
Анотація на вибіркову дисципліну 

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В 
СУЧАСНОМУ МП 

Мета курсу полягає у поглибленому вивченні положень інституту 
міжнародно-правової відповідальності в сучасному праві, акцентування уваги 
студентів на складних теоретичних та практичних проблемах протидії 
міжнародним злочинам та злочинам міжнародного характеру; на основі конкретно-
предметного матеріалу сприяти виробленню навиків аналітичного мислення у 
студентів; формування практичних умінь і навичок правильного тлумачення та 
застосування міжнародних нормативно-правових актів; вироблення практичних 
навиків кваліфікації міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Інститут міжнародно-правової 
відповідальності в сучасному МП» має безпосередній зв’язок із такими 
дисциплінами, як: міжнародне право, теорія міжнародних відносин, право 
міжнародних організацій, право зовнішніх зносин, міжнародне кримінальне право. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання поняття міжнародно-правової відповідальності; 
класифікації правопорушень, що тягнуть за собою відповідальність держав та 
обставини, що виключають міжнародно-правову відповідальність держав. 

Програмні результати навчання: 
знати: поняття, види, форми, підстави відповідальності суб’єктів 

міжнародного права; поняття міжнародного правопорушення, міжнародного 
делікту, міжнародних злочинів і злочинів міжнародного характеру;  особливості 
відповідальності держав у міжнародному праві; підстави відповідальність держав 
за поведінку органів, осіб, установ; особливості відповідальності міжнародних 
міждержавних організацій, підстави відповідальності фізичних осіб у 
міжнародному праві;  компетенцію Міжнародного Суду ООН щодо розгляду 
спорів держав, Міжнародного арбітражу, Міжнародного трибуналу з морського 
права, Суду ЄС, Європейського суду з прав людини, міжнародних органів 
кримінальної юрисдикції (трибунали і суди ad hoc); процедуру розгляду справ 
міжнародними судовими органами; обставини, що звільняють від відповідальності; 
обставини, що виключають виникнення відповідальності; сутність колективних 
санкцій, порядок їх застосування; порядок прийняття рішень щодо застосування 
санкцій від імені ООН, види санкцій; 

 вміти: застосовувати набуті знання з дисципліни для розв’язання 
практичних завдань; самостійно працювати з правовими актами з питань права 
міжнародної відповідальності; тлумачити і застосовувати норми міжнародно-
правових актів у галузі права міжнародної відповідальності; давати кваліфіковані 
юридичні висновки й консультації з міжнародно-правових питань;  вирішувати 
правові ситуації у визначеній сфері; застосовувати набуті знання, вміння й навички 
у сфері міжнародного права на практиці, здатність розробляти проекти 
міжнародно-правових актів нормативного та індивідуального характеру. 

володіти: системою знань що стосуються загальних принципів 
міжнародно-правової вiдповiдальностi; змiст правовiдносин міжнародно-правової 
вiдповiдальностi; суб'єктів міжнародно-правової вiдповiдальностi; пiдстав 



міжнародно-правової відповідальності; теоретичних підходів до розуміння 
міжнародної відповідальності; проблему відповідальності за правомірну діяльність. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Інститут міжнародно-правової відповідальності в системі загального 

міжнародного права. Предмет, суб’єкти та джерела права міжнародної 
відповідальності. Міжнародно-протиправне діяння та його елементи. Міжнародна 
відповідальність держав та міжнародних організацій. Обставини, що звільняють від 
міжнародно-правової відповідальності. Порушення міжнародно-правового 
зобов’язання та його наслідки. 

Зміст міжнародно-правової відповідальності. Санкції та контрзаходи в 
сучасному міжнародному праві. Зміст міжнародно-правової відповідальності. 
Відшкодування збитків, завданих міжнародним протиправним діянням. Порушення 
міжнародного зобов’язання, що випливає з імперативних норм міжнародного 
права. Імплементація права міжнародної відповідальності. Міжнародно-правові 
санкції  та контрзаходи у міжнародному праві. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
– 120 годин, у т. ч. – 50 годин аудиторних занять і 70 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


