 1391; Бюллетень международных договоров. - 1997г. - №5. - 

С. 27 - 32; Диплом. вестн. - 1996. - № 4. - С. 38 - 50.  

4. Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам от 18 декабря 1992 г. // 

Действующее международное право / Составители Ю.М.Колосов и 

Э.С.Кривчикова. - М.,1996.– С.90-94. 

5. Декларация о территориальном убежище 1967 г. // Действующее 

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

М.,1996. - С.338. 

6. Дополнительные Протоколы I и II 1977 г. к Женевским конвенциям 

1949 г. // Действующее международное право / Составители Ю.М. Колосов и 

Э.С. Кривчикова. - М.,1996.- С. 662. 

7. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському 

або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню // Юридичний 

вісник України. - 1997. - №45 (123). - С.24. 

8. Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод // 

Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М., 1998. 

9. Женевские конвенции 1949 г. // Действующее международное право / 

Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - М.,1996.- С. 595—632. 

10. Загальна Декларація прав людини // Права людини. Міжнародно-

правові договори України, декларації, документи. – К., 1992. 
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11. Конвенция о гражданстве замужней женщины от 20 февраля 1957 г. // 

Действующее международное право / Составители Ю.М. Колосов и 

Э.С. Кривчикова. - М.,1996.– С.243. 

12. Конвенция о защите основных прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г. // Действующее международное право / Составители 

Ю.М Колосов и Э.С. Кривчикова. - М.,1996.– С.108-124. 

13. Конвенция о политических правах женщин от 20 декабря 1952 г. // 

Действующее международное право / Составители Ю.М. Колосов и 

Э.С. Кривчикова. - М.,1996.– С.45-48. 

14. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Действующее 

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

М.,1996.– С.48-68. 

15. Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказания за 

него от 9 декабря 1948 г. // Действующее международное право / Составители 

Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - М.,1996.– С.68-72. 

16. Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него 

от 30 ноября 1973 г. // Действующее международное право / Составители Ю.М. 

Колосов и Э.С .Кривчикова. - М.,1996.– С.84-90. 

17. Конвенция о сокращении без гражданства от 30 августа 1961 г. // 

Действующее международное право./ Составители Ю.М. Колосов и Э.С. 

Кривчикова. - М.,1996. - - М., 1996. - Т. 1. - С.247. 

18. Конвенция о сокращении безгражданства 30 августа 1961 г. // Там же. 

– С.247. 

19. Конвенция о статусе апатридов от 28 сентября 1954 г. // Действующее 

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

М.,1996.– С.230. 

20. Конвенция о статусе беженцев от 28 июля1951 г. // Действующее 

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

М.,1996. - С. 283. 

21. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. // 

Международное право в документах. - М., 1997. С. 141. 

22. Конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с 

коллизией законов о гражданстве от 12 апреля 1930 г. //Действующее 

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

М.,1996.– С.223. 

23. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г. // Действующее международное право / Составители 

Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - М.,1996.- С. 21-39. 

24. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 16 декабря 1966 г. // Действующее международное право / 

Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - М.,1996.- С.11-21. 

25. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах.. Международный пакт о гражданских и политических правах 
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//Международное право в документах: Учебное пособие./Сост. Н.Т.Блатова.- 

М., Юрид. лит.,1982. 

26. Статут Ради Європи. – Страсбург: Рада Європи. – с.23 

27. Устав Международного трибунала по Югославии, утвержденный 

резолюцией 827 (1993 г.), принятой Советом Безопасности ООН на 3217-м 

заседании 25 мая 1993 г. // Действующее международное право / Составители 

Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - М.,1996.- С. 748. 
 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Білорицький Г.О. Імплементація міжнародних стандартів прав 

людини в правовій системі держави Ізраїль : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.11 / Білорицький Геннадій Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2013. - 20 с. 

2. Відповідність розділу ІІ Конституції України «Права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина» міжнародним зобов’язанням України у сфері 

прав людини : (постатейн. комент. розд. ІІ Конституції України) / Центр прав. 

реформи і законопроект. робіт при М-ві юстиції України ; [авт. ст.: В. П. 

Суботенко ; упоряд.: В. Д. Андрієнко]. - К. : Фенікс, 2010. - 207 с. 

3. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з 

міжнародним правом = The Holodomor of 1932-1933 in Ukraine as a crime of 

genocide under international law : [монографія] / [Антонович М. та ін. ; наук. ред. 

В. Василенко, М. Антонович]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 357 с. 

- Текст укр., англ.  

4. Городиський І.М.. Міжнародно-правовий статус іноземних військових 

баз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Городиський Іван 

Михайлович ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - О., 2014. - 18 с. 

5. Громівчук І.М. Міжнародно-правовий захист прав людини в умовах 

боротьби з тероризмом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Громівчук 

Іванна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 19 с. 

6. Грушко М.В. Становлення та специфіка міжнародно-правового 

режиму військовополонених : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / 

Грушко Мальвіна Валеріївна ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса, 2015. - 20 

с. 

7. Гутник В.В. Процесуальні права учасників міжнародних збройних 

конфліктів у міжнародних кримінальних судах : монографія / В. В. Гутник ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. - 301 с.  

8. Доди К.В. Развитие международно-правовых норм, касающихся 

вооружѐнных конфликтов немеждународного характера : дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.11 / Доди Корина Валерьевна ; Киев. ун-т права НАН Украины. - 

К., 2010. - 239,  

9. Дотримання прав дитини у приймальниках-розподільниках органів 

внутрішніх справ України : доп. за результатами моніторингу / Коаліція громад. 

орг. «Права дитини в Україні» [та ін.] ; [ред.-уклад. Буров С. Ю. ; упоряд. 

Ясеновська М. Е. ; редкол.: Алєксєєнко М. К. та ін.]. - Київ : АДЕФ-Україна, 

2013. - 176 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%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%93$
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%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%86$
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%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%86$
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%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C$
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%93%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92$
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%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%9A$
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10. Захист персональних даних: правове регулювання та практичні 

аспекти : наук.-практ. посіб. / [Бем М. В. та ін.] ; Спіл. програма Європ. Союзу 

та Ради Європи «Зміцнення інформ. сусп-ва в Україні». - Київ : К.І.С, 2015. - 

219 с. 

11. Зіняк Л.В. Міжнародно-правові засади військового співробітництва 

України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Зіняк Любомир 

Васильович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 21 с. 

12. Зубарева А.Є. Міжнародно-правовий статус Комітету ООН з прав 

людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Зубарева Антоніна 

Євгенівна ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса, 2015. - 20 с. 

13. Калмикова О.С. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради 

Європи у боротьбі з ксенофобією і расизмом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук 

: 12.00.11 / Калмикова Олександра Сергіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с. 

14. Киценко Д.М. Міжнародно-правовий статус корінних народів 

Автореф. … дис. канд. юрид. наук. – К., 2003. 

15. Коваль Д.О. Міжнародно-правовий захист культурних цінностей у 

зв’язку зі збройним конфліктом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / 

Коваль Дмитро Олександрович ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - О., 2014. - 20 

с. 

16. Кориневич А.О. Застосування міжнародного гуманітарного права до 

збройного конфлікту на території України : навч. посіб. / А. О. Кориневич ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - Одеса : Фенікс, 

2015. - 77 с.  

17. Коруц У.З. Міжнародно-правовий захист права на справедливий 

судовий розгляд в практиці Європейського суду з прав людини та 

правозастосовна практика України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 

/ Коруц Уляна Зіновіївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 

2015. - 21 с. 

18. Лінник Н.В. Міжнародно-правовий захист економічних прав дитини : 

монографія / Н. В. Лінник ; Київ. ун-т права НАН України. - О. : Фенікс, 2013. - 

173 с. - (Міжнародне право). - Бібліогр.: с. 142-171. 

19. Міжнародно-правові гарантії захисту прав та свобод громадян 

України : монографія / В. М. Бесчастний [и др.]. - К. : Четверта хвиля, 2008. - 

220 c. - Бібліогр.: с. 191-200. 

20. Мушак Н.Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав 

людини в європейських міжнародних організаціях : монографія / Н. Б. Мушак ; 

під наук. кер. д-ра юрид. наук., проф. В. І. Муравйова ; Нац. акад. наук України, 

Київ. ун-т права. - К. : Ліра-К, 2013. - 188 с. - Бібліогр.: с. 156-186. 

21. Назимко Є.С.. Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному 

праві України. Генеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна 

пенологія : монографія / Є. С. Назимко ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, 

Кримінол. асоц. України. - Київ : Юрінком Інтер, 2016. - 382 с.  

22. Права людини в сфері охорони здоров’я : практикум / Міжнар. фонд 

«Відродження» ; [Р. А. Майданик та ін.] ; за ред. Р. А. Майданика, д-ра юрид. 

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%97%D1%96%D0%BD%D1%8F%D0%BA%20%D0%9B$
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%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%90$
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%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
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%D1%8C%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%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%90$
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%D1%80%D1%83%D1%86%20%D0%A3$
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%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D$
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%9C%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BA%20%D0%9D$
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наук, проф., чл.-кор. НАПрН України. - Київ : Алерта, 2013. - 115 с. 

23. Програма підготовки працівників органів внутрішніх справ з питань 

попередження насильства щодо жінок : тренінг. модуль / [Бондаровська В. М. 

та ін. ; за заг. ред. Лабунь А. В., Пилипас Ю. В.] ; Укр. фундація громад. 

здоров’я, [Міжнар. орг.] Право на здоров’я. - Київ : Калита, 2014. - 111 с. -  

24. Путраймс І.Іл. Ефективність імплементації міжнародних стандартів 

прав людини у законодавство України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.11 / Путраймс Ілмарс Ілмарович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького. - К., 2013. - 20 с. 

25. Рішення Європейського суду з прав людини щодо захисту 

персональних даних / Спіл. програма Європ. Союзу та Ради Європи «Зміцнення 

інформ. сусп-ва в Україні». - Київ : К.І.С, 2015. - 130 с. 

26. Сексуальна експлуатація дітей в Україні: стан та заходи з протидії / 

[Н. П. Бочкор та ін. ; заг. ред. К. Б. Левченко, Л. Г. Ковальчук ; упоряд.: Н. В. 

Лунченко, В. В. Мудрік ] ; Міжнар. жіноч. правозахис. центр «Ла Страда - 

Україна», Громад. рух «Віра, Надія, Любов», Міжнар. громад. орг. «Школа 

рівних можливостей». - Київ ; Харків : Права Людини, 2014. - 62 с. : іл. 

27. Стрільченко Є.В. Організаційно-правове забезпечення діяльності 

міграційних служб зарубіжних країн : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.07 / Стрільченко Євген Вікторович ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини 

«Україна». - К., 2013. - 20 с. 

28. Філяніна Л.А. Міжнародний захист прав і свобод людини і 

громадянина // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 

Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування 

кримінального судочинства. (частина 1). 2002.- с.185- 187. 

29. Шкумбатюк К. Гармонізація законодавства України про громадянство 

з міжнародним правом у контексті європейської інтеграції // Вісник Української 

Академії державного управління при Президентові України. — 2000. — № 2. — 

С. 269- 274. 

30. Ярмакі В. Діяльність міжнародного червоного хреста та міжнародного 

комітету червоного хреста як організаційно-правова реформа реалізації 

міжнародного гуманітарного права //ВОІВС. - 1999. - № 4. -С. 148-152. 
 

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: 

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%9F%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81%20%D0%86$
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%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%84$
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«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», 

«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 
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16. Типовое соглашение о передаче уголовного судопроизводства, 

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

17. Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного 

правосудия, принятый резолюцией ГА ООН 16 декабря 1990 г. // 

www.rada.gou.ua 

18. Типовой договор о выдаче, принятый резолюцией ГА ООН 14 декабря 

1990 г. // www.rada.gou.ua 
 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Абрамов А.В. Международно-правовое регулирование 

противодействия ядерному терроризму // Международное публичное и частное 

право: Научно-практическое и информационное издание / В.В. Гриб (ред.). - 

2007. - № 2. - C. 38-41. 

2. Антонюк А.Б.. Процесуальні засади міжнародного співробітництва 

при розслідуванні кримінальних правопорушень : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.09 / Антонюк Анастасія Борисівна ; Держ. фіскал. служба України, 

Ун-т держ. фіскал. служби України. - Ірпінь, 2016. - 16 с. 

3. Гарбазей Д.О. Міжнародно-правові основи боротьби з корупцією : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Гарбазей Дмитро Олександрович ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 22 с. 

4. Зозуля Є.В. Міжнародне співробітництво органів внутрішніх справ 

України: історико-правове дослідження : монографія / Є. В. Зозуля ; Донец. 

юрид. ін-т. - Донецьк ; Харків : Ніка Нова, 2014. - 781 с. 

5. Калмикова О.С. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради 

Європи у боротьбі з ксенофобією і расизмом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук 

: 12.00.11 / Калмикова Олександра Сергіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с. 

6. Королев А.Н. Экоцид в системе международных правонарушений // 

Международное публичное и частное право: Научно-практическое и 

информационное издание / В.В. Гриб (ред.). - 2007. - № 2. - C. 46-48  

7. Ляшук О.М. Особливості міжнародного розшуку осіб, які вчинили 

кримінальне правопорушення на території України : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.09 / Ляшук Олеся Миколаївна ; Держ. фіск. служба України, 

Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2015. - 19 с. 

8. Максичева М. Интеллектуальное пиратство как транснациональное 

преступление // Международное публичное и частное право: Научно-

практическое и информационное издание. - 2007. - № 3. - C. 52-54. 

9. Макуев Р.Х. Терроризм в условиях глобализации // Государство и 

право / Иконицкая И.А. /глав. ред./: Академиздатцентр «Наука». - 2007. - № 3. - 

C. 43-49. 

10. Маргарян В.Д. Основания международно-правовой ответственности 

государств за совершение преступления геноцида : автореф. дис... канд. юрид. 

наук: 12.00.06 / Маргарян Владимир Давидович ; Ереванский гос. ун-т. - 

Ереван, 2005. - 26 с. 
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Хачатурівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького. - К., 2013. - 20 с. 

22. Эфендиев О.Ф. О противоправности международных военных 

преступлений // Международное публичное и частное право: Научно-

практическое и информационное издание / В.В. Гриб (ред.). - 2007. - № 2. - C. 

41-45. 

 

ТЕМА 8. Територія в міжнародному праві 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

 

1. Поняття та класифікація територій (просторів) за їх правовим режимом. 

2. Державна територія: поняття, складові частини. Правові підстави та способи 

зміни території. Державні кордони. 

3.  Міжнародне морське право, як галузь міжнародного публічного права: 

поняття, джерела та генезис. Види та правовий режим морських вод. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«архіпелажні води», «відкрите море», «відкрите небо», «внутрішні води 

України», «внутрішні води», «водна територія», «географічний державний 

кордон», «геометричні кордони», «делімітація»,»демаркація», «державна 

територія», «державний кордон», «каботаж», «континентальний шельф», 

«космічний простір», «космонавт», «космос», «міждержавний (міжнародний) 

політ», «міжнародна повітряна смуга», «міжнародне космічне право», 

«міжнародне морське право», «міжнародне повітряне право», «Міжнародний 

трибунал з морського права», «міжнародні канали», «міжнародні протоки», 

«міжнародні ріки», «морське дно за межами континентального шельфу», 

«морські кордони», «підземна територія», «повітряна територія», 

«повітряний кордон», «позадержавний (закордонний) політ», «політ 

повітряного судна», «правовий статус Антарктики», «правовий статус 

Арктики», «прикордонний режим», «прилегла зона», «район», «сухопутна 

територія», «територіальне море», «територіальне розмежування», 

«територіальний режими», «території з міжнародним режимом», 

«території з особливим міжнародним режимом», «території зі змішаним 

режимом», «територія».  

 

Рекомендована література до Теми 8:  

Основні нормативні акти (за органом, який видав), в тому числі акти 

міжнародного права: 

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

2. Декларация о неприкосновенности границ // Действующее 

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

1999. - Т. 3.– Т.1.-С.195. 

3. Декларація Ріо-де Жанейро з навколишнього середовища і розвитку 

1992 р. // www.rada.gou.ua 
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України‖ т.14, Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. 

5. Договір про відкрите небо 1992 р.// www.rada.gou.ua 

6. Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского 

канала (Вашингтон, 7 сентября 1977 г.) // Действующее международное право/ 

Составители Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. - М., 1999. - Т. 3.- С. 521-524. 

7. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 

тела от 27 января 1967 г. // Действующее международное право/ Составители 

Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - М., 1999. - Т. 3. - С.625. 

8. Договор о Шпицбергене 1920 г. Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. IX.- М., 1938. С. 53-61. Действующее международное право. Т. 1.- М.: 

Московский независимый институт международного права, 1996. С. 202-204. 
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9. Договор об Антарктиде 1959г. // www.rada.gou.ua 

10. Закон України ―Про виняткову (морську) економічну зону України‖ 

Відомості Верховної Ради України. 1995. № 21. 

11. Закон україни ―Про державний кордон України‖ від 4.11. 1991 р. // 

ВВР, 1992, N 2, ст. 5. 

12. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 

декабря 1970 г. // Действующее международное право/ Составители 

Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - М., 1999. - Т. 3. – С.576. 

13. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 

16декабря 1970 г. // 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. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации от 23 сентября1971 г. // Действующее 

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

1999. - Т. 3. - С. 579. 

15. Конвенция о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 

г. // Действующее международное право/ Составители Ю.М. Колосов и 

Э.С. Кривчикова. - М., 1999. - Т. 3. - С. 550. 

16. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами от 29 марта 1972 г. // Действующее международное 

право/ Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - М., 1999. - Т. 3. - С. 

634. 

17. Конвенция о режиме судоходства на Дунае (Белград, 18 августа 1948 

г.) // www.rada.gou.ua 

18. Конвенция о режиме судоходства по Дунаю 1948г. // www.rada.gou.ua 

19. Конвенция о режиме черноморских проливов 1936г. // 

www.rada.gou.ua 

20. Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 

(Канберра, 20 мая 1980 г.) // www.rada.gou.ua 
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21. Конвенция об обеспечении свободного пользования Суэцким каналом 

1988г. 

22. Конвенция об ущербе, причиненном воздушными иностранными 

судами третьим лицам на поверхности от 7 декабря 1952 г. // Действующее 

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

1999. - Т. 3. – С.615. www.rada.gou.ua 

23. Конвенция относительно обеспечения свободного плавания по 

Суэцкому каналу (Константинополь, 29 октября 1888 г.) // Действующее 

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

1999. - Т. 3.- С. 501—505. www.rada.gou.ua 

24. Конвенция относительно обеспечения свободного плавания по 

Суэцкому каналу от 29 октября 1888 г. //Международное право в документах: 

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

М.: 2000. – 824 с. www.rada.gou.ua 

25. Конвенция по морскому праву от 10 декабря 1982 г. //Международное 

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

изд., перераб. и доп. – М.: 2000. – 824 с. www.rada.gou.ua 

26. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти 

безпеки морського судноплавства, від 10 березня 1988 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. www.rada.gou.ua 

27. Принципы, касающиеся использования ядерных источников энергии в 

космическом пространстве от 23 июня 1992 г. // Действующее международное 

право/ Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - М., 1999. - Т. 3. - С. 

654. www.rada.gou.ua 

28. Протокол к Договору о постоянном нейтралитете и эксплуатации 

Панамского канала (Вашингтон, 7 сентября 1977 г. // Действующее 

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

1999. - Т. 3.- С. 524-525. www.rada.gou.ua 

29. Протокол об охране окружающей среды к договору об Антарктике 

(Мадрид, 4 октября 1991 г.) // Действующее международное право/ 

Составители Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. - М., 1999. - Т. 3. - С. 669. 
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30. Соглашение о сотрудничестве государств- участников Содружества 

по обеспечение стабильного положения на их внешних границах 1992г. // 

www.rada.gou.ua 

 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

 

1. Герасимов Р.О. Принцип убезпечення цивільної авіації у доктрині і 

практиці міжнародного права / Р. О. Герасимов // Держава і право: Збірник 

наукових праць. Юридичні і політичні науки. - 2007. - Вип. 35. - C. 571-578. 
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2. Допилка В.А. Проблема правового статуса Азовского моря 
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ТЕМА 9. Право Європейського Союзу 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

1. Поняття, принципи, джерела та система права Євросоюзу. 

2. Інститути та органи Європейського Союзу. 

3. Компетенція Європейського союзу в галузі боротьби зі злочинністю. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«висновки», «вторинне право Європейського Союзу», «галузі права 
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Союзу», «Право Європейського Союзу», «Рада Євросоюзу», «Рахункова 

палата», «регламент «, «рекомендації», «рішення», «судові установи». 
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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 

 

 

 
 

 


