
ПРАВО РОЗВ’ЯЗАННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ 
 
Метою курсу є вивчення системи мирних засобів врегулювання 

міжнародних спорів та особливостей застосування мирних засобів у сучасних 
міжнародних відносинах. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Право розв’язання міжнародних 
спорів» має безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: міжнародне 
публічне право, право міжнародної відповідальності, право міжнародної 
безпеки.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття знань необхідних для формування у студентів 
компетентностей щодо вивчення  закономірностей формування сучасних 
засобів розв’язання міжнародних спорів, взаємозалежності видів та категорій 
протиріч і засобів їх вирішення, динаміки становлення і розвитку 
дипломатичних та правових засобів врегулювання міжнародних спорів, місця 
і ролі міжнародних органів та організацій у процесі мирного вирішення 
міжнародних спорів. 

Програмні результати навчання: 
знати: місце і роль мирних засобів в процесі врегулювання 

міжнародних спорів; особливості процесу становлення засобів мирного 
врегулювання міжнародних спорів в Древні віки та в Середньовіччі; 
нормативне закріплення та кодифікацію засобів мирного врегулювання 
міжнародних спорів; поняття та види міжнародних спорів; нормативно-
правовий зміст основного принципу міжнародного права мирного 
врегулювання спорів; зміст і суть сучасних засобів мирного врегулювання 
міжнародних спорів; особливості процесу розгляду правових спорів в 
Міжнародному Суді ООН та в третейських судах; специфіку діяльності 
слідчих та примирних міжнародних органів (комісій). 

вміти: правильно кваліфікувати та розмежовувати міжнародні спори; 
визначити, які засоби мирного врегулювання відповідають різним етапам 
розвитку людського суспільства; правильно обирати засоби для 
врегулювання відповідного спору; прогнозувати ймовірний напрям 
поведінки сторін в процесі мирного врегулювання міжнародних спорів; 

володіти: документами правового характеру, які супроводжують 
процес мирного врегулювання міжнародних спорів. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Загально – теоретичні засади мирного врегулювання міжнародних 

спорів.  Становлення інституту мирного врегулювання міжнародних спорів у 
міжнародному праві. Мирні засоби врегулювання міжнародних 
суперечностей в епоху Стародавнього світу. Мирні засоби врегулювання 
міжнародних суперечностей в епоху Середньовіччя. Поняття та види 
міжнародних спорів. Засоби та принципи мирного врегулювання 
міжнародних спорів. 

Засоби врегулювання міжнародних протиріч. Дипломатичні засоби 
врегулювання міжнародних спорів. Безпосередні переговори. Добрі послуги 



та посередництво. Слідча процедура. Примирна процедура. Консультації. 
Правові засоби врегулювання міжнародних спорів. Особливості 
врегулювання міжнародних суперечностей у рамках та за участю 
міжнародних організацій. Практика врегулювання міжнародних спорів за 
участю України. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 150 годин, у т. ч. – 68 годин аудиторних занять і 82 години – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 

 

 


