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Посилання для
дистанційних занять
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м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 308
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Код доступу: 2020
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Галузь знань, шифр та назва
спеціальності

29 Міжнародні відносини
293 Міжнародне право

Викладач

Земан Ігор Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права

Контактна інформація
викладача (-ів)

ihor.zeman@lnu.edu.ua
тел. (032)-239- 47-10 (кафедра міжнародного права)
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Консультації по курсу
відбуваються

Щопонеділка: 14.00-15.00 год. (кафедра міжнародного права, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 309 )

Сторінка курсу

https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates

Інформація про курс

«Міжнародна правотворчість» є вибірковим навчальним курсом в системі дисциплін освітньонаукової програми підготовки доктора філософії, який забезпечує глибинні знання зі спеціальності.
Викладається для аспірантів спеціальності 293 «міжнародне право» на 2 році навчання.

Коротка анотація курсу

Міжнародна правотворчість - процес створення норм міжнародного права його суб'єктами. Цей
процес відрізняється значною складністю і специфікою в результаті відсутності єдиного законодавчого
органу.
Складність міжнародного правотворчого процесу змусила держави піти на його інституалізацію.
Сьогодні розроблення універсальних міжнародно-правових актів, як правило, здійснюється в межах
міжнародних організацій. Основними результатами правотворчості у міжнародному прав є створення
договірних та звичаєвих норм та формування загальних принципів права. Також важливе значення
відіграють допоміжні джерела міжнародного права, а саме наукова доктрина та рішення міжнародних
судів.
Предметом навчальної дисципліни “Міжнародна правотворчість” є норми міжнародного права,
що створюються державами та іншими субєктами міжнародного права.

Мета та цілі курсу

Формування комплексу знань про особливі механізми міжнародного правотворчого процесу, їхні
моделі та актуальні тенденції вдосконалення.
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Р. В. // Проблемы права. Международный правовой журнал. – 2006. – № 2. – С. 77–79.
2.
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Даниленко Г.М. Процесс создания обычных норм в современном международном праве. М.,
СЕМП, 1982.
5.
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20.
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29.
Pellet A. Shaping the Future of International Law: The Role of the World Court in Law-Making /
Alain Pellet // Looking to the Future Essays on International Law in Honor of W. Michael Reisman / Alain
Pellet. – Leiden: Brill | Nijhoff, 2011. – С. 1065–1083.
30.
Tams C. The Development of International Law by the International Court of Justice [Електронний
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Тривалість курсу

3 кредити, 90 год.

Обсяг курсу

48 аудиторних годин
З них:
32 години лекцій
16 годин практичних занять
42 години самостійної роботи

Очікувані результати
навчання

Після завершення курсу студент повинен:
Знати: нормативний зміст та теоретичні засади процесу створення основних видів норм
міжнародного права, процес створення норм міжнародного права органами міжнародних організацій,
внесок діяльності міжнародних судів у процес міжнародної правотворчості.
Вміти: проводити ретельний та всеохоплюючий аналіз сучасних способів міжнародного
нормотворення та вміти надати кваліфіковану консультацію стосовно нормативного змісту ключових
джерел міжнародного права, використовувати знання про різного роду регіональні та універсальні
міжнародні організації, що займаються правотворчою діяльністю, вміти надати всеохоплюючу
консультацію стосовно ефективного способу творення норм міжнародного права.
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Формат курсу

Очний (заочний)

Підсумковий контроль,
форма

Іспит

Критерії оцінювання
(окремо для кожного виду
навчальної діяльності)

Критерії оцінювання за курсом «Міжнародна правотворчість»:
Загалом – 100 балів, з них:
Практичні заняття (50 балів), які включають 30 балів поточне опитування; 10 балів письмовий колоквіум;
10 балів індивідуальне письмове завдання.
Екзамен (відповіді за білетами – 50 балів )
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Схема курсу «Міжнародна правотворчість»

Тижні

Лекції

Робочі питання

Практичні

Література

1

Правотворчість
у
сучасному міжнародному
праві

2

Способи формування норм 1. Способи формування 1. Поняття міжнародної правотворчості. 2,5,11,18,29,36
міжнародного права
2.
Загальна
характеристика
норм міжнародного права
суб’єктів правотворчої діяльності в
міжнародному праві.
3.
Основні та допоміжні способи
міжнародної правотворчості.
3.1.
Результати
міжнародної
правотворчості.
3.2. Рішення міжнародних організацій,
односторонні акти держав, м’яке право,
як особливі форми міжнародної
правотворчості.
Процес
формування
звичаєвих
норм
у
міжнародному праві

3

4

Етапи
міжнародної 2.
Етапи формування звичаєвих 5,7,9,10,22
Етапи
міжнародної 1.
звичаєвої правотворчості
норм МП. Міжнародний звичай та
звичаєвої правотворчості
узвичаєння.
2.
Постійно повторювана практика
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держав,
як
необхідний
елемент
формування міжнародного звичаю.
3.
Opinio juris sive necessitatis, як
переконання згоди на юридичну
обов’язковість звичаєвої норми.
5

Творення договірних норм
у міжнародному праві

6

Сучасні моделі укладення 3.
Сучасні
моделі 1. Роль двосторонніх договорів у 3,12,13
міжнародних договорів
укладення
міжнародних міжнародній правотворчості.
2. Багатосторонні міжнародні договори і
договорів
процес правотворчості.
3. Міжнародний договір за участю
міжнародних організацій, як важлива
форма правотворчості.
Вплив наукової доктрини
на
правотворчість
у
міжнародному праві
Міжнародні
неурядові 4.
Співвідношення
понять 15,19,28,39,43
Вплив
наукової 1.
організації і правотворчий доктрини
на доктрина, концепція, теорія.
процес
Розвиток доктрини природного
правотворчість
у 2.
права у філософсько-правовій думці.
міжнародному праві
3.
Доктрина позитивного права в
міжнародному праві.
4.
Новітні доктрини «responsibility
to protect”, “failed state” у сучасному
міжнародному праві.
Міжнародні організації, як
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8

9

9

10

площадка створення норм
права
Правотворчий процес в 5. Міжнародні організації,
рамках Ради Європи
як площадка створення
норм права

12

Створення норм права на
міжнародних конференціях
Вплив міжнародної судової 6. Створення норм права
практики на правотворчий на
міжнародних
процес
конференціях

13

Міжнародна правотворчість
міжнародних
судових

11

10

1. Поняття правотворчості
міжнародних організацій.
2. Особливості правотворчої
діяльності міжнародних міжурядових
організацій.
3. Особливості внутрішнього права
міжнародних організацій.
4. Процедура прийняття рішень
міжнародних міжурядових
організацій.

10, 11, 21, 23

1. Поняття
правотворчості 24, 30, 42
міжнародних організацій.
2. Особливості
правотворчої
діяльності міжнародних міжурядових
організацій.
3. Особливості внутрішнього права
міжнародних організацій.
4. Процедура прийняття рішень
міжнародних
міжурядових
організацій.
5. Влив неурядових організацій на
міжнародну правотворчість.

14

15

16

органів
Кодифікація
та 7.
Вплив
міжнародної
прогресивний
розвиток судової
практики
на
міжнародного права
правотворчий процес

Відносини Міжнародного
суду ООН та Комісії
міжнародного права ООН
Прогнози
розвитку 8.
Кодифікація
та
міжнародного
прогресивний
розвиток
правотворчого процесу
міжнародного права
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1. Рішення
та
консультативні 18,21, 41
висновки МС ООН ( характеристика
окремих видів спорів).
2. Вплив правотлумачної практики
МС ООН на розвиток норм
міжнародного права.
3. Рішення Європейського суд з
прав людини, як інструмент розвитку
нормативного змісту норм ЄКПЛ 1950
р.

1. Поняття
кодифікації
норм 6,14,36
міжнародного
права.
Діяльність
комісії міжнародного права ООН.
2. Прогресивний
розвиток
міжнародного права в роботі Комісії
міжнародного права ООН.
3. Актуальні
теми
розгляду
комісією міжнародного права ООН.
4. Вплив неурядових організацій
авторитетних юристів-міжнародників
на процес кодифікації норм
міжнародного права.

