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Уважаемый и дорогой Владимир Наумович!
Ваш юбилей – знаменательное событие для кафедры международного права Киевского национального университета им. Тараса
Шевченко!
Ваш непререкаемый авторитет и подвижничество в науке международного права и в сфере пропаганды научных знаний в области
международного права и сравнительного правоведения, Ваш личный
пример воспитали не одно поколение квалифицированных юристовмеждународников страны. Для нас это знаменательное событие еще и
потому, что Вы много времени отдали непосредственно преподаванию
международного права в стенах университета в качестве лектора,
научного руководителя, рецензента дипломных работ, оппонента на
защитах кандидатских и докторских диссертаций, члена специализированного совета, в качестве бессменного председателя Государственной экзаменационной комиссии многие годы!
Ваши работы в области международного права способствовали
становлению как научных работников многих наших выпускников и
надеемся, еще многим Вы дадите путевку в научную жизнь и как
наставник и как требовательный научный руководитель!
С юбилеем Вас, дорогой и любимый Учитель!
Кафедра международного права Института международных отношений
Киевского национального университета им. Тараса Шевченко


Загальні питання
методології
викладання
міжнародного права

Проблемы преподавания
международного права.
Стаття містить огляд і певну
систематизацію ключових проблемних аспектів викладання
міжнародного права.
Запропонована нестрога класифікація наявних груп проблем,
для деяких із яких запропоновано шляхи вирішення або задано
напрями пошуку таких шляхів. Як
ввідна стаття тематичної збірки,
цілковито присвяченої окресленим у цьому матеріалі проблемам, текст містить запрошення
до їхнього широкого й фахового
обговорення.

The article proposes a review and
some systematization of the key
problematic aspects of teaching
international law. A non-strict classification for the groups of problems is proposed along with either
ways for solving some of them or
directions for seeking such solutions. As the introductory article to
the thematic collection completely
devoted to the problems described
in it, the text invites to a broad and
professional discussion of such
problems.

Александр Задорожний
Совершенствование процесса подготовки специалистов с высшим образованием в условиях Болонского и
Страсбургского процессов в образовательной среде Украины обусловливает необходимость очередного
пересмотра основных задач и подходов учреждений (вузов, факультетов, кафедр) и специалистов,
задействованных в этих процессах. Целый ряд проблем преподавания в высшей школе находится в пределах
общесоциального дискурса. На качество преподавания влияет авторитет высшей школы в обществе, проблемы
мотивации молодежи и студенческой молодежи в частности к обучению, общая ситуация в стране по вопросам
целесообразности получения высшего образования. Важнейшим фактором, который в значительной мере
определяет направленность образовательного процесса на первых годах обучения, выступает качество и
направленность среднего образования, качество подготовки учащихся средних школ к последующему
обучению в вузах. Также значимы профориентация и качественность выбора соответствующего образования;
достаток семьи и способность студента адаптироваться к условиям обучения и жизни в чужом городе и
студенческом общежитии; способность семьи – родителей или опекунов, — обеспечить в процессе обучения
студента его потребности в питании, одежде, доступе к элементарным услугам. Очевидно, что как
преподавание в высшей школе не может быть сведено лишь к проблемам дидактики, так и проблемы
преподавания международного права не могут быть сведены исключительно к методологическим и
методическим вопросам. Преподавание международного права осуществляется конкретными людьми в
конкретных обстоятельствах и в конкретных исторических условиях. Оно имеет ряд общих с другими
сходными явлениями черт — как дидактический процесс преподавание международного права
взаимодействует с другими явлениями нашей жизни — с образованием вообще и образованием в высшей
школе в частности, с гуманитарным образованием и юридическим образованием, с образованием по
направлению знаний международные отношения. На преподавание международного права воздействуют
также: проблемы конкретных высших учебных заведений, конкретных факультетов и кафедр.
При подробном анализе проблем процесса преподавания международного права, во многих заявлениях
и публикациях по проблемам преподавания, эти проблемы, независимо от их источника и позиционирования,
в большинстве случаев, рассматриваются и вместе, и по отдельности, практически не позволяя разрешить
проблему по сути: кто, где и как и на каком уровне социальной и управленческой компетенции и
ответственности может решить ту или иную из них. В условиях Украины эта запутанность связана с
продолжающейся дискуссией о месте и роли образования в структуре общества в связи с затянувшейся
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подготовкой проекта нового закона Украины «О высшем образовании». Результатом более чем трехлетних
дискуссий, весьма острых порой, с вмешательством высших должностных лиц государства, стало
отождествление ряда проблем преподавания с проблемами законотворчества и законодательного решения
целого ряда вопросов как высшей школы в целом, так и проблем преподавания международного права в
частности. Напомним лишь о затянувшейся дискуссии на тему целесообразности такого образовательноквалификационного уровня как специалист в украинской высшей школе и той неопределенности, которую
вносит отсутствие законодательного решения вопроса в совокупности со слухами о возможной ликвидации
даже самого понятия «специалист». Все эти факторы воздействуют и практически на ситуацию и, в
особенности, на состав проблем, анализируемых при изучении самого процесса преподавания
международного права в украинской высшей школе. Настоящий текст не претендует на систематичность:
проблем накопилось много, они непросты, разноплановы и комплексны, переплетены друг с другом самыми
причудливыми способами. Но именно поэтому представляется критически важным приложить усилия к
распутыванию этого клубка и достижению хотя бы минимальной упорядоченности в самом понимании
сложных моментов. Добиться этого только усилиями коллектива кафедры международного права Института
международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченка или даже всего
Университета в целом невозможно, поэтому задача скорее состоит в том, чтобы инициировать широкое, но
при этом максимально серьезное и предметное обсуждение проблемных моментов и способов их преодоления.
Совокупность проблем и факторов воздействующих на качество преподавания международного права
может быть условно сведена к группам проблем: 1) общесоциальные, воздействующие на процессы
преподавания и образования в целом; 2) образования вообще; 3) высшего образования; 4) высшего
гуманитарного образования; 5) взаимодействия преподавания международного права как части юридического
образования и как части образования по направлению международные отношения; 7) проблемы
преподавания международного права в структуре высших учебных заведений; 8) совместимости
профилирующих предметов при создании специализированных кафедр и качественная подготовка
специалистов, преподающих международное право; 9) методологии изучения, исследования международного
права как проблемы методологии науки международного права в их взаимодействии с процессом
преподавания международного права; 10) проблемы методики преподавания международного права и
международно-правовых дисциплин как дидактического процесса преподавания гуманитарных дисциплин
со всеми входящими в этот контекст вопросами – от качества и содержания лекций, практических и семинаров,
до качества учебников и их востребованности в условиях усложняющегося информационного взаимодействия
студенческой молодежи в углубляющемся и структурирующемся информационном пространстве.
Все эти проблемы и структурные уровни взаимодействуют сложно и непоследовательно, влияя порой
одна на другую достаточно противоречиво. К примеру, проблема количества студентов в группе тесно
взаимосвязана и с общими условиями финансирования высшего образования, наличием соответствующего
кадрового потенциала в конкретном высшем учебном заведении и наличием у высшего учебного заведения
пресловутого «аудиторного ресурса».
Проблемы образования, высшего образования, юридического образования давно и системно на самом
высоком научном уровне анализируются в трудах украинских ученых дидактиков и юристов.
Однако, как и во всей системе образования, в системе подготовки специалистов по международному праву
существует целый ряд нерешенных и неизученных проблем. Показательно, что такая нерешенность и
нерешительность характерна не только для международного права, но и для образования, которое в целом
принято называть «юридическим» и ссылки на обязательность которого имеются в ряде законов Украины. В
Конституции Украины, юридическое образование упоминается несколько раз в контексте обязательности
при занятии целого ряда должностей — от Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека,
судей Конституционного суда Украины до судей судов общей юрисдикции. Правительство Украины в 2001
году своим Постановлением определило основные направления реформирования юридического образования,
стимулировав, таким образом, если и не реформирование по сути, то широкое обсуждение проблемы в
различных контекстах, а также возрастание количества научных и других публикаций по реформированию
юридического образования. Лишь за последние годы изданы сотни работ: статей, аналитических материалов,
брошюр, монографий. Защищено несколько кандидатских диссертаций по педагогике высшей школы. Среди
фундаментальных работ по проблемам преподавания юридических наук обращают на себя внимание
разработки представителей Одесской национальной юридической академии и Харьковской юридической
академии им. Ярослава Мудрого. Вместе с тем, несмотря на сравнительно большой объем материала – научных
исследований и разработок, в Украине до сего дня отсутствует отраслевой стандарт юридического
образования, причем нет стандарта ни первого-второго поколения, ни нового поколения, в основу которого
положен так называемый «компетентностный подход». Очевидно, что в условиях отсутствия такого
важнейшего документа, проблема преподавания международного права остается без «юридических»
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ориентиров и оказывается в достаточно сложной ситуации, когда любые усилия в направлении
систематизации учебных планов по специальности «Международное право» не могут быть признаны
завершенными. Это в значительной мере влияет на соотнесение преподавания международного права как
преподавания юридических дисциплин в рамках направления знаний «Международные отношения». Следует
подчеркнуть, что научные публикации по проблемам преподавания международного права в контексте как
юридического образования, так и в контексте преподавания дисциплин
направления знаний
«Международные отношения» в Украине практически отсутствуют. По крайней мере, автору этих строк не
встречались специальные работы, посвященные проблеме.
Данная статья и весь сборник статей призван восполнить образовавшийся пробел и инициировать и
научную дискуссию, и систематическое изучение проблем преподавания международного права в высшей
школе Украины. Такая задача назрела давно. Очевидно, что эта проблема – проблема качественного уровня
преподавания международного права, — волнует и наших коллег из России и других государств. В последнее
время по проблемам преподавания международного права высказывался ряд видных ученых юристовмеждународников. На сайте Казанского журнала международного права уже более года проводится очень
интересный опрос, посвященный таким проблемам. В устных дискуссиях коллеги – представители различных
вузов России, Беларуси, Казахстана признают своевременность постановки проблемы. Своеобразным
подтверждением актуальности и остроты проблемы стал и объем нашего журнала — практически втрое
больше обычного выпуска «Украинского часопыса международного права» предыдущих лет.
Вхождение Украины в реальный процесс международного разделения труда, сближение с европейским
государствами, вхождение в состав ряда международных организаций — Совета Европы, Всемирной
организации торговли и так далее, участие в мировых интеграционных процессах актуализируют не только
сравнительно-правовую, но и международно-правовую проблематику в преподавании традиционных
юридических дисциплин: конституционного, гражданского, уголовного, трудового права и прочих. Это
касается практически каждого курса.
Международное право выступает регулятором сложных общественных отношений, однако в таком
качестве оно действует не само по себе: практическую деятельность по разработке и внедрению его норм
осуществляют люди. Свои знания они получают в процессе довольно длительного обучения. В резолюции
«Десятилетие международного права ООН» (№ 44/23 от 17 ноября 1989 г.) Генеральная Ассамблея ООН
подчеркнула необходимость «способствовать преподаванию... распространению и более широкому
признанию международного права». Реализация этой задачи находит свое практическое воплощение в
различных аспектах: повышение качества преподавания, изменения методологии преподавания, усиление
критериев требований к абитуриентам, расширение, а во многих случаях и создание информационной базы
для обучения, подготовки будущих преподавателей из аспирантов и многое другое.
Ниже представлен фрагментарный анализ отдельных (наиболее острых по мнению автора) проблем
преподавания международного права.

Общесоциальные проблемы
Обсуждение общесоциальных проблем, воздействующих на образование в целом и международноправовое образование в частности, увело бы нас далеко в сторону. Общественные изменения далеко не всегда
позитивны как сами по себе, так и во взаимодействии с процессами образовательными. Повсеместная
коммерциализация проникает в вузы, вынужденные все более руководствоваться «логикой торга», например
при составлении учебных планов. Пространства для разумной дискуссии и незаинтересованного обсуждения
становится все меньше, поскольку каждая структурная часть высшего учебного заведения начинает осознавать
и вести себя как деловое предприятие и со все большим остервенением вести конкурентную борьбу за
драгоценную педнагрузку. Проникая все глубже, эта же логика разъедает и прочие компоненты, необходимые
для функционирования высшей школы, например такие категории как интеллектуальная честность,
объективность, уважение, научный интерес и т.д.
В этой связи можно лишь выразить пожелание, чтобы академия все больше превращалась в площадку для
широких, но вместе с тем профессиональных общественных обсуждений. В конце концов, кто еще может
взять на себя эту задачу и где еще можно найти более подходящий контингент? Стоит отбросить
псевдопрагматическую установку о якобы излишестве разговоров и начать, наконец, спокойно,
аргументировано, ответственно и при этом максимально активно обсуждать в рамках системы высшего
образования те глобальные и локальные процессы, с которыми система (будет) вынуждена сталкиваться.
Проблемы образования вообще и высшего образования
В отношении этой категории предметная дискуссия без ухода далеко от международного права также вряд
ли возможна, поэтому позволим себе несколько замечаний.
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Образование есть часть общественной системы, включающей также государство, бизнес, религию,
политику и т.д. Как и многие прочие части, оно может обладать значительной автономией, которая, однако,
никогда не бывает абсолютной. Следовательно, образование должно как-то взаимодействовать с окружающим
миром и в первую очередь с такими ключевыми элементами общественной реальности как государство и
экономика. Собственно кризисные явления в таких связях и являются, по нашему мнению, одной из главных
причин кризисных явлений в образовании в целом.
Исторически способов взаимодействия высшей школы с окружающей средой не так уж и много:
1) это способ, основанный на «прямых связях» в виде ли советской системы распределения или того же
корпоративного образования, когда получения знаний и умений тесно обусловлено участием в работе
определенных структур, а также
2) способ, основанный на связях, как легко догадаться, «непрямых». Современным воплощением такого
подхода является понятие «образовательной услуги», рассматриваемой как небольшая часть совокупного
общественного прейскуранта услуг и товаров.
Первый способ предусматривает необходимость максимально плотного взаимодействия вузов и
работодателей. Второй, как ни странно, менее чувствителен к пожеланиям последних, поскольку
ориентирован скорее на потребительскую конъюнктуру. Потребителями же являются те, от кого вуз
непосредственно получает деньги, то есть абитуриенты и их родители. Отклоняясь немного в сторону,
позволим себе удивиться, что среди деловых кругов распространено искреннее непонимание этой простой
вещи, по причине которого бизнес, с одной стороны, всячески приветствует коммерциализацию образования,
а с другой, претендует на какие-то особые права при определении содержания образования. Если образование
такой же бизнес, как и производство спичек, то нет никаких причин, по которым одни бизнесмены должны
с пиететом относиться к интересам других, таких же как они сами бизнесменов (в определенном смысле даже
— своих конкурентов). Если клиент готов платить за диплом, не совсем ясно, зачем прилагать дополнительные
(и немалые) усилия, чтобы вдобавок снабдить его знаниями.
Подводя промежуточные итоги, можно обоснованно предположить, что значительная часть проблем
украинского образования обусловлена именно разорванными связями с теми средами, где само образование
подлежит применению. Без них же сам разговор о том, качественен ли образовательный продукт или не
очень, вообще лишен смысла: для таких оценок просто отсутствуют критерии. Качественен для чего и для
кого?
При этом важно подчеркнуть, что интересы частного бизнеса и даже экономики в целом крайне,
критически важны, но у этой важности тоже есть предел. Склонны все же полагать, что высшее образование
— нечто большее, чем простое звено в производственной цепи. В любом случае и по этому ряду проблем
максимально широкая и серьезная дискуссия была бы никак не лишней.

Проблема мотивации в обучении
Является ли образование залогом успешности в жизни? Традиционно родители настроены на то, чтобы
их дети получали дипломы о высшем образовании. Тем не менее, мотивации у самих детей маловато. А где
ж ее искать, когда герои нынешнего времени — биллы гейтсы и марки цуккерберги — заработали первый
миллион, не имея диплома о высшем образовании. Да и многие звезды поп-сцен, западных и отечественных,
а также Голливуда не отличаются дипломированностью, обладая при этом внушительными банковскими
счетами. Наверное, это все же вопрос риторический, связанный, скорее всего, с политикой государства в сфере
воспитания молодежи и ее дальнейшей поддержки после окончания вуза.
Впрочем проблему можно сформулировать и более радикально: насколько вообще оправданно
использовать т.н. «успешность» (во большинстве случаев понимаемую просто как сытость) в качестве
основного мотивирующей установки? Еще с советских времен получение высшего образования многие
(небезосновательно) рассматривают как средство избежать необходимости все более презираемого
физического труда, что выражалось в полуанекдотическом пожелании отца сыну: «Учись, сынок, а то работать
будешь». Крайне неразумно ожидать особой трудовой этики от людей, получающих диплом именно для того,
чтобы не работать. Возможно, более разумно культивировать взгляд на высшее образование как на нечто,
обладающее некоторой самостоятельной ценностью, не сводящейся к материальным и карьерным
преимуществам, как на врата в новое и прекрасное измерение высочайших свершений человеческого духа,
среди которых есть место, например, тому же международному праву, как практическому воплощению
великой мечты о Вечном Мире. В конце концов четкое понимание, что а) любой труд почетен и что
б)
лучше выполнять неквалифицированный труд, обладая дипломом университета1, чем выполнять все тот же
неквалифицированный труд без университетского диплома, может уберечь человека от ненужных
психологических травм при неблагоприятном состоянии рынка труда.
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Мотивация должна создаваться, с одной стороны, в семье – родители должны с малых лет прививать детям
желание учиться, с другой – на уровне создания и практической реализации государственной политики в
сфере воспитания и занятости молодежи. Не все было плохо в советской пропаганде. И если взглянуть на
страны Запада, обнаружим, что там пропаганда (патриотизма, здорового образа жизни и т.д.) используется во
всех сферах государственной политики. Украина как государство очень слабо справляется со своей
воспитательной функцией, а следовательно проигрывает борьбу за взращивание достойных кадров для
дальнейшего своего развития. При этом глобальная или общесоциальная проблема не должна препятствовать,
а тем более оправдывать, пассивность кафедр, факультетов в поиске общедоступных форм повышения
заинтересованности студентов в процессе обучения.
Если переводить общую установку на активную позицию вузов в отношении мотивации к обучению в
более практическую плоскость, можно указать некоторые практические пути, способные помочь в этом.
Один из них — ежегодное обновление тем научных исследований студентов (курсовые, бакалаврские,
магистерские работы), которые при этом должны быть связаны с последними событиями в международных
отношениях или даже с перспективно прогнозируемыми изменениями. Составляющей проблемы
заинтересованности студентов является инициирование их участия в работе научных обществ, кружков,
семинаров, конференций, для более углубленного изучения юридических дисциплин, направление студентов
на использование возможностей получения практических навыков в период прохождения практики,
привлечение практических работников при проведении лекционных и практических занятий2.
В общем итоге главная подсказка такова: со студентом необходимо общаться, причем общаться, прежде
всего, на профессиональные темы. Необходимо выслушивать его мысли, читать его статьи, какими бы
наивными и безосновательными они не казались, причем не просто выслушивать и читать, но также
реагировать — хвалить и критиковать.
Важнейшей проблемой является довузовская подготовка абитуриентов. В практике высшей школы
Украины были соответствующие этапы, когда одним из предметов, выносимых на внешнее независимое
оценивание выступали «Основы правоведения». По неизвестным причинам, руководствуясь намерениями
«укрупнения» и сокращения количества предметов, выносимых на ВНО Министерство образования и науки
сократило именно «Основы правоведения». Такое решение представляется необоснованным в силу разных
причин. Главная из которых – огромное большинство абитуриентов, стремящихся поступить в ВУЗы
гуманитарного профиля, выбирает среди имеющегося набора специальностей именно юридические. По
количеству абитуриентов юридических специальностей мы уверенно и давно занимаем первое место среди
государств Европы. И при этом наносим самый болезненный удар именно по самой многочисленной когорте.
Вряд ли это логично. Поскольку отсутствие «Основ правоведения» среди перечня дисциплин ВНО
существенно ослабляет подготовку первокурсников, вынужденных самые первые знания в области права
получать, избрав уже специальность и поступив в высшее учебное заведение. Таким образом, не только
ослабляется профессиональная ориентация учащихся средних школ, но и усложняется задача преподавателей
первого курса юридических специальностей в бакалавратуре, где студент, окунувшись с головой в процесс
обучения, только начинает понимать, что он избрал в качестве своей будущей специальности. Так ли уж
оправдан возврат к преодоленному еще в советское время правовому нигилизму и отсутствию курса «основы
правоведения» в программах средней школы? Чем бы ни руководствовались авторы негативистского
нововведения, практика показала, что оно вредно для большинства выпускников средних школ. Не пора ли
на базе новых подходов возобновить практику чтения «Основ правоведения» в старших 10-11 классах средних
школ и ввести ВНО по «Основам правоведения» в перечень дисциплин, по которым абитуриенты
представляют не только документ, но и получают так необходимые им знания на первых курсах бакалаврата?
Другой важнейшей проблемой является количество студентов в группе семинарского или
практического занятия. Практика проведения семинарских занятий по юридическим дисциплинам в форме
решения казусов – «кейс-стади» или решения юридических задач все больше приближает семинарские
занятия по юридическим дисциплинам к практическим или даже лабораторным занятиям. То есть
семинарские группы по таким занятиям должны давно быть в два раза меньше традиционной группы в 3040 человек. Не больше 12-15 человек, а в идеале — не больше 8 человек! Это легко подтверждается расчетом
времени, которое может быть уделено каждому отдельному студенту на занятии. Очевидно, что такое
количество студентов по разным причинам практически недостижимо как в государственных, так и частных
вузах — увеличение педнагрузки и/или количества ставок преподавателей удорожает процесс, отсутствие
квалифицированных кадров, наконец — отсутствие «аудиторного фонда» вообще, или в силу
нерационального распределения аудиторных часов по дням недели – нежелание использовать выходные дни
при наличии желания и со стороны студентов и со стороны преподавателей. Уже беглое ознакомление с
основными аспектами этой острейшей проблемы свидетельствует о большом количестве возможных решений,
начиная от планирования занятости аудиторного фонда по субботам (именно в субботы есть возможность
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привлекать к преподаванию квалифицированных практиков при наличии, естественно, достойной оплаты их
труда) и заканчивая оптимизацией расчетов занятости аудиторий в пределах одного учебного заведения.
Очевидно, что количество студентов в группе для семинарских/практических занятий имеет базисное, если
хотите, — кардинальное значение для повышения качества преподавания и, в особенности, контроля
самостоятельной работы студентов, которая занимает все больше места в учебных планах, составляемых по
Болонской системе. Как сейчас мы контролируем результаты самостоятельной работы студентов? В основном,
задания по самостоятельной работе состоят в прочтении и конспектировании международно-правовых
исследований, анализе судебных решений и иногда написании исследований по определенному вопросу.
Проблема заключается в размере студенческих академических групп и количества таких работ студентов:
преподаватели просто физически не в состоянии их качественно проконтролировать. Между тем, опыт
лучших вузов Европы свидетельствует о другом. При значительно меньшем объеме групп преподаватель
успевает качественно проконтролировать работу студентов; кафедры нанимают студентов старших курсов,
которые проверяют работы своих младших коллег; студенты раз в две недели пишут эссе по заданной теме и
т.п. То есть «у нас есть резервы» более изощренного подхода, которые в силу нашей общегосударственной
бедности мы должны использовать в поиске более продвинутых методов контроля и поиске вариантов
практической реализации результатов самостоятельной работы студентов.

Краеугольным камнем, основой процесса обучения является личность преподавателя высшей школы и
его подготовка, готовность учить предмету. Глупо стенать и ругать качество преподавательского состава в
вузах: ну кто пойдет работать на три тысячи гривен в месяц? Разве что тот, который имеет альтернативную
финансовую поддержку. Примеров фанатической (или даже простой) преданности делу становится все
меньше. Очевидно, что для продвижения науки и повышения качества образования необходим жесткий отбор
не только среди студентов, но и преподавателей. Но какова мотивация для молодого, только что получившего
диплом выпускника оставаться работать на кафедре? О зарплате уже было сказано. Социальный пакет также
оставляет желать лучшего. А наука – занятие энергоемкое. Если заниматься исследовательской работой
серьезно, то на другую работу уже ни времени, ни сил не остается. Проблема второй и третей работы
преподавателя ВУЗа становится весьма серьезной. Ведь дополнительное трудоустройство не оставляет
свободного времени на научную деятельность. Последняя же приобретает все более формальный характер:
сделать столько-то статей за такой-то период, чтобы вовремя отчитаться, иначе «не дадут доцента» либо
контракт не продлят. Мы далеки от обобщений и даже статистики в этой сфере, но очевидно, что процессы,
ставшие в последнее время чуть ли не повсеместными на фоне кризисных явлений, свидетельствуют о
дальнейшей девальвации звания ученого и преподавателя, делают вопрос подбора молодых
преподавательских кадров вопросом чрезвычайно сложным, а порой и практически не реализуемым. Или
остается другой выход — опускать планку требовательности, давая дорогу серости? Думаю, что для
большинства коллег, такой подход практически неприемлем. Нищенское финансирование образования и
падение престижности преподавательского труда — серьезная проблема. Ее связывают с тяжелым
экономическим положением государства, но может это и является одной из его причин? Как и чему может
качественно учить будущее поколение управленцев человек с тремя минимальными прожиточными уровнями
в форме заработной платы? В качестве одного из путей выхода из ситуации указывают на иностранные
научные и академические гранты. Но здесь следует обратить внимание на несколько существенных проблем
для преподавателей международного права: 1. Международное право, и его преподавание всегда выполняло
определенную идеологическую функцию – отстаивание на международной арене интересов своего
государства, в то же время сами гранты предоставляются чаще иностранными фондами, вузами, имеющими
именно иностранное государственное финансирование. При неизбежен конфликт интересов. 2. Получение
определенного гранта влечет за собой отвлечение преподавателя от учебного процесса на его выполнение, а
это в свою очередь вредит учебному процессу. 3. Международное право, как и другие гуманитарные
дисциплины не находится среди приоритетов иностранных грантодателей, их больше интересуют
естественные и точные науки. 4. Довольно часто задачей программы является не выполнение определенной
задачи, а прохождение стажировки за рубежом, что предусматривает в наших реалиях ряд проблем
организационного плана: получение разрешения по всей руководящей линии, организация процесса замен
в рамках учебного процесса и т.п., что также ставит под сомнение саму постановку вопроса: получение гранта,
как один из путей улучшения качества преподавания. Скорее гранты являются средством повышения уровня
мобильности преподавателей международного права. Важным аспектом обучения международному праву,
который отвечает и требованиям Болонского процесса, является повышение мобильности преподавателей. В
украинских реалиях эта мобильность заключается в недельных максимум стажировках раз в пять лет
преподавателей одних вузов Украины в других. В то же время в Европе этот процесс имеет гораздо меньший
временной разрыв, общеевропейский географический охват и большее практическое значение. Речь идет о
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том, что преподаватели из одной страны могут увидеть особенности учебного процесса в другой, отметить
исследуемые специфические темы, применяемую научную базу. Это в итоге способствует как повышению
уровня самого преподавания, так и научному уровню преподавателей. Для Украины, в которой
международно-правовая наука почти все двадцатое столетие находилась сначала в суровых идеологических
тисках, хотя и была возможность для обмена знаниями между многими научными школами в рамках одной
идеологической системы (СССР и страны Восточной Европы), а затем еще на два десятка лет оказалась в
«самодостаточной изоляции», этот процесс был бы нелишним.

Проблемы финансирования
В этом аспекте ограничимся только выделением острого вопроса о перераспределении зарабатываемых
денежных средств от студентов-контрактников. Неоднократно обращалось внимание на то, что студентконтрактник, будучи как бы студентом чуть ли не второго сорта в ВУЗах государственной формы
собственности практически не получает образовательную услугу того качества за которую он платит.
Очевидно, что все возрастающая стоимость контрактов в Украине приводит к парадоксальной и горькой
тенденции — все абитуриенты, родители которых имеют возможность оплатить образование детей, стремятся
получить образование за пределами государства. В континентальной Европе, Великобритании, США и
Канаде. Последнее время стали популярными новые направления — Австралия, Новая Зеландия, Сингапур
и Китай. При относительной дороговизне зарубежного образования оно отличается более высоким уровнем
демократичности, качественно иными подходами к студентам, к оснащению студенческих аудиторий и
библиотек. Вопрос материальной базы преподавания — отдельный вопрос при всей его кажущейся
несложности в гуманитарном образовании. Смешно, но практически получается так, что для того, чтобы
ознакомиться с литературой и студенты и преподаватели вынуждены планировать поездку за рубеж и работу
в компьютерных залах университетских библиотек. При стоимости подписки на основные издания в пределах
стоимости 2-3 контрактников в год?
Трудоустройство выпускников
Самым сложным вопросом для любого выпускника ВУЗа является вопрос дальнейшего трудоустройства.
Каждый сталкивается с проблемой ненужности специалистов без опыта работы. А как же его — опыт —
получить, если молодого выпускника, пусть и самого престижного вуза, никто не хочет брать на работу?
Проблема многогранна и сложна и получила отражение во многих вариациях законодательных и
политических инициатив последнего времени, выдвигаемых различными политическим партиями в процессе
выборов и борьбы за голоса студенческой молодежи — от гарантированного рабочего места молодежи до
попыток обязать ВУЗы вернуться к практике распределения советских лет. И то и другое, думаю, практически
невозможно. Невозможно еще и потому, что ВУЗы не способны сегрегировать студентов–бюджетников и
контрактников и проводить обучение раздельно. Если для студентов-бюджетников обязанность отработать по
распределению может быть еще каким то образом мотивирована, то для контрактников такой подход вообще
неприемлем. Так же сложно представить себе реализацию законодательно установленной обязанности
государственных органов, организаций и предприятий принимать на практику студентов ВУЗов смешанных
форм обучения: бюджетников принимают, а контрактников нет? Здесь все же необходимо разработать
программу на государственном уровне, которая позволяла бы поддерживать молодых специалистов.
Есть, правда, альтернативный путь, позволяющий полностью избавить вуз от проблем трудоустройства
выпускников, — тотальная коммерциализация высшего образования, должного в таком случае
рассматриваться исключительно как товар, «образовательная услуга». Продавца не интересует, что покупатель
будет делать с товаром и будет ли что-либо делать вообще. Главное, чтобы расчет был своевременным и в
полном объеме. Однако, как было показано выше, такой путь вряд ли способен дать позитивный эффект,
превышающий связанные издержки.

Проблемы методологии и методики
В образовательном процессе взаимосвязь методологии и методики неслучайна, поскольку отражает
различные формы проявления и организации познавательного процесса, как педагога, так и студентов. По
мнению А.В. Безрукова, И.В. Тепляшина «важнейшими задачами при подготовке специалистов в системе
юридического образования являются не только качественный теоретический уровень преподавания, но и
организация подготовки учащихся к полноценной практической деятельности»3. При этом существует два
главных подхода. «Нормативный» подход является наиболее распространенным способом изучения и
преподавания юридических наук и по существу не содержит значительных изменений в условиях пересмотра
многих ключевых положений. Суть методики обучения согласно нормативному подходу: от понятий правовой
доктрины и правовых принципов к правовым нормам и правовым спорам. Основная цель обучения
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заключается в усвоении теоретических знаний, выработке умений и навыков работы с нормативным
материалом, анализе различных источников права и их применении для решения конкретных правовых
споров.
Методика «прецедентного» подхода основывается не только на формально-юридическом методе
толкования правовых норм, но и на использовании моделирования, приемов абстрагирования и идеализации,
что позволяет выстраивать общую модель интерпретации юридических конструкций для создания судебных
прецедентов. Кроме того, прецедентный подход в преподавании международного права предусматривает
более активную позицию в образовательном процессе, как преподавателей, так и учащихся. Основной целью
становится не столько обеспечение фундаментальной теоретической подготовки студента, сколько обучение
его навыкам юридической аргументации, умению сопоставлять исходные данные правового спора и
заключения в судебном решении, вести собственные размышления и давать оценку принятым решением,
составлять процессуальные документы. Преимуществом данного подхода является развитие у студентов
аналитических способностей, способности к независимому мышлению и принятию решений, получения
знаний о роли и функции деятельности юриста.
Такой подход к пониманию сущности международного права приводит к специфическим формам и
методам преподавания в системе юридического образования: лекции основываются на предварительном
изучении студентами нормативного материала и судебных прецедентов и направлены на обсуждение
наиболее сложных практических вопросов судебного толкования и правоприменения; семинары, как правило,
не дополняют лекции и ориентированы на формирование профессиональных навыков студентов;
используются также игровые методики4.
Впрочем идеализировать прецедентный подход тоже не стоит, поскольку с ним связан риск хаотического
усвоения знаний, «каши в голове», неспособности студента отделять принципиальное от второстепенного,
случайного.
Содержание образования
Разумеется, дискуссия на тему как преподавать наделена смыслом при наличии некоторой ясности в
плане того, что преподавать. Проблема содержания международно-правового образования является фокусом,
где сосредотачивается большое количество и широких теоретических и узкопрактических вопросов
обеспечения учебного процесса. Если в плане методологии или методики есть некоторое пространство для
творческого экспериментирования, то содержательные аспекты жестко обусловлены рамками учебного плана.
В Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
содержание знаний и умений будущих юристов-международников является в последнее время предметом
оживленных дискуссий, которые удалось распространить на более широкую аудиторию международноправовой общественности в процессе разработки и обсуждения новых образовательных стандартов по
международному праву.
Не претендуя на репрезентативное обобщение содержания таких дискуссий, можем, однако передать их
содержание посредством выделения нескольких ключевых выборов (оппозиций), задающих систему координат
для предметного наполнения учебных планов и программ.

Выбор — фундаментальность/специализация
Концептуальная проблема, имеющая право так называться, в преподавании международного права в
общем одинакова для всего высшего образования: на что ставить — 1) на фундаментальность или 2) на
специализацию? Обозначения довольно условны, но стоящие за ними альтернативы вполне реальны.
Иначе об этом можно вести речь в таком ключе: возможно ли все еще с полным правом говорить о юристемеждународнике как о единой профессии, в рамках которой (как то всегда бывает) складываются отдельные
ответвления, или же более кстати отбросить данное представление как устаревшее? Следует ли при подготовке
таких специалистов стремиться к формированию определенного «ядра знаний», на который при потребности
можно наслаивать то, в чем будет надобность, или же следует отойти от «ядерного» подхода, представляя себе
юриста-международника скорее как комбинирование дисциплинарных деталей из набора под конкретные
потребности определенного сегмента рынка. В последнем случае профессия представляется как широкое
поле возможных комбинаций.
Хотя, как было указано, проблемы эти присущи всему высшему образованию, в международном праве они
проявляются по-особенному, развиваясь в частности в нескольких дополнительных оппозициях:
«юридизм»/«дипломатизм», традиция/актуальность.
«Юридизм»/«дипломатизм»
Знания, традиционно относимые к сфере подготовки дипломатов, нужны юристам-международникам по
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нескольким соображениям. Во-первых, просто для того, чтобы понимать собственный предмет, ведь
международное право по наиболее примитивному определению — это право международных отношений.
Итак, следует понимать международные отношения, чтобы понимать и посвященные им юридические тексты.
В этом плане значимы прежде всего дисциплины международно-исторического блока. Для юриста по
национальному праву большое количество исторических знаний, традиционно предусмотренных учебной
программой (история государства и права, политических и правовых учений и т.д.), является больше данью
традиции и, говоря по правде, не имеет критического влияния на его профессиональные качества.
Международное право тверже укоренено в истории международных отношений, следовательно, незнание
историко-политического подтекста часто означает просто непонимание нормативного текста. Во-вторых, от
юриста-международника требуется действовать в окружениях, которые привычнее дипломату, чем адвокату
или юрисконсульту, — международные переговоры, конференции, организации, органы и т.п. Для этого ему
необходимо владеть «оперативной дипломатией»: знать языки, правила этикета и протокола, уметь
чувствовать ситуацию и т.п.
Вместе с тем, развитие определенных специализированных сфер деятельности (скажем, инвестиционного
арбитража, ГАТТ/ВТО) существенно нивелирует потребность во всесторонней гуманитарной подготовке.
Поэтому остро встает вопрос, насколько юрист-международник должен оставаться дипломатом.
Традиция/актуальность
Эта оппозиция с трудом отделяется от предыдущих двух, поэтому разумнее вести речь о «стиле
подготовки» и об установках, «индоктринируемых» будущим юристам в процессе образования. Юристмеждународник — это служака, вынужденный иногда (хоть и часто) подрабатывать юридическими
«халтурами», или же это ориентированный на прибыль «лоер», способный, впрочем, при потребности и к
высокому предназначению (ненадолго)? Нужны ли в расписании дисциплины малой практической
значимости, но освященные Традицией (латынь, римское право, право внешних сношений, международное
гуманитарное право и т.д.)? Есть ли смысл студентам знать о Гроции сверх того, что жил он в Нидерландах
и что многие склонны ему именно приписывать славу «отца международного права»?

Высшее образование — крайне тонкая общественная система, состоящая из живых людей, поэтому многие
вещи в ней образуются исторически, «сами по себе», а не согласно чертежам и предварительным расчетам.
Пытаясь привести ее в соответствие с какими-то стандартами, сделать более рациональной и эффективной,
можно порушить некие невидимые связи, вообще позволяющие ей работать и развиваться. Это наиболее
четко видно на примере научных школ, которые в одних местах складываются, а в других нет при, казалось
бы, совершенно сравнимых условиях, ведь не каждый коллектив людей, даже нечто пишущих и публикующих,
вправе называться научной школой. Но это далеко не единственный пример. Отдавая себе в этом отчет,
необходимо все же прилагать усилия к выявлению и изучению всех составляющих системы, включая наиболее
тонкие и хрупкие, хотя бы с тем, чтобы надежнее их оградить, но в первую очередь просто потому, что
изучение проблемы обладает самостоятельной научной ценностью, даже если в итоге саму проблему решить
не получится, а то и вовсе решать не понадобится. Как писал Карл Ясперс, «университет есть сообщество
ученых и студентов, участвующих в задании искать истину»5.
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изложены вопросы понятия,
видов, субъектов международного правосознания, его роли в
процессе функционирования
международного права. особое
внимание уделяется проблеме
формирования профессионального международного правосознания.
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The questions of the concept,
types, subjects of international
legal consciousness and the role in
the functioning of international law
are considered. The special attention is paid to the formation of the
professional international legal
consciousness.

Международное правосознание в преобладающем количестве немногочисленных специальных
исследованиях рассматривается преимущественно как теоретическая категория, носящая достаточно
абстрактный характер, весьма отдаленный от инструментальных методов его исследования, определения его
уровня у конкретных групп носителей, изучения путей его совершенствования. В связи с дискуссией о путях
повышения уровня подготовки юристов-международников и разработке новых, отвечающих современным
потребностям международно-правовой практики Государственных стандартов высшего образования Украины
хотелось бы обратить внимание на высокую значимость формирования качественно нового
профессионального международного правосознания юристов-международников.
В повышении уровня международного правосознания кроется значительный потенциал усиления
эффективности международного права, поскольку международное правосознание значительно влияет как
на правотворчество, так и на правоприменение в международном праве [3, c. 399]. На роль науки
международного права в этом процессе обращает внимание профессор В.Н. Денисов [6, c. 302]. Не менее
важную роль играет специальное образование, именно в процессе получения которого у студентовмеждународников формируются не только знания, умения, навыки, но и соответствующее эмоциональное
восприятие международно-правовой реальности, в целом составляющие международное правосознание. В
этом отношении следует процитировать аннотацию к книге Э. Давида «Принципы права вооруженных
конфликтов», которая констатирует «обращение и к разуму, и к сердцу читателя» при рассмотрении
международного гуманитарного права [5, c. 2].
Международное право без веры в его эффективность, ценность, высокое социальное значение, его
гуманитарную направленность порождает как минимум утилитарное отношение, а как максимум –
профессиональный цинизм и злоупотребление правом вопреки заложенным в нем принципам
справедливости, гуманизма, демократии.
Возможно ли формирование «веры» в международное право на стадии профессионального образования?
Несомненно, да, и эта задача не менее важна, чем механическое накопление знаний о позитивном
международном праве. Более того, на наш взгляд, каждая профессионально-ориентированная международноправовая дисциплина должна быть направлена не только на выработку определенных компетенций, но и на
формирование эмоциональной составляющей, отражение социальной значимости и ценности данной сферы
международно-правового регулирования, что, в свою очередь, будет способствовать повышению мотивации
на более высокое освоение учебного материала. На наш взгляд, эта составляющая образования, которую в
целом можно обозначить как формирование профессионального мировоззрения, должна быть отражена в
стандартах высшего образования, причем не только в целях, задачах образования, компетенциях, но и в
программах учебных дисциплин, новых формах и методах обучения.
Несмотря на попытку прикладного подхода к проблематике международного правосознания,
методического характера статьи, сложно избежать необходимости теоретизирования по рассматриваемым
вопросам. Несмотря на относительно небольшой объем практических вопросов, просим считать настоящий
материал приглашению к дискуссии относительно значения высшего образования в формировании
международного правосознания, конкретных форм и методов этого процесса.
УДК 341.01:340.11:165.12
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1. Проблематика правосознания достаточно хорошо изучена в литературе, прежде всего в рамках теории
государства и права [8] и философии [1]. Однако международно-правовому сознанию в современной научной
литературе уделяется незначительное внимание.
В советский период проблематике международного правосознания уделялось большее внимание, и,
несмотря на различие в применявшейся терминологии, по общему мнению, «явление международного
правосознания характерно для международно-правовой надстройки всех этапов развития международного
права» [3, c. 395]. Особенностью советского подхода к международному правосознанию было представление
о преимущественно идеологическом характере и классовой неоднородности международно-правового
сознания
[3, c. 397].
Единственным диссертационным исследованием по данному вопросу была работа Малхаза Шотаевича
Пацации «Международно-правовое сознание: понятие, проблемы воспитания», защищенная в 1986 году. В
диссертации рассматривались вопросы становления международно-правового сознания, его понятия,
объективные основы формирования международно-правового сознания, его юридическая природа, структура,
проблемы воспитания международно-правового сознания [23]. К проблематике международного
правосознания обращались Ю. Я. Баскин, Р. Л. Бобров, И. И. Лукашук, Г. И. Тункин, Д. И. Фельдман, С. В.
Черниченко.
В последнее время только в отдельных работах по международному праву затрагиваются вопросы
международного правосознания. В. М. Шумилов рассматривает различные формы международного
правосознания в сфере международного экономического права [33]. Исследованию роли международноправового сознания в механизме правового регулирования уделяет внимание И. И. Лукашук [17, c. 162-163].
Вопросам правосознания посвящен раздел «Международное правосознание» В. Г. Буткевича в учебнике
«Международное право. Основы теории» [3, c. 394-411]. С. В. Черниченко пишет о правосознании как
компоненте международно-правовой системы [31, c. 132-142]. В. В. Гаврилов исследовал вопросы
взаимодействия международной и национальной правовых систем в разрезе правосознания [4, c. 131-138].
Важной с точки зрения исследования международного правосознания является разработка психологической
теории международного права
А.А. Мережко [19]. Отдельные вопросы международно-правового
сознания исследовались нами [11].
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости комплексного исследования феномена
международного правосознания в теоретическом и прикладном аспекте как компонента международноправовой системы и как одной из разновидностей правосознания. Поскольку в рамках одной статьи такое
исследование не представляется возможным, мы поставили перед собой целью как уточнение понятия и
выявление особенностей международного правосознания, так и предложение конкретных рекомендаций по
повышению его уровня в процессе подготовки юристов-международников.
Для достижения указанной цели мы попытаемся определить:
- характеристики правосознания как компонента правовой системы;
- понятие и особенности международного правосознания;
- факторы, определяющие уровень международного правосознания;
- влияние профессионального обучения на формирование международного правосознания;
- особенности изучения уровня международного правосознания.
2. Правосознание является такой же неотъемлемой частью правовой системы, как правовые нормы,
правопорядок, законность, правоотношения. С. В. Черниченко указывает, что правосознание охватывается
понятием «право» и является самостоятельной частью правовой надстройки [31, c. 13].
Причем правосознание характеризуется отношением людей не только к праву, но и отношением к
реальному состоянию правопорядка, ко всем юридически значимым действиям, к тому, что происходит в
правоприменительной и правоохранительной деятельности, отношением ко всем компонентам правовой
системы, ко всем юридическим явлениям*. Таким образом, правосознание – это одно из правовых явлений,
«пронизывающих» всю правовую систему и связывающих ее компоненты в одно целое, с одной стороны, и
обеспечивающих связь с социальной реальностью – с другой. Хотя такой подход характеризует отношение,
прежде всего, к «национальному» правосознанию, следует отметить, что правосознание является компонентом
любой правовой системы – внутригосударственной, интеграционной и международной [13]. Естественно,
необходимо говорить о соответствующих разновидностях правосознания. Так, профессор Ю. А. Тихомиров в
правовой системе в качестве самостоятельного компонента выделяет правопонимание – правовые взгляды,
правосознание, правовую культуру, правовые теории и концепции, а также правовой нигилизм. Причем
национальные правовые системы отражают особенности национального правосознания и культуры,
правопонимания
[26, c. 6-7].
Таким образом, правосознание различается не только в отношении формирования в рамках той или иной
разновидности правовых систем, но и обладает качественными и количественными особенностями,
обусловленными на национальном уровне. По нашему мнению, эти «национальные» отличия характеризуют
не только собственно «национальное» правосознание, но следует говорить и о «национальных» особенностях
международного правосознания, свойственных определенным субъектам. Международное право, указывает
С. Л. Рогожин, это продукт сознания, явление одновременно психическое и рациональное. Его содержание
зависит от правосознания народов, а правоприменительная практика – от этнических стереотипов поведения,
психологических особенностей того или иного этноса [25, c. 20].
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Таким образом, можно констатировать «привязанность» правосознания к правовой системе, и из этого
следует вывод о различии между «национальным» правосознанием и международным. Это различие
проявляется и в доктрине. Являясь объектом исследования в теории государства и права, юридической
социологии и психологии, правосознание рассматривается исключительно как продукт
внутригосударственной правовой системы. И это абсолютно правильно. Но при этом в качестве его
компонента не рассматривается правосознание международное, не отражается роль международного права
в формировании правосознания.
В этой связи важным является констатация того, что правосознание юристов-международников
(обучавшихся по специальности «Международное право»), носит, на наш взгляд, синтетический характер, и
включает как профессиональное национальное правосознание, так и профессиональное международное
правосознание. Причем национальное правосознание формируется у них не только в процессе познания
собственной правовой реальности, но и процессе изучения иностранных правопорядков, что, несомненно,
сказывается на критическом отношении к национальной правовой системе, с одной стороны, и, возможно, и
на имманентно присущих праву социальных ценностях, с другой.
3. Международная правовая система, по мнению Н. А. Ушакова, состоит из следующих элементов:
международное право, международная юридическая практика и международно-правовая идеология,
находящая своё выражение в международном правосознании [29, c. 45]. К системе международного права П.
А. Цыганков относит в качестве самостоятельных элементов правовое сознание, правовые нормы, правовые
отношения и правовые институты [30, c. 221]. Г. А. Анцелевич и А. А. Покрещук, наряду с принципами и
нормами международного права и международно-правовыми отношениями, относят международно-правовое
сознание к основным элементам механизма международно-правового регулирования [2, c. 67]. Указанные
авторы подчеркивают, что под влиянием международно-правового сознания создаются и проводятся в жизнь
нормы международного права. И далее они отмечают, что «международно-правовое сознание также
осуществляет определенное влияние и на международно-правовые отношения», тем самым обосновывая
универсальный характер воздействия международного правосознания на международное право. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что международное правосознание – компонент, естественно присущий
международной правовой системе, причем его роль в процессе функционирования международного права
представляется весьма значительной [2, c. 67].
4. Таким образом, с одной стороны, «национальное» правосознание и правосознание международное
являются компонентами различных правовых систем (в перспективе, вероятно, можно будет выделить
интеграционное правосознание, а с другой – они «продукт» психоэмоциональной деятельности, и в этом
отношении их непосредственным носителем является индивид. На уровне отдельных субъектов (государств,
социальных общностей, профессиональных групп, индивидов) происходит дифференциация знаний и
представлений о национальном и международном праве (что, несомненно, происходит и на уровне
индивидуальном, особенно в случае профессионального международного правосознания). Поэтому, по
нашему мнению, во-первых, «национальное» правосознание и правосознание международное являются
различными видами (формами) правосознания. Нашему пониманию корреспондирует то, что Ю. М. Колосов
понимает под международной формой правосознания [18, c. 9-10].
Во-вторых, следует констатировать взаимодействие и взаимовлияние между ними. В этом плане
необходимо особо отметить воздействие национального правосознания на эффективность имплементации
норм международного права на внутригосударственном уровне [17, c. 82-83]. В данном контексте высокая
роль принадлежит международному правосознанию законодателей, политиков и правоприменителей (прежде
всего судей), и поэтому в отношении первых двух групп велико значение осознание ценности господства
международного права и его примата в национальной правовой системе. В этом отношении важно раскрывать
в процессе обучения юристов-международников примеры роли правосознания на внутригосударственную
имплементацию международно-правовых норм, негативные последствия нарушения международных
обязательств государствам по этой причине.
В-третьих, существует непосредственное влияние международно-правовых явлений на правосознание
через имплементированные международно-правовые акты, механизмы защиты прав человека, восполняющие
недостатки внутригосударственной правовой системы.
5. Констатация наличия двух видов правосознания порождает вопрос об их взаимодействии. В
многочисленных
работах
исследуется
проблематика
взаимодействия
международной
и
внутригосударственной правовых систем, но практически не идет речь о взаимодействии международного и
«национального» правосознания. Однако они являются компонентами правовых систем и вопрос их
взаимодействия не менее важен, чем вопрос взаимодействия норм национального и международного права.
По мнению В. В. Гаврилова, взаимодействие международной и национальных правовых систем охватывает
не только право в его нормативном закреплении, правотворческую и правореализационную деятельность
международных и внутригосударственных институциональных структур, но и такой важный компонент этих
системных конструкций, как правосознание [4, c. 131-132].
Уместен ли вопрос о примате одного из видов правосознания? Является ли правовое сознание как
компонент международно-правовой реальности отличным от правосознания, присущего национальноправовой реальности? По нашему мнению, в определенной степени является. При отсутствии тесного
взаимодействия этих систем, в период классического международного права, эти два компонента, на наш
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взгляд, были разобщены. Их взаимодействие возникает в период усиления взаимодействия всех компонентов
международной и внутригосударственной правовой систем.
На наш взгляд, максимальное взаимодействие международного и «внутригосударственного»
правосознания достигается в области прав человека, а в результате формирования международного механизма
защиты прав человека, особенно института индивидуальных жалоб, достигает своего апогея. Действительно,
как указывает А. Б. Дидикин, процесс глобализации вызвал активную интеграцию правовых систем, которая
направлена не только на унификацию норм права в сфере прав и свобод человека, но и на унификацию
правосознания и правопонимания в этой области [7].
По нашему мнению, можно говорить о трансформации международного правосознания (по аналогии с
трансформацией норм международного права) в национальное правосознание индивида, формирующееся
под влиянием внутригосударственной правовой реальности при том, что международное правосознание (как
и нормы международного права) сохраняет свою идентичность. При этом международное правосознание
продолжает существовать как самостоятельное явление.
Сравнивая взаимодействие профессионального правосознания юриста и юриста-международника
позволим предположить о примате у юриста национального правосознания, что обусловлено относительно
поверхностными знаниями международного права и его роли в правовом регулировании, и примате
международного правосознания у юриста-международника, которое обусловлено, в том числе, пониманием
и осознанием роли международного права в иных национальных правовых системах.
6. Существуют разные подходы к определению понятия и сущности правосознания. И. П. Левченко
определил правосознание как отражение общественного бытия, в качестве которого выступают правовые
понятия и категории, служащие средством осознания социальной действительности [14, c. 31]. Д. А. Керимов
писал, что правосознание является творческим началом, которое реализуется через волю человека. Именно
воля внедряет в жизнь и правосознание, и правовые принципы, и правовую политику. В итоге правосознание
– это не только способность сознательно отражать объективное правовое бытие, но и способность активно,
целеустремленно реализоваться в практической деятельности по преобразованию этого бытия. Поэтому к
правосознанию относится и определенное поведение, но эта деятельность заключается в реализации не только
соответствующих правовых норм, но и правовых принципов и правовой политики [10, c. 10].
По мнению М. Ш. Пацация, международное правосознание является специфической областью правовой
формы сознания, а соответственно, и частью особой международно-правовой надстройки, которая выражает
в форме известных правовых идей, понятий, оценок индивидуальных и социальных субъектов общественных
отношений различной классовой природы объективную социальную потребность в определенном
международно-правовом регулировании межгосударственных отношений [24, c. 12].
Международное правосознание рассматривают также как «суждения о том, что есть и что должно быть
юридическим законом в международных отношениях государств, и каковы могут быть пределы усмотрения
государств...» [21, c. 10].
В общем виде международное правосознание можно определить как объективно существующий набор
взаимосвязанных идей, эмоций, выражающих отношение государства, общества, социальных и
профессиональных групп, индивидов к международному праву, к его системе, структуре, отдельным
международным конвенциям и международным обычаям, к нормотворческой деятельности международных
организаций, решениям международных судебных учреждений, международно-правовой позиции государств,
иным характеристикам международно-правовой системы и реалиям международных отношений.
7. В структуре правосознания принято выделять правовую идеологию (познавательную, когнитивную
сторону – знания, идеи, взгляды) и правовую психологию (социально-психологическую, эмоциональноволевую сторону – переживания, чувства, привычки, убеждения) [22, c. 303-305].
В отношении международно-правового сознания нет причин понимать или рассматривать его структуру
иначе, чем это принято в общей теории права.
В структуре международного правосознания выделяют в качестве основных компонентов международноправовую идеологию и международно-правовую психологию. Такой подход, в общем, традиционен для
структуры правосознания. Тем не менее, как указывает В. Г. Буткевич, компоненты и элементы
международного правосознания можно конструировать по различным классификационным критериям [3, c.
404]. Международно-правовая психология, по мнению В. Г. Буткевича, включает международно-правовые
традиции, обычаи, обыкновения, чувства, представления, а международно-правовая идеология – идеи,
концепции и теории конкретного субъекта [3, c. 404].
Думается, что необходим глубокий и самостоятельный анализ этих компонентов международного
правосознания в зависимости от носителя международно-правового сознания. Характеристики международноправовой идеологии и психологии будут различаться у государства и отдельных индивидов или их групп. Но
при этом необходим стратификационный анализ международного правосознания отдельного государства, его
населения и составляющих его социальных и профессиональных групп, так как содержание и уровень
международного правосознания может значительно различаться, а их влияние друг на друга, несомненно.
Таким образом, в рамках отдельного государства можно говорить о вертикальных связях международноправового сознания, несмотря на различную природу их носителей. На уровне мирового сообщества можно
наблюдать связи горизонтальные – уровень международно-правового сознания государств, наций и народов
(борющихся за самоопределение), движений (экологических, пацифистских), профессиональных групп (судей
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международных судов, ученых-международников, дипломатов), в совокупности формирующих общее
международное правосознание. Поэтому представляется важным отразить видовую дифференциацию
международного правосознания и провести его анализ.
8. В структуре правосознания (национального) традиционно выделяют его уровни – обыденное,
профессиональное, научное правосознание. Эти уровни характерны как для «национального» правосознания,
так и для международного.
В обыденном (массовом) международном правосознании доминирует эмоциональная составляющая в
силу отдаленности международного права от непосредственного бытия основных групп населения. На это
обстоятельство обращает внимание американский профессор Дж. Нафцигер: «В наш век коммуникаций успех
международного права зависит от его понимания. К сожалению, международное право является тайной для
большинства людей, включая политических лидеров, других принимающих решения лиц и дипломатов»
[34, c. 160].
Профессиональное международное правосознание характерно для различных профессиональных групп
– юристов-международников, дипломатов, журналистов-международников. Эти профессиональные группы
несут определенную ответственность за реализацию международно-правовых норм. Несомненно, сюда
необходимо отнести и правоведов, занимающихся юридической практикой, прежде всего судей, адвокатов (в
части внутригосударственной имплементации норм международного права). Однако у юристов,
занимающихся национальным правом, часто возникает иллюзия понимания глубинных основ и природы
международного права, перенос внутригосударственных правовых механизмов на международно-правовые
отношения, что приводит к недостаткам в применении международно-правовых норм. По мнению В. В.
Гаврилова, отношение «большинства отраслевых специалистов к международному праву все еще является,
мягко говоря, особым. Очень многие юристы, как теоретики, так и практики, до сих пор рассматривают его
как одну из экзотических составляющих мировой правовой системы. Составляющих самобытных, ярких,
интересных, в чем-то даже притягательных, но с практической точки зрения – малополезных» [4, c. 138].
В отдельную категорию следует выделить служащих международных межправительственных организаций
и судей международных судов и трибуналов. Мы согласны с тем, что именно судьи международных судов
выступают носителями сложившегося международного правосознания [15, c. 123].
В связи с развитием системы международного правосудия, правосознание судей международных судебных
органов оказывает влияние на развитие современного международного права, отражаясь, в том числе, в его
фрагментации. Анализ деятельности тех или иных международных судебных учреждений можно проводить
через призму правосознания судей. Причем именно у судей Европейского суда по правам человека при
вынесении решений происходит синтез «национального» и «международного» правосознания.
С определенным допущением можно говорить об «отраслевом» профессиональном международном
правосознании представителей отдельных профессий – военнослужащих (относительно международного
гуманитарного права), моряков (относительно международного морского права), экологов (относительно
международного права окружающей среды).
Нельзя не затронуть вопрос о научном правосознании. Именно научное правосознание должно быть
непосредственным источником правотворческой деятельности, служить совершенствованию юридической
практики. Однако в настоящее время его роль недостаточно высока. Причем, на наш взгляд, носителями
научного международного правосознания являются преимущественно специалисты в области
международного и европейского права. Это связано с тем, что правосознание на теоретическом уровне
характеризуется, прежде всего, тем, что оно концептуализировано, т. е. выступает в виде различных теорий
и концепций – в данном случае международного права, международно-правовой системы, и поэтому его
носителями могут быть специалисты, глубоко и системно изучающие эти явления. Теоретическое
международное правосознание включает концепции о сущности международного права и взаимодействии его
с иными международными явлениями, о роли механизма международно-правового регулирования и т. д.
9. Важным является исследование влияния международно-правового сознания на эффективность
реализации международного права.
По сравнению с ХХ веком, и тем более ХIХ, уровень международного правосознания, несомненно,
повышается. Устойчивой тенденцией является возрастание как уровня правосознания в мире [30, c. 209], так
и международного правосознания в частности. К первой группе внешних факторов, влияющих на уровень
международного правосознания, относится: возрастание общего уровня правосознания, прежде всего в
развитых государствах; возникновение и осознание современных угроз, общих по пространственной и
субъектной сфере, выходящих за пределы национальных границ и затрагивающих огромные группы
населения, предупреждение которых возможно только на основе международного права [12, c. 132-133].
Группа внутренних факторов связана с изменениями, происходящими в международно-правовой системе.
Расширение «базы» международно-правового сознания связано со следующим процессами:
– проникновением и воздействием международного права на сферы, которые ранее находились
исключительно под влиянием внутригосударственного права;
– повышением интереса, в том числе и прикладного, к международному праву (публичному и частному);
– в определенной степени с гуманизацией [27] и специализацией самого международного права;
– расширением и распространением знаний о международном праве, увеличением круга лиц,
заинтересованных и обладающих возможностью получать и обрабатывать информацию о международно-
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правовых отношениях; с подпаданием под непосредственное действие международно-правовых норм все
более широкого круга лиц (право прав человека, международное гуманитарное право, применяемое в период
вооруженных конфликтов, международное уголовное право, международное экономическое право);
– увеличением числа международных органов по защите прав человека, прежде всего использующих
механизмы индивидуальных обращений, в первую очередь Европейский суд по правам человека.
– процессами глобализации, которые, с одной стороны, являются во многих случаях причиной всех
вышеназванных обстоятельств, а с другой – носят самостоятельный характер и приводят к формированию
«мирового» или «глобального» сознания, частью которого и является общее международное правосознание
[12, c. 130-131]. В этой связи следует процитировать высказывание Л. Х. Мингазова о том, что «создание норм
международного права предполагает наличие общего международно-правового сознания» [20, c. 83-83].
Действительно, именно общее международное правосознание привело к выработке и закреплению основных
принципов международного права, созданию европейской системы защиты прав человека, Международного
уголовного суда и многих иных нормативных и институциональных явлений современного международного
права. Феномен общего международно-правового сознания – это скорее характеристика международноправовой системы ХХ и ХХI века.
Тем не менее, международное правосознание не является «панацеей» от всех недостатков, присущих
международному праву. По мнению И. И. Лукашука, переоценка правосознания ведет к ослаблению
законности и правопорядка [16, c. 18]. H. E. Тюрина отмечает, что правосознание не может заменить
международно-правовые нормы [28, c. 88].
10. Для определения путей повышения уровня профессионального международного правосознания у
студентов соответствующих специальностей необходимы критерии и методики его объективного оценивания.
Следует отметить, что в современной науке все еще не проясненным остается вопрос оценивания уровня
правосознания и международного правосознания. Требуют раскрытия вопросы методики исследования
правосознания в целом и построение его структурно-функциональной модели в частности. Для этого
необходимо использование социологического инструментария (анкетирования, опросов, наблюдений) и
выявление факторов, оказывающих влияние на уровень правосознания.
При этом на первом месте стоит оценивание уровня профессионального международного правосознания,
причем интересным представляется его оценивание в динамике, в процессе подготовки юристовмеждународников; у различных профессиональных групп: студентов, обучающихся по специальности
«Международное право»; преподавателей международного права; ученых-международников; дипломатов;
сравнительный анализ уровня международного правосознания у соответствующих профессиональных групп
различных государств, прежде всего студентов; уровень «отраслевого» международного правосознания,
особенно в области международного уголовного права, международного права прав человека,
международного гуманитарного права.
С точки зрения удобства и последующей верифицируемости результатов исследования уровня
международного правосознания нам представляется полезным использование некоторой формализации в
его оценивании. В частности, представляется уместным предложить «вероятностную» и «аксиологическую»
трактовки международного правосознания:
- с вероятностной точки зрения показателем международного правосознания является вероятность
одобрения носителем международного правосознания нарушения нормы международного права. Вполне
адекватным способом оценивания уровня правосознания в рамках данной трактовки представляется обычный
социологический опрос;
- в рамках «аксиологической», или этической, трактовки показателем уровня международного
правосознания мы предлагаем считать количество этических (ценностных) оснований, которые заставили бы
носителя международного правосознания позитивно оценить международное правонарушение. Формальным
показателем в данном случае выступает количественный индекс, получаемый также в результате проведения
опроса.
11. Как уже отмечалось, важное, если не определяющее значение имеет формирование профессионального
международного правосознания в процессе подготовки юриста-международника. В процессе преподавания
любой международно-правовой дисциплины необходимо, на наш взгляд, уделять повышенное внимание
социальной ценности международного права, его роль в обеспечении функционирования международного
сообщества как единого целого.
В процессе преподавания общего курса международного права при рассмотрении современного
международного права, по нашему мнению, следует уделять внимание таким вопросам, как гуманизация,
демократизация международного права**, принцип господства права в международном праве, через призму
аксиологии международного права.
На наш взгляд, обладает определенной спецификой процесс формирования профессионального
международного правосознания в рамках отраслей, связанных с правами индивида - международному праву
прав человека и международному гуманитарному праву. Несомненно, обе указанные отрасли в значительной
мере оказывают влияние как на уровень обыденного международного правосознания, так и на
профессионального.
В случае международного права прав человека, особенно при использования международных механизмов
защиты прав человека, индивид может интерпретировать нормы позитивного права в субъективные права и
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сделать вывод о ценности международного права, включая реальные механизмы обеспечения его прав. Тем
самым международное право прав человека (как, впрочем, и международное гуманитарное право в случаях
его применения) «работает» на повышение уровня индивидуального международного правосознания. В этом
случае оно становится реальным, а в результате, например, деятельности Европейского суда по правам
человека обеспечивается справедливость и эффективность права, что является целью права, причем не только
обеспечивается, а и восстанавливается. На наш взгляд, именно в таком контексте следует акцентировать
внимание на ценность международных механизмов защиты прав человека. Анализ функционирования
международных механизмов по защите прав человека, как универсальных, так и региональных, является
мощным фактором воздействия на правосознание в целом, все его разновидности и уровни. Важна
конкретизация этих механизмов, прослеживание цепочки – деятельность международных институций по
защите прав человека – международные обязательства государств – защита интересов конкретного индивида.
Огромным потенциалом для формирования профессионального международного правосознания
обладает международное гуманитарное и международное уголовное право. В процессе преподавания
международного гуманитарного права необходимо не только сухое изложение содержания юридических
предписаний, но и анализ причин, обстоятельств и примеров их возникновения и применения, применяя
формулу, что каждая буква права Женевы и Гааги оплачена человеческой жизнью и страданиями. На наш
взгляд, применительно к международному гуманитарному праву, эта формула в максимальной степени
проявляется в книге Эрика Давида «Принципы права вооруженных конфликтов» относительно которой
сказано, что «настоящий труд стремится примерить холодную жестокость юридических норм с
гуманистическим подходом к проблемам, которые негуманны по своей сути» [5, c. 4].
Международное уголовное право является той книгой, о которой говорит Е. Шварц в своей пьесе
«Дракон»: «... в пещере этой лежит книга, жалобная книга, исписанная почти до конца. К ней никто не
прикасается, но страница за страницей прибавляется к написанным прежним, прибавляется каждый день. Кто
пишет? Мир! Записаны, записаны все преступления преступников, все несчастья страдающих напрасно»
[32, c. 386-387]. Не только позитивное право, но и приговоры международных трибуналов и Международного
уголовного суда, разбор личностей преступников и их мотивов их действий***, страдания жертв могут быть
предметом изучения в рамках международного уголовного права.
В «Принципах права вооруженных конфликтов» Эрик Давид для иллюстрации «грязи» войны, для
создания контраста с чисто юридическим изложением ввел в текст отрывки из классических литературных
произведений и свидетельств о войне. Таким образом, «книга обращается одновременно к разуму и сердцу
читателя» [5, c. 32-33]. Форма подачи материала, избранная Эриком Давидом может быть использована и в
процессе преподавания международного гуманитарного права и международного уголовного права, с учетом
современных информационных технологий. Необходимо рекомендовать студентам к просмотру учебные,
документальные**** и художественные фильмы*****, показывающие страдания жертв международных
преступлений, вызывающие сострадание и осуждение военных преступников.
Одной из форм, направленных на повышение уровня международного правосознания, на наш взгляд,
может быть использования в процессе обучения такой формы письменных работ студентов, как написание
эссе по международно-правовой проблематике. В отличие от курсовых работ, такая форма предполагает
творческий подход, направлена на выражение индивидуальных впечатлений и соображений по отдельным
аспектам международно-правового регулирования, однако без претензии на исчерпывающую трактовку темы.
В процессе проведения лекционных и семинарских занятий важную роль должны играть презентации,
направленные не только на улучшение восприятии лекционного материала, но и направленные на выработку
определенного отношения к излагаемым фактам и событиям. Это могут быть фотографии и видеоматериалы,
отображающие, например, последствия и ужасы войны, деятельность МККК******, документальные кадры
деятельности Нюрнбергского и Токийского трибуналов, последствия загрязнения окружающей среды,
массовые нарушения прав человека, деятельность коллегиальных органов международных организаций,
подписание важных международных договоров, и т.п., прямо или косвенно связанных с международноправовой тематикой.
Модели международных судов, к сожалению, не самая массовая форма формирования знаний о
деятельности международных судебных институций, но именно она способствует формированию высокого
уровня международного правосознания у их участников. Как пишет Г. Есаков, «Право становится мертвым,
когда оно бездействует и недвижимо покоится на страницах пыльных томов, когда оно превращается в закон
ради самого закона. Ценность права в том, что бы спасать человеческую жизнь, сделать ее лучше. Модель учит
нас именно этому – она ускоряет мысль и обостряет потребность в справедливости. Она меняет нас, что бы
мы смогли изменить мир, в котором живем» [9, c. 124-129].
И в заключение хочется отметить, что приведенные отдельные замечания о повышении уровня
международного правосознания в процессе обучения юристов-международников, несомненно, требуют более
глубокого и системного исследования и профессиональной дискуссии.
Примечания:

* Значимой в этом контексте является психологическая теория права теории Л. И. Петражицкого,
выдвигающего на первый план императивно-атрибутивные убеждения людей как основу существования и
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функционирования всех правовых явлений. См.: Мережко А. Психологическая теория международного права
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Formation problems of the international sense of justice in the training international lawyers

The article underlines the importance of the formation of a new professional international justice of international lawyers in training.
Each professionally-oriented international legal discipline should be focused not only on the development of specific skills, but also on the formation of the emotional component, a reflection of the social significance and value of
the sphere of international legal regulation, which, in its turn, will increase the motivation for higher development
of training material. It is concluded that the «national» and international senses of justice are different, the national
peculiarities of the international justice peculiar to certain subjects are available. It is suggested that the sense of justice of international lawyers is synthetic and includes both the professional national sense of justice and the professional international sense of justice. The interaction and mutual influence of the national and international senses of
justice are emphasized. The author draws attention to the transformation of the international sense of justice (similar to the transformation of international law norms) into the national individual sense of justice which is influenced
by the internal legal reality furthermore the international sense of justice (and international law norms) retains its identity. In this case, the sense of justice continues to exist as an independent phenomenon. According to the author, as
compared to the twentieth century, the international standard of justice increases. The first group of external factors
affecting the level of international justice contains are the overall level increase of sense of justice, especially in the
developed countries, the emergence and awareness of current threats which are beyond national borders and affect
large groups of the population and which prevention is possible only on the basis of the international law.
The internal factors group is related to the changes in the international legal system. The «base» expansion of the
international sense of justice is concerned with the following processes: penetration and influence of the international law on the areas that had previously been solely under the influence of the national law, the increased interest,
including the applied one, to the international law (public and private), to some degree with the specialization and
humanization of the international law, the expansion and dissemination of the knowledge about the international law,
the increase of people who are interested and able to receive and process information about the international legal
relations, with falling the increasingly wide range of people under the direct effect of the international law norms
(the human rights law, the international humanitarian law applicable in the armed conflict, the international criminal law, the international economic law), the increasing number of international bodies to protect human rights,
especially the use of individual complaints mechanisms, particularly the European Court of Human Rights, the
processes of globalization which, on the one hand, are often the cause of all the above circumstances, and on the other
- are of an independent nature and lead to the formation of the «world» or «global» consciousness, part of which is
the general international sense of justice. It is concluded that the level of the international sense of justice of the students in related disciplines should be professionally evaluated. The «probability» and «axiological» interpretations
of the international sense of justice are offered.
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Зміна стану суспільства та його
вплив на новітні підходи щодо
викладання міжнародного права.
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Розвиток суспільства в Україні після розпаду колишнього СРСР поставив нові вимоги щодо впровадження
інованійних технологій не лише в системі економічного та соціального стану загалу, що проживає на території
держави, але й обумовив як нагальну потребу змін в системі освіти, яка є правом кожного1, та фактором
модернізації новітніх підходів до підготовки кадрів, що працюють у різних сферах життя. Зміни освіти щодо
міжнародного права обумовлюються не лише труднощами перехідного періоду всередині держави,
визначенням новітнього зовнішнього курсу2, реалізації взятих зобов’язань міжнародно-правового характеру
державою Україною, створення стандартів життя, які витікають з зазначених зобов’язань, а ще й складними
процесами, що відбуваються на загальносвітовій арені, де не останнє місце належить одному з акторів –
суб’єкту міжнародного права - Україні задля підтримання власне авторитету, що здобувався роками.
Слід підкреслити, що саме обумовленість розпаду колишнього СРСР змусила суспільну еліту по новому
подивитися на зовнішню функцію держави, переглянути існуючі раніше підходи керівництва Радянського
Союзу. Це дало поштовхи до встановлення власного бачення та в подальшому відтворення реформ в галузях
народного господарства і, безумовно, переглянути підходи в освітянській сфері. На жаль, саме в цій сфері і
виникли незворотні суперечності щодо змін до підходів реформ та розв`язання проблем, що останнім часом
не розв’язувалися в суспільстві, вони як лакмусовий папірець стали показувати нагальність саме змінити
систему освіти і підготовлювати для держави, і не лише, фахівців для своїх потреб.
Розуміючи, що даний напрям є не простим, то, не вивчивши об’єктивні фактори стану початку реформ,
гадаю, розпочинати їх було б невірним. Історично так склалося, що гордість Радянської науки та педагогіки
вищої освіти, яка дійсно не була гіршою в світі, для потреб суспільства надавало незначну кількість
працівників з високорозвиненим інтелектом. І це було не тому, що потенціал вищих учбових закладів був
незначним, не цей потенціал дав розвиток з держави « с сохою стать ядерной». Проблема крилася в недопуску
до вищої освіти, а це інтелігенція, що не відповідає класовому створенню держави, де володар робочий клас
і без сумніву було «престижність робочих професій, а відповідно і ремесляна підготовка. Що стосується
професій юриспруденції та міжнародного права, то взагалі
підготовка лише була у столиці СРСР Москві, а з шістдесятих
років, після проголошення суспільства відкритим та гуманним,
створили і в деяких столицях радянських республік, в Україні в
тому числі. Для порівняння з загальним розвитком світу та його
підходами у тих же 60-х роках ситуація була наступною: відносно
кількості до здатного навчатися населення у вищий школі та
мали таку освіту, а відповідно – відсотки кількості громадян, що
реалізувати право доступу до вищої освіти: США – 68%,
Німеччина – 46%, Франція – 56%, Англія – 58%, Японія –
52%3(Рис.1). Слід підкреслити, що усі країни, за винятком США,
Рис.1
брали участь у Другій Світовій війні, на яких лягали ті ж
проблеми, що й в СРСР. Сам СРСР гордо робив заяву, що в країні є 7% населення з вищою освітою3. Якщо
це зробити з допомогою графіки, то ми можемо отримати відповідно в діаграмі наочність стану вищої освіти
при науково-технічній революції шістдесяти років розвитку світу в деяких країнах. Слід підкреслити, що усі
країни, за винятком США, брали участь у Другій Світовій війні, на яких лягали ті ж проблеми, що й в СРСР.
Сам СРСР гордо робив заяву, що в країні є 7% населення з вищою освітою4. Якщо це зробити з допомогою
графіки, то ми можемо отримати відповідно в діаграмі наочність стану вищої освіти при науково-технічній
революції шістдесяти років розвитку світу в деяких країнах.
При розпаді колишнього СРСР та встановленню новітнього підходу до реформ у освіті Україна стартувала
і почала виправляти ситуацію, яка поки ще залишається складною, в тому числі й інші країни розуміють, що
таке науково-педагогічний персонал, його енергетичну можливість запроваджувати новітні підходи щодо
змін у суспільстві. Стан змінився і став таким у США – 82% мають вищу освіту, Німеччина – 72%, Франція –
68; Англія - 70%, Японія – 92%, Україна – 24%5(Рис.2).
Таким чином, ми маємо реально бачити, що вища освіта, а тим більше гуманітарна, по своїй суті на рівні
з розвитком світу мала реальну відмінність. При чому таку відмінність, на подолання якої є нагальна
необхідність затратити немало зусиль, в тому числі і подолання старих стереотипів, що заважають розвитку
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новітніх підходів для викладання міжнародного права та його нагальності.
Напевне, було б недоречно звернувши увагу на кількісну характеристику відсталості від розвинених
країн, а також не зупинитися і на системі якісного підходу до наповнення викладання міжнародного права,
враховуючи особливості галузі. Не змінюючи методику даного дослідження від самого його початку, зробимо
наголос – не лише по кількості вивчаючих студентів було обмеження, але й по дисциплінах. Так, наприклад,
основний принцип міжнародного права (галузь міжнародного публічного права) - Дотримання та повага
прав людини - був визнаний буржуазним, натомість велика кількість годин та державний іспит був з історії
КПРС6. Таких недоліків можна було перераховувати багато, але в цьому не має сенсу.
Наведені приклади є тим аргументом, що робота в Україні по зміні стандартів освіти, особливо в питаннях
реформ освіти, є дуже непростою і наполягає ретельно розібратися з тими кроками, щоб не допустити з
одного боку, втрати новітнього бачення змін суспільного життя, а з іншого, не зруйнувати напрацьовані
підходи методів навчання та розвитку науки, що було великим досягненням школи міжнародного права в
України, як існує вислів, що разом з водами не вилили і живе дитя в результаті пологів.
Сьогодення нам надало можливість не лише визначитися з тими недоліками вищої освіти, які було
зроблені попередниками, особливо при періоді так званого застою, але й дало можливість вивчити стандарти
Європи, що лягли в основу змін діяльності вищих навчальних закладів країн континенту. Як попередньо було
показано зміни і в самому суспільстві по управлінню процесами і явищами обумовили і розширення
використання знань міжнародного права під час виконання реалізації функцій держави на зовнішній арені,
в системі торгівлі, фінансів, військовій, правоохоронних сферах, та на внутрішньодержавному рівні в якості
дотримання зобов’язань щодо міжнародних стандартів, таких як повага прав людини, сплата фінансових
боргів, транзитна функція тощо. Як переконуємося, в час змін та впливу процесів глобалізації, які
характеризуються проблемами структурної перебудови та самоорганізації глобального суспільства, в якому
Україна задіяна і не може з нього вийти за об’єктивних умов існування на даному континенті, є обумовленість
принципово якісних освітніх технологій та психологічно-педегогічних підходів до підготовки кадрів в рамках
вищих навчальних закладів. Цьому сприяло і входження держави до Ради Європи7 та підписання документів,
за якими уряд України брав на себе зобов’язання дотримуватися міжнародних стандартів в галузі прав
людини, міжнародного співробітництва та побудови новацій в сфері освіти. Саме на основі останніх і почалася
реформа освітньої діяльності.
В системі міжнародного права України слід віддати належне Інституту міжнародних відносин та, зокрема,
кафедрі міжнародного публічного права, де були розроблені стандарти викладання міжнародного права, які
затверджені наказом МОН України у 2004 році щодо викладання міжнародного права. До речі, це є єдиним
правовим документом у царині юриспруденції. Нормативний акт передбачав, що вищий навчальний заклад,
який готує фахівців в цій сфері, мав визначитися з окремими напрямами по підготовці фахівців, в залежності
від свого основного напряму підготовки8 і є обов’язковим для використання в навчальних закладах. В Освітній
професійній програмі Стандарту було чітко розроблено систему змісту модулів для викладання різних
дисциплін. Це обумовило і сам розвиток викладання міжнародного права в навчальних закладах. Але, як і
будь-яка правова норма, вона при застосуванні починає показувати певну свою недосконалість, якусь
недовершеність в системі регулятивності того чи іншого явища. Не стали винятком і стандарти. У сфері освіти
змінилися підходи щодо навантаження, як на викладачів, так і на студентів відповідно до міжнародних норм.
Так наприклад, аудиторне навантаження на магістрів з 24 годин недільних, - стало 18, що дає змогу
самостійності для студента поповнення знань, творчо працювати над собою, відповідно було б вірно дати
змогу змін навантаження і на викладача, щоб і він зміг попрацювати над собою. Але тут виникла внутрішня
розбіжність між нормативними актами відомства. Наказ про розрахунки навантаження на професорськовикладацький склад вищого навчального закладу не врахував зміни, які зазначені в Наказі про стандарти
викладання міжнародного права, а тому, відповідно, навантаження на викладача залишилося без змін. При
чому, розрахунки навантаження були зроблені, думається, навіть попри тяжку систему Радянського Союзу,
без врахування психомоторних можливостей людини. Дана суперечливість не є єдиним, що ставить перед
нами проблеми пошуку новітніх підходів до викладання міжнародного права, хоча і є однією з головних, бо
торкається організації навчального процесу та розвитку викладача – основної ланки зазначеного дійства.
Другим змістовим фактором викладання міжнародного права є доречність згадати питання щодо
професійного спрямування вищих навчальних закладів, які відкривають факультети міжнародного права на
підставі зазначених стандартів. Зробимо аналіз за спрямуванням вищого навчального закладу та спеціалізації
міжнародного права (не беручи до уваги Інститут міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка як головного лідера викладання міжнародного права)9. Так, відкриті
відділення при університеті імені Івана Франка, щодо якого не може бути навіть дискусії, бо то є регіон, що
потребує фахівців міжнародного права для консульських установ, для роботи в прикордонних,
транснаціональних підприємствах, установах митниці та інших відомствах. Така ж ситуація могла бути і у
Харкові. Але, в той же час ми маємо, натомість щоб врахувати потребу спеціалістів для прикордонної області,
відкриття факультету з викладанням міжнародного права по обслуговуванню відомств зовнішніх відносин на
базі Університету внутрішніх справ. При цьому виникає багато питань, де одне з головних - чи то є в
компетенції міліції нова функція? Може, система прикордонного співробітництва та співробітництва з
залученням Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол в міліції перенасичена працівниками зі
знанням міжнародного права, системи вирішення спорів, проведення переговорів тощо?
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Цей приклад показує, що слід врахувати новації змін суспільства в Україні по реалізації діяльності на
міжнародній арені і дійсно в стандартах визначитися з можливістю врахування викладання міжнародного
права регіонально, враховуючи регіональну особливість та, без сумніву, базову відомчу належність
навчального закладу за спрямуванням. Як це і передбачено в тих міжнародних документах, що нині
впроваджуються в Україні в галузі вищої освіти.
Немаловажним аспектом, на якому є потреба зупинитися, є зміни у вищий освіті стосовно діяльності та
підготовленості викладача в нових умовах. Нові умови дійсності стали як фактор впливу на підготовку
професорсько-викладацького складу, які викликані тим, що за двадцять років пройшли великі зміни. Зміни
відбулися стосовно суспільного ладу на пострадянському просторі з одного боку і це є для викладання
міжнародного права чинник, який необхідно пояснити, науково обґрунтувавши такі зміни. Другі зміни
відбулися в системі науково-технічного інформаційного простору, застосування комп’ютерної техніки щодо
використання постійно діючої розширеної системи Інтернет. Такі складові суттєво вплинули на
підготовленість студента та використання ним новітніх технологій для підготовленості до занять. В той же час
дані зміни і дали можливість уникнення самостійної творчої діяльності для молоді, яка навчається, уникнення
творчого підходу щодо пізнання явищ, які існують та розвиваються у світовому суспільстві, які породжуються
політичними силами держав, визначити їх направленість та відповідність розвитку цивілізованості чи то,
навпаки, руйнації існування цивілізації та інші, що можуть викликати дискусію, дати реальну оцінку та
знайти засоби визначення оцінки, що є результатом даної дискусії.
На підставі даної ситуації закономірно виникає питання: як бути? З нашої точки зору не існує іншого
шляху, який вже є в системі освіти різних країн, - це творча відпустка для професорсько-викладацького складу,
що дає можливість поповнення власних знань, вивчення досвіду в інших країнах тощо. Тобто встановлення
такого виду діяльності по підготовці лектора, що дає можливість через певний час отримати новітні засади у
викладацькій роботі та наукові новації для навчального закладу. Між іншим, в час перебудови як ковток
свіжого повітря для викладачів України була співпраця з навчальними закладами США, Англії, Німеччини,
Франції та іншими. Це дало поштовх для викладання певних предметів, і як приклад цьому є впровадження
в змістовний модуль дисциплін орієнтир на виконання принципу поваги до прав людини, який не був так
акцентований під час викладання міжнародного права у попередні роки, як це зроблено зараз. Але, в умовах
нинішнього фінансування ця ідея є лише примарою, а якщо порівняти її з тим навантаженням на викладача,
про яке згадувалося попередньо, то взагалі унеможливлює розвинення викладача як фахівця. Відповідно, ми
постаємо перед дилемою: нагальність проведення реформ з одного боку, а з іншого, стара модель викладацької
діяльності, викликана факторами фінансування праці педагога та перенавантаження на виконавця
педагогічної діяльності. В той же час, є потреба оновити систему викладання, методику викладання, методику
індивідуальної роботи тощо. Відповідь у даному випадку знайти можна на декларативному рівні, виходячи з
того, як це робиться у інших країнах, але в той же час і в цих країнах у більшості вищих навчальних закладів,
виходячи з особливого статусу навчального закладу, а відповідно до новітніх підходів, які визначені як
Болонський процес, то напрям перепідготовки викладача є актуальним. Ми усі розуміємо, що складність
викладання публічного права, і галузей міжнародного публічного права, як, між іншим, і міжнародного
приватного права, полягає в тому, що є нагальність відчувати зміни та безвідкладно їх впроваджувати в
навчальний процес, результатом якого є знання студента, і мабуть тому на порядок денний має бути висунуте
створення на базі провідного вищого навчального закладу спеціального інституту підвищення кваліфікації
викладачів з усіма витікаючими наслідками. Саме даний інститут міг би акумулювати в собі новітні
досягнення науки міжнародного права та педагогіки, та на підставі аналізу розробляти методичну основу
новацій по викладанню міжнародного права.
Таким чином, доцільно зробити висновок, що система стандартів викладання міжнародного права - це
лише перша спроба зробити новації у зміні підходів до підготовки фахівців з міжнародного права, і такий
напрям діяльності потребує підходу постійної роботи у цій царині.
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Загальні питання методології викладання міжнародного права
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Ó науковій статті розглядаються
концептуальні підходи до сприяння викладанню, вивченню міжнародного права у вищих
навчальних закладах Óкраїни.
Автор стверджує, що стандарти
викладання міжнародного права
зберігають перспективу за умови
надання академічної свободи1
вищим навчальним закладам у
виборі пріоритетів.
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In a scientific article on the conceptual conditions for promoting
teaching, study international law in
the higher school of Ukraine. The
author argues that standards of
teaching international law remain
perspective under condition of
academic freedom in the choice of
priorities for each higher school.

Теорія і практика викладання міжнародного права у вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладах
(надалі - ВНЗ), дедалі ширше визнання міжнародного права у суспільстві характеризуються наявністю
різносторонніх доктринальних підходів до викладання університетських курсів міжнародного права,
відсутністю загальновизнаних універсальних методів формування системи викладання, переліку нормативних
міжнародно-правових дисциплін, необхідних для підготовки фахівців у цій галузі.
Разом з тим, універсальний характер міжнародного права гіпотетично обумовлює розроблення ВНЗ
певних стандартів у формі навчальних планів та програм викладання міжнародного права для підготовки
фахівців міжнародного права. На практиці спостерігається підготовка навчальних програм, підручників,
посібників, основною рисою яких є відображення належності до певної правової сім’ї.
У цьому плані підготовка новітнього галузевого стандарту вищої освіти за напрямом підготовки
«Міжнародне право» може закласти певні критеріальні методологічні основи для розроблення навчальних
програм з міжнародного права ВНЗ2 України, при умові надання академічної свободи кожному ВНЗ у виборі
пріоритетних навчальних дисциплін, де здійснюється підготовка спеціалістів в цій галузі.
У зв’язку з постановкою питання про концептуальні умови сприяння викладанню міжнародного права у
ВНЗ України автор ставить перед собою мету проаналізувати наступні питання:
— якими повинні бути критерії змісту навчання та відповідності навчальних програм юридичних ВНЗ
України з міжнародного публічного, міжнародного приватного права, права Європейського Союзу
стандартам університетської освіти за напрямом підготовки «Міжнародне право» ? І чи існують такі
стандарти взагалі?
— як навчати студентів міжнародному праву в сучасних умовах інтенсивного впровадження в навчальний
процес сучасних інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій? У чому полягають науково
обґрунтовані рекомендації щодо співвідношення традиційних лекційних університетських форм навчання та
впроваджуваних у навчальний процес електронних навчальних підручників, посібників, гіпертекстових
інформаційно — довідкових систем та енциклопедичної літератури, тестуючих програм тощо) ?
У пошуках відповідей на сформульовані питання доцільно звернутися до постановки проблеми
викладання та ширшого визнання міжнародного права у суспільстві в практиці діяльності міжнародних
організацій, наприклад, ООН. В 1991 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Програму допомоги Організації
Об'єднаних Націй в області викладання, вивчення, поширення та ширшого визнання міжнародного права на
основі резолюції Генеральної Асамблеї 2099 (XX) від 20 грудня 1965р. «Технічна допомога для викладання,
розповсюдження та ширшого визнання міжнародного права» з закликом внести свій вклад у поглибленні
знань міжнародного права «в якості засобу для зміцнення міжнародного миру і безпеки та розвитку дружніх
відносин і співробітництва між державами». Знаковою для подальшого поширення міжнародного права для
міжнародної спільноти є резолюція Генеральної Асамблеї «Десятиліття міжнародного права ООН»
(A/RES/44/23 від 17 листопада 1989 р.) яка містять положення (4) про необхідність «сприяти викладанню,
навчанню, поширенню та більш широкому визнанню міжнародного права» [1].
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Про актуальність проблеми викладання на юридичних факультетах (школах), поширення та більшого
визнання міжнародного права свідчить звернення Ганса Кореллі, заступника Генерального секретаря з
правових питань , юрисконсульта ООН, який 6 червня 2000 р. при підтримці учених у галузі міжнародного
права професора Нісуке Андо (Японія), професора Джона Дугарда (Південна Африка), професора Томаса М.
Френка (США), професора Моріса Камто (Камерун), професора Франсіска Оррего-Вікунья (Чилі), професора
Алена Пелета (Франція), професора Бруно Сімма (Німеччина), професора Біргітте Стерн (Франція) і
професора Крістофера Вірамантрі (Шрі-Ланка) до деканів юридичних шкіл всього світу із закликом
включати міжнародне право в їх навчальні програми в межах дотримання академічної свободи. На 95-му
щорічному засіданні Американського товариства міжнародного права розглядаючи проблему юридичний
диплом без міжнародного права? в американській юридичній школі, Ганс Корелл сформулював чотири
питання:» Чому викладання міжнародного права так важливе? Як міжнародне право вчити? Яким має бути
зміст навчання? Як ООН буде сприяти викладанню міжнародного права? Я вважаю, наша тема дуже
актуальна» [2]. На ці питання Ганс Корелл відповідає «…Викладання міжнародного права стає надзвичайно
важливим питанням.. Міжнародне право впливає на більшість областей права, в тому числі на встановлення
стандартів у багатьох з них, де традиційно законодавство було значною мірою, якщо не повністю, сформовано
на місцевих традиціях. Тому міжнародні стандарти, наприклад, у галузі прав людини будуть відігравати
важливу роль… Щодо можливостей працювати у сфері міжнародного права обмежених (або принаймні
обмежених сферою міжнародного комерційного права), то ситуація змінюється. За останнє десятиліття ми
стали свідками появи численних організацій, які працюють на міжнародному рівні у всіх областях
міжнародного права…». Як викладати міжнародне право? Очевидно, що викладання в більшості випадків має
бути традиційними.Однак, деякі фактори повинні враховуватися. Перш за все, міжнародне право за своєю
природою є універсальним. Отже, відправною точкою у викладанні мала би бути загальна міжнародна
система. Це означає, що навчальні матеріали - книги, відеокасети, аудіокасети і т.д. - можуть бути використані
в багатьох країнах, залежно від рівня знання іноземних мов…»[3].
Проблематика викладання міжнародного права посідає особливе місце у вітчизняних і зарубіжних
наукових дослідженнях, комментарях учених юристів –міжнародників. Про це свідчить різнопланова світова
бібліографія, що стосується викладання, вивчення, поширення міжнародного права. Предметом уваги
дослідників, викладачів міжнародного права є обширний масив різносторонніх засобів викладання,
включаючи створення універсальної навчальної програми міжнародного права, вибору принципів
викладення, систематики міжнародного права як навчальної дисципліни та способів викладання, розумного
балансу співвідношення публічних та цивільно- правових дисциплін, міждисциплінарних зв’язків з теорією і
історією держави і права, міжнародних відносин, міжнародної економіки, впровадження в навчальний процес
сучасних інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій.
У цьому зв’язку становить науковий і практичний інтерес система викладання міжнародного права
київської школи з підготовки фахівців з міжнародного права в рамках освітньо-кваліфікаційних рівнів
«бакалавр» та «магістр». Підручники « Міжнародне право. Основи теорії:» та « Міжнародне право : Основні
галузі:» за редакцією В..Г.Буткевича включають дві частини: перша частина «Основи теорії», предмет якої
становлять питання історії становлення та розвитку системи міжнародного права, основи теорії міжнародного
права, правові особливості сучасного міжнародного права і його галузей, системи та структури, джерела та
суб'єкти, основні принципи. Аналізуються питання співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного
права, проблем визнання і правонаступництва, механізму реалізації норм, міжнародної відповідальності та
міжнародно-правових санкцій, понятійний апарат і становлення міжнародних юстиції, законності і
правопорядку.
Предметом другої частини підручника «Основні галузі та інститути» є питання основних галузей та
інститутів сучасного міжнародного права: понятійний апарат, джерела, принципи, суб'єкти, міжнародна судова
практика права міжнародних договорів, зовнішніх зносин, міжнародних організації, правове становище
фізичних та юридичних осіб у міжнародному праві,міжнародне право захисту прав людини та основних свобод,
право міжнародної безпеки, вирішення міжнародних спорів, міжнародного гуманітарного і кримінального
права, статусу територій в міжнародному праві, міжнародне морське, повітряне, космічне, навколишнього
середовища, економічного, митного, трудового, кримінального, право Європейського Союзу [4].
Практика викладання міжнародного права в українських ВНЗ свідчить про те, що вказаний підручник є
класичною основою підготовки фахових спеціалістів з міжнародного права. Разом з тим необхідно відмітити
низку навчальних видань з міжнародного права, які мають свої особливості.
У цьому контексті авторське право стосовно терміну «академічна свобода ( academic freedom)» належить Гансу Кореллі,
заступнику Генерального секретаря з правових питань , юрисконсульту ООН, 7 квітня 2001р.[Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.tjsl.edu/slomansonb/6th_Teach_Bib.pdf. Дата перегляду: 04.02.2013.
2
З метою приведення змісту вищої освіти за напрямом підготовки «Міжнародне право» відповідно до сучасних вимог
ринку праці та міжнародної юридичної практики утворена Робоча група, якій доручено розробити новітній галузевий стандарт вищої освіти за зазначеним напрямом (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.10.2012 №
1088 «Про утворення робочої групи з питань удосконалення підготовки фахівців за напрямом «Міжнародне
право»[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://guonkh.gov.ua/normative/nakazi_monu/99/3800.html. Дата перегляду: 02.02.2013.
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Так, підручник « Міжнародне право» (автори Л.Д.Тимченко, В.П. Кононенко) характеризується цікавою
структурою подання тематики , де акцентується увага на міжнародному праві як особливій системі
останнього, висвітлюються основні принципи, галузі й інститути сучасного міжнародного права,
розглядаються головні напрямки його розвитку, аналізується договірна практика України. В якості прикладів
наводяться рішення з практики міжнародних судів: Постійної палати міжнародного правосуддя,
Міжнародного Суду ООН, Суду ЄС, Європейського Суду з прав людини [5].
Посібник з міжнародного права за ред. М. В. Буроменського має свої особливості. Так, у ньому викладено
основні теми з курсу навчальної дисципліни «Міжнародне право» для студентів, які навчаються за
спеціальністю «Правознавство» [6].
Свою притаманну для соціалістичної доктрини права логіку зберігає, підготовлений у 80-х рр. ХХ ст.
фундаментальний курс міжнародного права в семи томах, автори якого радянські вчені юристи –
міжнародники В.С.Верещетін, Г.І.Тункін, А.Н.Йойриш, І.І.Лукашук, О.П.Мовчан, Р.О.Мюллерсон,
Ю.М.Рибаков, Є.Т.Усенко, Н.О.Ушаков, Н.Б. Крилов [ 7].
Необхідно також звернути увагу на навчальні комплекси з міжнародного права, на основі яких
викладається ця дисципліна у зарубіжних ВНЗ – Росії , Європи, США та інш.
На особливу увагу заслуговує підручник з міжнародного права для юридичних вузів Росії, автор проф.
І.І.Лукашук. Структура підручника є класичною для пострадянських держав, включаючи загальну теоретичну
та особливу частини , предметом яких є відповідні галузі міжнародного права. На думку автора, враховуючи
високий академічний рівень підручників, а також фундаментальний внесок проф. І.І.Лукашука3 у розвиток
української школи міжнародного права, вказаний підручник може бути рекомендованим в якості
обов’язкового джерела вивчення міжнародного права для студентів юридичних факультетів вищих
навчальних закладів України [8].
Характерним для викладання міжнародного права у ВНЗ Росії є підготовлений авторським колективом
під редакцією Ю.М.Колосова і Є.С.Кривчикова сучасний підручник міжнародного права для студентів
юридичних вузів, викладачів міжнародного права. Підручник зберігає класичну радянську методологію
викладу навчального матеріалу, поділ на загальну теоретичну та особливу частини , в якій викладено
галузевий підхід до розгляду окремих напрямів міжнародного права. Вперше у російській навчальній
літературі у підручнику висвітлено проблеми міжнародного права масової інформації, питання взаємозв’язків
релігії і міжнародного права та інш. [9].
Прикладом проблемного підходу до викладання міжнародного права є підручник « Проблемы
преподавания международного права : Международное публичное право» під редакцією К. А. Бекяшева .
Автори пропонують розглядати систему міжнародного права не традиційно поділяючи її на загальну та
особливу частини, а з точки зору загально філософських категорій. Це формує системний підхід до вивчення
міжнародно-правової проблематики [10].
У порівняльному плані викладання міжнародного права на основі підручників таких європейських
вчених як Маланчук П. (Malanczuk Peter) [ 11], Жан Тускоз [ 12], представники англо – американської
доктрини права Ян Броунлі [13 ], Льюїс Генкін [14] займають визначне місце у формуванні західної
доктрини викладання міжнародного права цілому. Наприклад, структура викладання міжнародного права
« Міжнародне право. Справи і матеріали . Третє видання». Автори: Льюїс Генкін, Річард Кроуфорд, Оскар
Шахтер, Ганс Сміт» значно відрізняється у викладі міжнародного права в класичних радянських,
пострадянських , європейських підручниках. В першу чергу відсутній поділ поданого у підручнику матеріалів
на загальну ( теоретичну ) та особливу ( галузі права) частини. Затим, кожна теоретична тема супроводжується численними прикладами із практики міжнародних судів. Це значно ускладнює методологічний
процес, але міжнародно-правова проблематика стає доступною для аудиторіїї.
Так, структура підручника « Міжнародне право. Справи і матеріали» Льюїса Генкіна та інш. включає:
глава I. Природа міжнародного права ( стор.1—42); глава II. Джерела та докази міжнародного права (стор.51—
126); глава III. Співвідношення міжнародного права і муніципального права ( автор: внутрішньодержавного)
(стор.14—53); глава IY. Держави (стор.241 —308); глава Y. Організації, компанії та фізичні особи у
міжнародному праві (стор.241 —308); глава YI. Право договорів (416—530); глава YII. Міжнародна
відповідальність і засоби захисту(стор.544 —592); глава YIII. Права людей (стор.592 —656; глава IX.
Відповідальність за запит іноземців (стор.677 —769); глава X. Мирне вирішення спорів (стор.773 —864); глава
XI. Застосування сили (стор.868 —1019); глава XII Основи юриспруденції (стор.1046 —1111); глава XIII. Імунітет
від юрисдикції (стор.1126 —1214); глава XIY. Морська право (стор.1231—1329); глава XY. Міжнародні водні
шляхи та інші райони спільного користування (стор.1352 —1393); глава XYI. Навколишнє середовище
(стор.1375 —1393); глава XYII міжнародне економічне право і організації (стор.1394 —1444); глава XYIII.
Міжнародні організації технічного,соціального та культурного співробітництва (стор.1472—1497); глава XIX.
Регіональне економічного співробітництва (стор.1499 —1556).»
Таким чином, структура викладу правової тематики у підручниках міжнародного права європейських
авторів, включаючи радянських і пострадянських, значно різниться від аналогічних, що представляють
англо- американську систему права.
3
Лукашук Ігор Іванович — професор, доктор юридичних наук, заслужений діяч науки Російської Федерації,головний науковий співробітник Інституту держави і права РАН, член Комісії міжнародного права ООН, завідувач кафедри міжнародного права КДУ ім. Т.Г.Шевченка (1963-1985рр.).
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Процеси навчання студентів міжнародному праву у ВНЗ супроводжуються інтенсивним
впровадженням в навчальний процес сучасних інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій.
Виникає проблема напрацювання науково обґрунтованих рекомендації щодо співвідношення традиційних
лекційних університетських форм навчання та впровадження у навчальний процес електронних навчальних
підручників, посібників, гіпертекстових інформаційно-довідкових систем та енциклопедичної літератури,
тестуючих програм тощо [15].
У дослідженні «Фундаментальні перспективи міжнародного
права», Вільям П. Сломансон ( США),
аналізує академічні, університетські джерела міжнародного права з проблематики викладання міжнародного
права, використання Інтернет ресурсів , питань з навколишнього середовища , прав людини, перспектив
міжнародно-правових досліджень та інш.[16] . Серед авторів досліджень проблематики викладання
міжнародного права: М.Кардозо — стан викладання та досліджень міжнародного права[17]; Еллен Гей —
згода держави як згода на процес розвитку нормативної складової [18]; Гембл —майбутнє навчання вчених
і практиків, сучасних питань міжнародного права: обмін пaн- європейські та американські перспективи [ 19];
Барретт —міжнародна юридична освіта в США:бути освіченим для вітчизняної практики в глобальному
суспільстві [ 20]; Т. Кох —викладання міжнародного права в Азії: мої пригоди з міжнародними законами [
21]; Б.С. Чімні—викладання, дослідження та сприяння міжнародному праву в Індії: минуле, теперішнє та
майбутнє [ 22]; Говард С. Шифман —викладання міжнародного права в неюридичній аудиторії: практичні
пропозиції для педагогічних підходів [ 23]; Ясуакі Онума — перспективи викладання та досліджень
міжнародного права в післявоєнній Японії [ 24] та ін.
Таким чином, проведене дослідження проблематики концептуальних умов сприяння викладанню
міжнародного права у ВНЗ України створює підстави сформулювати наступні висновки:
— універсальний характер міжнародного права обумовлює відповідну модель систематики викладання
міжнародного права у ВНЗ України з особливостями, які властиві правовій сім’ї до якої належить
національне право держави;
— навчання студентів міжнародному праву у ВНЗ України в сучасних умовах має перспективу на
відповідність класичним університетським стандартам при умовах інтенсивного впровадження у навчальний
процес сучасних інформаційно-комунікаційних і мультимедійних технологій та дотримання співвідношення
традиційних лекційних університетських форм навчання та впроваджуваних у навчальний процес
електронних навчальних підручників, посібників, гіпертекстових інформаційно — довідкових систем та
енциклопедичної літератури, тестуючих програм тощо;
— підготовка новітнього галузевого стандарту вищої освіти за напрямом підготовки «Міжнародне право»
може створити певні критеріальні методологічні основи для розроблення індивідуальних навчальних програм
з міжнародного права ВНЗ України, при умові надання академічної свободи кожному ВНЗ у виборі
пріоритетних навчальних дисциплін, де здійснюється підготовка спеціалістів в цій галузі.
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Лариса Волова

О методике преподавания
международного права в
современный период.

В период глобализации и усиления экономической интеграции между государствами значительно
возрастает роль международного права в регулировании практически всех международных отношений, в
связи с этим необходимо усиление и улучшение качества его преподавания на юридических факультетах
университетов и в юридических вузах и введения новых спецкурсов по этой дисциплине. Современный юрист
должен быть профессионалом в своей области, свободно ориентирующимся в правовом регулировании не
только внутригосударственных, но и международных правоотношений. Он должен приобрести навыки
оперативно реагировать на быстро меняющиеся условия международной жизни и на те большие изменения,
которые происходят в межгосударственных отношениях, в сферах сотрудничества государств, в том числе и
в рамках международных организаций и интеграционных объединений.
От юриста сейчас требуется глубокое знание происходящих в международных отношениях изменений,
направлений развития и современного состояния основных отраслей международного права, что позволит
сформировать у него правильную оценку действий руководителей различных государств по развитию
сотрудничества между государствами, сохранению стабильного мирового порядка.
Международное право должно занять надлежащее место в системе преподавания правовых дисциплин в
высших учебных заведениях. В процессе его преподавания следует делать акцент на том, что эффективность международного права во многом зависит от степени его трансформации во внутригосударственное законодательство.
Нужно воспитать у студентов уважение к международному праву и выработать у них желание
неукоснительно соблюдать его принципы и нормы.
Международное право является поистине универсальным и поэтому оно в состоянии обеспечить
управляемый характер международного сотрудничества государств.
Преподаватели должны стремиться к широкому признанию обучающимися большой значимости
международного права.
Будущим юристам предстоит овладеть методами правоприменительной практики не только во
внутригосударственной, но и в международной сфере. Студентам необходимо привить ясное понимание и чёткое
представление о механизмах взаимодействия двух правовых систем: международного права и национального
права. Для преподавателя важно в ходе лекционных занятий полно и объективно отразить реальную картину
нынешнего состояния такого взаимодействия двух названных систем в правовых системах государств.
Непрерывный процесс развития международного права приводит к постоянному усложнению его
системы. Мы присоединяемся к мнению профессора Бекяшева К.А. , что международное право как правовая
система состоит их двух частей: международного публичного права и международного частного права1.
Каждая из этих частей состоит из отраслей, а отрасли – из подотраслей и институтов. Программы курса
«Международное право» ведущих юридических вузов страны должны быть согласованы с тем, чтобы
добиться единообразия в преподавании этой дисциплины.
Значительное расширение предмета правового регулирования международного права требует от
нынешних студентов глубокого знания новых подотраслей и институтов, особенно включённых в отрасль,
именуемую «международное экономическое право». Развитие подотраслей международного экономического
права: международного торгового права, международного инвестиционного права, международного
финансового права, международного таможенного права, международного налогового права, является
наиболее актуальным в условиях вступления России в ВТО и вызывает особый интерес у студентов,
планирующих свою будущую деятельность в сфере экономических связей государств.
В условиях периодически происходящих мировых финансовых кризисов и увеличения количества
международных финансовых центров (в Москве создаётся новый Международный финансовый центр)
возрастает значение международного валютного права, регулирующего международное сотрудничество
государств в валютной сфере и содержащего международно-правовые принципы и нормы, регламентирующие деятельность государств по координации их действий в области валютных отношений.
В настоящий период существует необходимость в более эффективном правовом регулировании мировой
экономики и обслуживающих её международных валютно-финансовых отношений как на государственном,
так и на международном уровнях.
В банках различного уровня возрастает потребность в юристах и экономистах, глубоко разбирающихся в вопросах
правового регулирования валютных отношений, поэтому преподавателям международного права рекомендуется
специально выделять в лекционных и семинарских занятиях тему - «Международное валютное право».

© Л. Волова, 2013
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Специфика взаимосвязи международного публичного и международного частного права отражается
преподавателем при раскрытии подотраслей и институтов международного экономического права, при этом
важно выделить использование в международном публичном и в международном частном праве различных
средств и методов правового регулирования. При изложении конкретных институтов права международной
безопасности, права международных договоров и права внешних сношений необходимо акцентировать
внимание студентов на реалиях формирования многополярного мира.
В процессе проведения аудиторных занятий условием глубокого усвоения студентами материала является
системность изложения вопросов. Все проблемы международного права должны рассматриваться с учётом
состояния действующих международно-правовых актов, регулирующих наиболее важные вопросы
международного сотрудничества государств, а также оценки роли ООН и других международных
организаций в решении наиболее важных международных проблем, их вклада в поддержание стабильности
мирового правопорядка. В лекциях нужно отразить международно-правовую позицию своего государства по
наиболее важным международным проблемам, показать, как она согласуется с позицией ведущих мировых
держав, выделить, по каким вопросам оно имеет отличную позицию и как оно отстаивает её в рамках
международных органов и международных организаций.
Студентам следует показать на примерах, как теоретические положения международного права
воплощаются на практике и выделить особенности применения тем или иным государством наиболее важных
международно-правовых норм.
Студентам с использованием презентационных материалов следует представить наиболее значимые
достижения теории международного права. Целесообразно проиллюстрировать это на примере реализации
норм международного процессуального права. Действительно, юридически закреплённая процессуальная
форма приобретает всё большую роль для успешного функционирования международного права, именно она
является одной из наиболее эффективных юридических гарантий обеспечения прав субъектов
международного права.
Чёткое изложение преподавателем намеченных вопросов поможет сформировать у студентов собственное
мнение по наиболее спорным из них. Представление студентам различных точек зрения авторитетных российских
и зарубежных учёных по дискуссионным вопросам позволит им сконцентрироваться на определении собственной
позиции по данному вопросу. Студент должен получить целостное представление о достижениях науки
международного права и о перспективах её развития в современный период и в будущем.
В ходе изучения международного права студенты должны научиться квалифицированно анализировать
новые международные конвенции, решения международных организаций и законодательные акты,
разработанные и введённые в действие тем или иным государством. Особо необходимо для практической
деятельности будущих специалистов изучение и анализ договоров, заключённых своей страной с
зарубежными государствами.
На семинарских занятиях предметом активного обсуждения студентов должны быть такие интересные
вопросы, как международная правосубъектность индивидов, правосубъектность транснациональных
корпораций, правовой статус интеграционных объединений, выделение в системе международного права
отрасли «международное процессуальное право». В качестве методического приёма преподавателю полезно
использовать метод рассмотрения вопросов международного публичного права в сравнении с регулированием
сходных вопросов в международном частном праве.
Целесообразно в ходе занятий дать студентам оценку рассмотренных международными судами споров,
прокомментировать аргументы в пользу вынесенных решений и предложить им представить свой вариант
урегулирования данного спора. Целесообразно разъяснить студентам, в каких именно международных судах
можно более успешно разрешить споры по таким вопросам. Анализ сложившейся судебной практики поможет
студентам приобрести навыки участия в судебных процессах.
Международное право имеет как общетеоретическое, научное, практическое, так и прикладное значение,
поэтому преподавание этого сложного курса должно быть построено на активных и интерактивных формах
обучения: чтении проблемно-дискуссионных лекций с использованием презентационных материалов,
проведении ситуационных семинаров с элементами «мозгового штурма», проведении викторин, организации
деловых и ролевых игр. Это позволит привить студентам навыки применения норм международного права
на практике. Занятия должны организовываться таким образом, чтобы студенты усвоили порядок действия
норм международного права в пространстве и во времени, а также особенности реализации международных
договоров и решений международных организаций.
Образовательный процесс по международному праву должен строиться на сочетании аудиторных и
электронных форм преподавания, что, несомненно, должно повысить уровень знаний студентов.
Весьма важным на сегодняшний день является обеспечение учебных аудиторий аудио- и
видеоинформацией, поскольку использование аудиовизуальной техники значительно повышает
результативность проведения занятий. Преподавание международного права более чем какой-либо иной
учебной дисциплины требует использования видеоматериала, поскольку у студентов не всегда есть доступ к
новейшим международным договорам и решениям международных организаций, более того, компьютерные
обучающие программы позволяют студентам самостоятельно и по возможности углублённо изучать
международное право. Это также не только разнообразит формы проведения занятий, но и повышает интерес
студентов к изучению международного права.

3

Óкраїнський часопис міжнародного права 2013
Спецвипуск: Проблеми викладання міжнародного права

Как свидетельствует практика, электронный курс, разработанный с помощью мультимедийных
технологий, усваивается студентами значительно быстрее традиционного учебника. Ускорение восприятия
приводит к улучшению понимания норм международного права и, тем самым, способствует повышению
качества его усвоения. На кафедре международного права Южного федерального университета разработаны
и широко используются в учебном процессе два электронных учебника: проф. Воловой Л.И. по
«Международному праву» и доц. Жело В.В. по «Праву международных организаций»2.
При проведении семинарских занятий преподавателю нужно стремиться к максимально широкому
внедрению инновационных методов обучения и пытаться выработать у студентов навыки квалифицированного анализа учебной литературы, умения формулировать собственные выводы и предложения. В ходе
проведения семинарских занятий по таким темам: право международных договоров, право внешних
сношений, международное уголовное право, международное процессуальное право, - целесообразно
использовать такие приёмы, как разборка конкретных ситуаций из международной жизни, компьютерные
симуляции по процедуре проведения международных переговоров, по организации международных
конференций, тренинги по разработке международно-правовых актов с целью формирования и развития у
обучающихся наиболее важных специальных компетенций.
На семинарских занятиях под руководством преподавателя студентам полезно будет провести мониторинг
новейших международных договоров, решений международных организаций и действующего национального
законодательства, регулирующего разные формы сотрудничества с зарубежными странами. По итогам
проблемного семинара преподавателю целесообразно оценить работу каждого студента, указав на
допущенные ошибки, суммировать различные научные подходы, сформулировать правильную позицию,
если проблема не была разрешена.
Для приобретения обучающимися практических навыков рекомендуется вместо одного из семинаров
провести модельный процесс, например, заседание Международного Суда ООН. Предварительно среди
студентов нужно распределить роли и дать задания по конкретному юридическому казусу, например, по
спору между Китаем и Вьетнамом по поводу разграничения пределов континентального шельфа в Жёлтом
море. Преподаватель исполняет роль ведущего и направляющего, а в конце занятия подводит итоги и
оценивает уровень подготовки участвовавших в игре студентов. При проведении ролевых игр между
студентами распределяются роли, например, членов Совета Безопасности ООН, выступающих от имени
конкретных государств при обсуждении этим органом какого-то очень важного вопроса, к примеру, путей
мирного урегулирования в Сирии. Или же нескольким студентам может быть предложено сыграть роль
официальных участников международной конференции, созванной для принятия новой международной
конвенции, например, по дипломатическому праву. Может быть также предложено студентам разработать
устав новой международной организации интеграционного типа, такой как Евразийский Союз.
Особенно полезной для приобретения практических навыков формой обучения студентов является
проведение деловых и ролевых игр по международному процессуальному праву. Это позволит участникам
игры на время стать судьями Европейского Суда по правам человека, судьями Международного уголовного
Суда или же трибунала «ad hoc». При изучении права ВТО также целесообразно использовать метод
проведения ролевых игр. Можно организовать заседание Органа по разрешению споров ВТО в связи с
нарушением каким-либо членом ВТО принципов международного торгового права. При организации
«модельного» судебного процесса один студент может исполнять роль истца, второй студент исполнять роль
ответчика, третий студент - роль арбитра, четвёртый студент – роль эксперта.
Опыт преподавания на юридическом факультете Южного федерального университета свидетельствует о
большом интересе студентов к ролевым и деловым играм, организация которых способствует повышению
элемента интерактивности при проведении занятий. Именно организация таких игр подталкивает студентов
к более серьёзной подготовке к выполнению заданий и к развитию творческого начала в выполнении
функций представителей будущей профессии. В ходе деловой игры студенты выполняют роль представителей
субъектов международного права, реализуя ими правосубъектность в той или иной сфере международных
отношений. Особенно полезно использовать ролевые и деловые игры при изучении тем: право внешних
сношений, международное процессуальное право, международное право прав человека и международное
гуманитарное право. Большой положительный результат приносит использование методов моделирования
международно-правовых ситуаций, имитирующих решение проблем в специализированных учреждениях
ООН, в органах интеграционных объединений, разрешение инвестиционных споров в МЦУИС и т.д.
Наибольший результат даёт комплексное использование инновационных и традиционных методов
преподавания с учётом специализации студентов, при этом следует учитывать индивидуальные особенности
каждого студента, его профессиональные предпочтения.
При применении любых моделей учебного процесса преподавателям следует использовать все известные
формы наглядного представления изучаемого материала с максимальным использованием всех имеющихся
технических средств. В ходе осуществления любых видов работ должны присутствовать компьютерные
технологии, что позволяет сделать материал доступным для каждого студента и расширяет объём их
информации по каждой теме.
1. Международное публичное право. Учебник. Отв. ред.
проф. К.А. Бекяшев; М.; 2009, с.9.

2. ( http://www.ciite.rsu.ru/distan/course/category.php?id=26).
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закономірностей науки).
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Ó статті розглядаються та аналізуються сучасні міжнародноправові проблеми сутності предмету науки загальної теорії держави і права та її функціональне
призначення у формуванні праворозуміння юристів- міжнародників. Автор статті висвітлює
філософсько світоглядні підходи
зясування сутності сучасної держави і права у системі міжнародних координат з позицій гуманістичних цінностей, їх роль у реалізації природніх прав людини і
забезпеченні міжнародних правових стандартів у міждержавних
відносинах сьогодення.
Акцентується увага на методології викладання теорії держави і
права та її призначення в фундаментальній юридичній підготовці
фахівців міжнародного права в
освітній системі сучасної Óкраїни.
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The article reviews and analyzes
the current international legal
issues of the essence of the general theory of law science and its
functionality in legal understanding
of international law lawyers. The
author of the article describes the
philosophical worldview approaches of the essence of modern state
and law in international system of
coordinates with the position of
humanistic values, their role in the
natural rights realization and international legal standards evaluation
in international relations today. The
article it was emphasized on the
methodology of teaching of the
theory of law and its purpose in the
fundamental legal training specialists of international law in the educational system of modern
Ukraine.

Постановка проблеми. У сучасних умовах глобалізації світу, викликів і загроз світовому правопорядку
триває пошук ефективних шляхів гармонізації та оптимізації як загальносуспільних так і міжнародних
відносин. При цьому процес формування загального праворозуміння у фахівців міжнародного права вимагає
нового осмислення сутності державно-правових явищ на основі філософсько-світоглядних позицій та загально
гуманістичних цінностей. Це спонукає пошуку та розширенню методологічних форм дослідження предмету
фундаментальної юридичної науки загальної теорії держави і права, її пізнання та ґрунтовне засвоєння
шляхом міжнародно-порявняльного аналізу державно-правових реалій, поняттєво-категорійного апарату,
юридичної техніки й термінології, тлумачення та реалізації права.
Аналіз досліджень та публікацій. Осмислення сутності та аналіз предмету науки загальної теорії
держави і права у системі сучасної юридичної освіти проводиться в дослідженнях і роботах відомих як
вітчизняних науковців: В.В. Копейчикова, М.І. Козюбри, М.В. Костецького, Л.А. Луць, С.В. Назаренко,
М.П.Орзіха, Л.В. Петрова, П.М. Рабиновича, В.М. Селіванова, О.Ф. Скакун, С.С. Сливки, О.В. Сурілова, так
і зарубіжних вчених: С.С. Алексєєва, В.К. Бабаєва, В.М. Баранова, А.Б. Венгерова, С.А. Комарова, В.В.
Лазарєва, М.І. Матузова, В.С. Нерсесянц, А.С. Піголкіна, В.Є. Чіркіна та ін. Окреме місце посідає перше
монографічне дослідження сучасних методологічних проблем юридичної науки, зокрема загальної теорії
держави і права, ґрунтовно проведене українським вченим-правознавцем М.С. Кельманом [1].
Водночас слід зазначити, що в сучасній науці загальної теорії держави і права недостатньо уваги приділено
аналізу сучасних міжнародно-правових проблем сутності її об’єкту та предмету, функціональне призначення
у формуванні праворозуміння юристів міжнародників, вдосконалення методології викладання цієї
фундаментальної науки та її призначення в юридичній підготовці фахівців міжнародного права в освітній
системі сучасної України з метою напрацювання єдиних квалифікаційно-освітних стндартів.
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Мета статті полягає у спробі автора з нових філософсько-світоглядних позицій та загально гуманістичних
цінностей висвітлити сучасну сутність предмету науки загальної теорії держави і права, розкрити її роль та
функціональне призначення у формуванні професійних якостей та юридичних знань державно-правових
явищ, поняттєво-категорійного апарату, юридичної техніки й термінології, тлумачення та реалізації права у
студентів, які проходять підготовку за освітно-кваліфікаційними напрямками фахівців міжнародного права.
В статті з критичних позицій аналізуються усталені підходи та суспільно-ідеологічні стандарти сутності
державно-правових явищ, формулюється автором їх сучасне призначення і роль у забезпеченні мужнародного
правопорядку, у формуванні праворозуміння фахівців міжнародного права з позицій гуманістичних
цінностей, зроблена спроба осмислення та пошуку методологічних форм пізнання студентами науки теорії
держави і права як феномену міжнародної юриспруденції та складової частини світової культури, як
загальнолюдського надбання.
Виклад основного матеріалу. Методологічна криза (у світоглядних підходах, у невмінні застосовувати
традиційні методи, у відсутності нових способів і засобів пізнання) наслідки якої все ще відчуваються у
вітчизнанному правознавстві, значною мірою пояснюється тим, ща в науці загальної теорії держави і права
був істотно деформований такий важливий механізм її саморозвитку, як методологічне відображення аналізу
наукових проблем. Зміст відображеного механізму полягає в тому, що будь-який пізнавальний акт як у
наукових, так і у поза наукових (практичних) формах має властивість «звернення» до самого себе. У цьому
відношенні справедливим є визначення Б. Кістяківським методологічного аналізу як «совісті науки» [2, с.
238]. При цьому змістом такого методологічного відображення є не просто співвідношення «об’єкт пізнання
– суб’єкт пізнання», а безпосередній зміст цих відносин, їх «практична» сторона, що неминуче призводить до
поєднання когнітивних процесів із загальними питаннями про сутність людини, світу і т.п. Але, як свідчить
історія, в умовах, коли творчий, нічим не обмежений у своїх сутнісних параметрах, відображений процес
заміщується готовими ідеологічними стереотипами, суб’єкт такого пізнання втрачає не просто здатність
одержувати адекватне теоретичне знання, а й можливість залишатися моральним суб’єктом.
Характерною рисою нинішнього етапу розвитку вітчизняної юридичної науки є подолання вузько
нормативного підходу до осмислення державно-правової реальності, відповідно до якого сформувалися і
домінуюча в теорії держави і права фундаментальна теоретична схема, і пануючі концептуальнометодологічні установки в правопізнанні загалом [3, с. 3-12]. На відміну від спрощених, ідеологічно
заангажованих підходів, що були характерні для радянської правової науки, методологію в сучасній
українській юридичній науці намагаються розглядати як складне багатоаспектне утворення.
При цьому слід зазначити, що у методологічних дослідженнях вітчизняних науковців не завжди адекватно
відтворюється принцип, що став загальновизнаним у сучасній науці теорії права і держави. Завжди слід
зважати на те, що пізнавальні засоби мають розглядатися у поєднанні з суб’єктом, що їх застосовує. Тобто
методологічний аналіз правопізнання передбачає виокремлення особливого предмета – діяльності суб’єкта
правопізнання, включеного в певний соціокультурний контекст. Водночас методологія вивчає як правила,
методи і принципи наукової діяльності, так і прояви активності суб’єкта, що пов’язані з його світоглядом,
соціально-культурними умовами його діяльності, його ціннісними орієнтаціями. При цьому методологія
правової науки до певної міри набуває ознак «соціології правової науки», оскільки саме так можна адекватно
розкрити витоки та напрямки активності суб’єкта пізнання, який ні в якій мірі не може розглядатися лише
як абстрактна «гносеологічна» сутність.
Саме такий підхід до методології пізнання сутності державно-правових явищ обумовлює специфіку
методології викладання науки загальної теорії держави і права в навчальному процесі підготовки фахівців
міжнародного права з урахуванням суб’єктів – студентської аудиторії, специфіки їх майбутньої діяльності у
сфері міжнародних відносин і різноманіття ціннісних орієнтацій.
Водночас слід брати до уваги досить спірну тенденцію та намагання при вирішенні сучасних
методологічних проблем юриспруденції (особливо це проявляється у галузевих науках) – «повернутись до
витоків», тобто спертись на традиції «класичної юриспруденції». Часто це відбувається при свідомому
нехтуванні тими теоретико-методологічними підходами, що формуються в сучасному світі, як відповідь на
новітні риси і виклики правового життя.
Зокрема в останні роки важливим фактором розвитку як правового життя, так і науки загальної теорії
держави і права, стає глобалізація права, тобто посилення єдності в розмаїтості транснаціонального розвитку
права, як соціального феномена, усе більше визначеного не стільки політичними функціями національних
держав, скільки спільністю соціального і політичного розвитку сучасних демократій [4, с. 368]. Наслідком
цього глобалізаційного процесу права стають не лише процеси гармонізації національних правових систем,
а й зближення національних правових шкіл як у частині проблематики досліджень, так і світогляднотеоретичних орієнтаціях та методологічних підходах пізнання сутності державно-правових реалій,
формування право -розуміння і підготовки фахівців міжнародного права.
Як відомо, у вітчизняному правознавстві панувало принципово інше ставлення до права і правової науки,
що пояснювалося методологічним впливом моделі «базис – надбудова». Зокрема, у радянський час з
дослідницьких позицій, які перебували у жорстких рамках економічного детермінізму, право ставилося у
безумовну залежність не тільки від економічного базису, а й дуже часто від інших соціальних факторів. Усе
це призводило до таких крайніх позицій, коли праву відводилася у суспільстві просто службова роль. Зокрема
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Д.А. Керімов зазначав про те, що «загальна теорія держави і права у тісній співпраці з іншими сферами
наукового знання формулює наукові закони, поняття і визначення державних і правових явищ, які дозволяють
не тільки пізнати сутність, зміст і форми держави і права, вдосконалювати їх службову роль у суспільному
житті, але й використовувати державу і право для революційного реформування суспільства» [5, с. 136].
Соціальні наслідки такої парадигми безпосередньо відобразились на праворозумінні та кваліфікації
вітчизняних юристів, коли така «наукова» позиція відігравала не останню роль у формуванні аналогічних
професійних юридичних знань і соціального статусу юридичної професії, коли правознавці вбачали своє
професійне завдання в обґрунтуванні ідеологічних установок і в оформленні політичних дій влади.
Слід відзначити, що ідея соціально-економічної детермінації права досить серйозно впроваджувалася у
наукову правосвідомість. Відповідні сліди її помітні і в сучасних теоретичних працях, зокрема тих, автори яких
безперечно прагнуть висловити новий погляд на правову проблематику і звертаються до новітніх
методологічних узагальнень. Так, досліджуючи правову культуру, український вчений С.С. Сливка виходить,
зокрема, з того, що форма власності закономірно породжує низку цілком достатньо однозначних наслідків
практично у всіх сферах життя суспільства [6, с. 23].
Підкреслимо, що це співвідношення стосується не впливу економіки на право, а установки економічного
детермінізму, що закривала перспективи дослідження власної природи і основ розвитку права, викривляючи
його соціальну сутність та спотворюючи саму науку загальної теорії дерави і права.
Аналізуючи сучасний
стан правової науки, сприйняття і об’єктивное відображення державно-правових реалій нашого сьогодення,
доходимо висновку, що для її розвитку надзвичайно важливе значення мають напрямок, темп та інтенсивність
філософського осмислення сутності об’єкту та предмету науки теорії держави і права з позицій
загальноцінісних категорій.
Теорія (грецьк. theoria — спостереження, розгляд, дослідження) — це система узагальненого достовірного
знання про той чи інший «фрагмент» дійсності, котра описує, пояснює і передбачає функціонування певної
сукупності об’єктів, що його складають [7, c. 477]. У нашому випадку цим «фрагментом» дійсності є держава
і право, система узагальненого знання про котрий стала уособленням найкращого з енциклопедії права та
філософії права. Нині теорія держави і права, як зазначає О. Скакун, є міждисциплінарною наукою, вона
використовує досягнення як галузевих юридичних наук, так і інших суспільних наук та виконує інтегруючу
функцію: по-перше, забезпечує взаємодію різноманітних наук у дослідженні права; по-друге, поєднує
результати їх досліджень з елементами філософії права [8, c.24].. Теорія держави і права, як зазначалося,
входить в групу загальнотеоретичних та історичних (історико-теоретичних) наук і в силу своїх властивостей
займає провідне місце в системі суспільних та юридичних наук. Це пояснюється тим, що:
1. Теорія держави і права є наукою суспільною. Вона відрізняється від природничих та технічних наук
об’єктом наукового пізнання, котрим є такі найважливіші суспільні явища як держава і право. Глибокий
зв’язок та взаємодія теорії держави і права простежується з такими суспільними науками як: філософія
(використання філософських понять та загальних категорій); соціологія (розгляд держави і права як
суспільних явищ з точки зору їх соціального існування); політологія (розгляд держави і права в контексті їх
взаємодії з політичною системою суспільства); економіка (розгляд держави і права в контексті їх взаємодії з
економічною системою суспільства) та ін.
2. Теорія держави і права є нормативною та вихідною дисципліною для всієї юриспруденції. Вона має на
меті надати найширші за обсягом і глибиною знання про державу та право.
3. Теорія держави і права є загальнотеоретичною юридичною наукою, перебуває в тісному діалектичному
взаємозв’язку з історичними науками. Ці науки вивчають державу і право як цілісні взаємопов’язані та
взаємодіючі суспільні явища. Водночас, відмінність між теорією держави і права та історичними науками
прослідковується, передусім, в тому, що перша вивчає державу і право як абстрактні явища, що не відносяться
до певної історичної епохи, країни, держави, мислителя. Разом з цим, історичні науки використовують
вироблений теорією держави і права поняттєво-категоріальний апарат, в свою чергу фахівці-теоретики
використовують напрацювання істориків, зокрема історичний матеріал для своїх узагальнень. Саме в цьому
полягає тісний взаємозв’язок між цими науками.
4. Теорія держави і права є базовою, фундаментальною, методологічною наукою, що формулює загальні
поняття, категорії, принципи та закономірності держави і права, які використовуються галузевими,
спеціальними, прикладними та іншими юридичними науками. Виступаючи стосовно галузевих і спеціальних
юридичних наук як узагальнююча і спрямовуюча наука, теорія держави і права, потрібна також для
розроблення достатньо вузьких проблем, які стоять перед цими науками. Вона синтезує і систематизує
висновки галузевих знань, включаючи їх до арсеналу власних наукових ідей. Однак це не означає, що висновки
теорії обмежуються сукупністю вказаних ідей. У той час, як галузеві юридичні науки акцентують увагу на
сучасній державно-правовій практиці, на чинному праві, то дослідження теорії держави і права аж ніяк не
обмежені у просторі і часі. Тому здійснювана нею інтеграція даних всіх юридичних наук сприяє їх
взаємозбагаченню, а загальна картина державно-правової дійсності стає правильнішою і цілісною. Разом з
тим вирішення багатьох проблем юридичної практики, реформування суспільних відносин, забезпечення
законності дій різних суб’єктів права, вдосконалення механізму правового регулювання одержують адекватне,
об’єктивне наукове обґрунтування [9, c. 32-33].
Об’єкт та предмет як визначальні характеристики теорії держави і права. Кожна наука має свій об’єкт
та предмет пізнання, які тісно взаємодіють та співвідносяться, але повністю не співпадають. Об’єкт —
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філософська категорія, що позначає будь-яку дійсну чи уявну, уречевлену чи ідеальну реальність, яка
розглядається як щось зовнішнє у відношенні до людини та її свідомості і яка стає предметом теоретичної та
практичної діяльності суб’єкта (Філософський енциклопедичний словник. — К.: Абрис, 2002. — С. 439).
Об’єкт науки — це те, що підлягає науковому вивченню за допомогою пізнавальних засобів і прийомів.
Процес вивчення об’єкту виражається в побудові його уявної наукової моделі, що розглядається у вигляді
цілісної системи понять і сутнісних властивостей.
Об’єкт пізнання слід відрізняти від його предмету. Під предметом розглядають частину, певну сторону
об’єкту, те, на що спрямована пізнавальна діяльність науки. Змістовними щодо проблеми розмежування
об’єкту та предмету науки, є напрацювання В. Нерсесянца, який вважає, що об’єкт — це те, що ще підлягає
науковому вивченню за допомогою пізнавальних засобів і прийомів відповідної науки. В процесі наукового
вивчення вихідні емпіричні знання про об’єкт доповнюються теоретичними знаннями, тобто системою понять
про основні сутнісні властивості, ознаки і характеристики об’єкта дослідження, про закономірності його
генези, функціонування і розвитку.
Наукове (теоретичне) пізнання являє собою творчий процес глибокого пізнання об’єкта вивчення в
мисленні, у створенні його уявного образа (моделі) у вигляді визначеної системи понять про сутнісні властивості
даного об’єкта. Ці вихідні сутнісні властивості об’єкта (в їх поняттєвому вираженні) і є предметом науки [10, c.3].
В юридичній науці проблема розмежування об’єкту та предмету є також методологічно важливою, адже,
як слушно зазначає В. Сирих, визнання об’єкта загальної теорії права в якості її відносно самостійного
елемента, відмінного від того, що розуміється предметом даної науки, має принципово важливе значення.
Саме за допомогою цієї категорії визначається коло явищ і процесів об’єктивної реальності, з пізнанням яких
починається складний, і очікуваний помилками і оманами процесс пізнання предмета науки [11, c. 97].
На думку В. Шабаліна, зміст об’єкта теорії держави і права — це фактично вся існуюча в тій чи іншій
країні державно-правова надбудова, що включає в себе всі державні і правові інститути, правові норми,
правовідносини, правопорядок, правотворчість, правозастосування і т. ін. [12]. В. Сирих під об’єктом теорії
держави і права розуміє сукупність механізму держави, норм права, юридичної, політичної, а також соціальної
практики, в тій частині, в якій вона впливає на політико-правові явища і процеси [13, c. 113].
Підхід В. А. Шабаліна та В. М. Сирих, щодо визначення змісту поняття «об’єкт теорії держави і права»,
на нашу думку, потребує уточнення, адже об’єкт — це те, на що спрямована пізнавальна діяльність науки в
її абстрактному вигляді; відповідно під предметом розглядають частину, певну сторону, сукупність знань про
об’єкт пізнання. Отже, категорія «об’єкт» є ширшою ніж «предмет», відповідно механізм держави, норма
права, правовідносини, правопорядок, правотворчість, правозастосування, загалом юридична, політична, а
також соціальна практика, в тій частині, в якій вона впливає на політико-правові явища і процеси є елементами
предмету теорії держави і права.
Узагальнюючи викладене, слід зазначити, що об’єктом теорії держави і права є самі держава і право, як
взаємопов’язані та взаємодіючі явища соціокультурної реальності. Держава і право як об’єкт теорії держави і
права розглядаються фахівцями-теоретиками як явища абстрактні, безпосередньо не пов’язані з конкретними
прикладами. Держава і право, як відомо, є об’єктом пізнання різноманітних гуманітарних наук (філософії,
політекономії, соціології, політології та ін.), але вони вивчають державу і право лише в прикладному плані, в
тому обсязі, який їм потрібен для більш глибокого пізнання предмету своєї науки.
Як і кожна наука, теорія держави та права має свій предмет. Терміном «предмет» охоплюється саме та
сторона суспільно-політичного життя, яку з’ясовує ця наука. Саме предмет визначає самостійність науки, її
специфічні властивості та місце в сфері пізнання. Поняття предмету не є природним досягненням. Думка про
право не є чимось таким, чим кожен володіє безпосередньо; лише правильнее мислення є знання і пізнання
предмета, і наше пізнання повинно бути науковим [14, c. 19].
Водночас слід погодитись з думкою І. Честнова, який зазначає, що уявлення про сутність і зміст предмета
теорії держави і права залежить від цілої низки обставин: від об’єкта; рівня накопичених знань; потреб
суспільства у вивченні тієї чи іншої сторони юридичної дійсності; політичної кон’юнктури (наприклад, від
впливу західної ідеології); фінансування наукових досліджень; ступеню інституціалізації теорії держави та
права (наприклад, від включення її в державний освітній стандарт); «переваг» суб’єкта пізнання (наприклад,
від типу праворозуміння, наукового напрямку, до якого належить суб’єкт) [15, c. 16-17]. Предмет загальної
теорії держави і права створюється практично всією системою юридичних наук і пояснюється це тим, що
галузеві та інші юридичні науки вивчають окремі сфери, сторони держави і права або історію державноправового життя і не можуть дати цілісного і повного уявлення про державно-правову організацію суспільства.
В сучасній юридичній науці існують різноманітні підходи щодо визначення змісту предмета теорії
держави і права. Так, на думку М. Марченко, основу предмета теорії держави і права складають загальні
закономірності виникнення, становлення, розвитку та функціонування держави і права, … [16, c. 11]. О.
Скакун вважає, що предметом теорії держави і права є об’єктивні властивості держави і права, основні та
загальні закономірності виникнення, становлення, розвитку та функціонування державних і правових явищ
[17, c. 36]. Автори академічного курсу (О. Копиленко, О. Зайчук, Н. Оніщенко та ін.) розглядають предмет
теорії держави і права як дослідження держави і права в якості специфічних суспільних явищ, загальні
закономірності їх виникнення, призначення і функціонування, їх сутність, типи, форми, функції, структура
і механізм дії, взаємовідносини між собою та правовідносини з іншими суб’єктами суспільного життя, основні
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державно-правові категорії, спільні для всіх галузей юриспруденції, а також особливості державно-політичної
і правової свідомості та правової культури [18, c. 23].
Закономірності, що вивчаються теорією держави та права мають об’єктивний характер, тобто не залежать
від волі і свідомості конкретної людини. Ці закономірності залежать від ступеня розвитку суспільства та
історичного періоду його функціонування. Теорія держави та права не ставить перед собою завдання вивчити
всі сторони діяльності держави, зміст конкретних юридичних норм, практику їх застосування та ін., таке
завдання виконує вся система юридичних наук.
Практичне значення оволодіння основними поняттями теорії держави та права полягає в тому, що
знання загальних закономірностей дозволяє: 1) заздалегідь розпізнати головні тенденції розвитку державноправових інститутів та процесів в сучасному світі; 2) прогнозувати їх подальший розвиток і трансформацію;
3) вдосконалювати норми міжнародного права, як універсальний регулятор міждержавних та міжнародних
відносин; 4) запобігати міжнародні конфлікти; 5) своєчасно виявляти та усуваючи загрози й виклики
сучасному світовому правопорядку; 6) забезпечуючи мирне міждержавне та міжнародне співіснування.
Отже, проаналізувавши вказані вище підходи щодо визначення змісту предмета теорії держави і права
можна зробити висновок, що під предметом цієї юридичної науки фахівці-теоретики розглядають загальні
закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права, інших державно-правових явищ.
Загалом слово «закономірність» характеризує причинні зв’язки, залежності, кореляції, що виявляються в
природному та соціальному світі [19, c.220].
На думку С. Комарова, зміст поняття закономірність слід розглядати через вивчення зв’язків між явищами
і процесами, що відбуваються в об’єктивній реальності. Отже, закономірність за С. Комаровим — це: 1) зв’язки
причинно-наслідкової залежності одних явищ (процесів) від інших, зв’язки взаємодії; 2) зв’язки об’єктивні, ті,
що відбуваються в світі незалежно від волі і свідомості людей; 3) зв’язки необхідні, ті, що складаються
неминуче, відбуваються в світі, не можуть виникати випадково, наприклад, економічне панування в
суспільному виробництві певної групи людей невідворотно тягне і політичне панування цієї ж групи; 4)
зв’язки загальні, ті, що мають розповсюдження в різні епохи, в різних країнах і у різних народів, які
характеризують дані явища (процеси) в суттєвих (основних) рисах; 5) зв’язки стійкі, ті, що існують невизначено
тривалий час, а отже, і не можуть зникнути, зруйнуватись під дією інших явищ (процесів), так чи інакше
пов’язані (взаємодіють) [20, c. 6-7].
Для теорії держави і права, зазначає С. Комаров, в системі універсальних зв’язків важливими є не всі їх
сторони, а лише ті, що пояснюють властивості даних інститутів як особливих (специфічних) явищ суспільного
життя, що відрізняються від всіх інших явищ. Відповідно, закономірностями в теорії держави і права є
об’єктивні, необхідні, стійкі зв’язки державно-правових явищ між собою і з іншими суспільними (соціальними)
явищами, зв’язки, які відтворюють (породжують) якісну визначеність державно-правових явищ, їх політикоюридичні властивості [21, c. 6-7].
Комплексний аналіз специфічних державно-правових закономірностей здійснив П. Рабінович. Так,
слушною є спроба автора розкрити загальне поняття державно-правової закономірності, механізм прояву
соціальних та економічних закономірностей в правовій сфері, а також здійснити класифікацію державноправових закономірностей. Зокрема, всі державно-правові закономірності П. Рабінович класифікував на такі
види: 1) за системним розташуванням в соціальному просторі (зовнішні і внутрішні); 2) за історичними
межами дії (всезагальні, загальні і особливі); 3) за ступенем охоплення державно-правової сфери (загальні і
приватні); 4) за типом зв’язків державно-правових явищ (генетичні і структурно-функціональні); 5) за формою
здійснення (статичні і динамічні) [22, c. 165-166].
В цілому, погоджуючись із запропонованою П. Рабіновичем класифікацією державно-правових
закономірностей, С. Алєксєєв пропонує дещо інші підходи щодо класифікації зазначених закономірностей, а
саме: 1) загальні закономірності виникнення і розвитку права; 2) загальні структурно-функціональні
закономірності права; 3) спеціальні закономірності виникнення і розвитку права; 4) спеціальні структурнофункціональні закономірності права. Серед конкретних закономірностей права С. Алексєєв виділяє такі: 1)
підвищення в праві рівня нормативних узагальнень; 2) підсилення спеціалізації права, розвиток структури
права; 3) удосконалення, зміцнення юридичних механізмів, що їх забезпечують; 4) закономірні зв’язки між
загальними дозволами і нормами, що забороняють, загальними заборонами і нормами, що уповноважують [23,
c. 537].
Теорія держави та права вивчає, як слушно зазначає С. Комаров, не всі закономірності, розвитку держави
та права, а лише загальні, основні, такі, що визначають державно-правову будову в цілому. Такими, на думку
вченого, є: закономірності виникнення держави і права, зміни їх історичних типів; розвиток сутності і змісту
держави та права; механізм, внутрішні і зовнішні функції держави; призначення апарату публічної влади,
ознаки держави та права, основні закономірності побудови системи державних органів; загальні принципи
демократії, законності і правопорядку; призначення і функції права, межі правового регулювання.
Загальні закономірності, це такі необхідні, причинно обумовлені зв’язки і відносини, які визначають
розвиток держави та права, однаково властиві всім типам держави та права. Однак ці закономірності
специфічно втілюються в кожному їх типі, в той же час кожному історичному типу притаманні «власні»
загальні закономірності, які також є предметом розгляду теорії держави та права. Інші приватні закономірності
аналізуються в спеціальних юридичних науках [24, c. 10].
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Основні загальні закономірності є фундаментальними і універсальними закономірностями, оскільки
вони однаково притаманні різним державам та їх правовим системам. Так, закономірностями сучасного
розвитку держави є: збільшення обсягу загальносоціальних справ, які виконує держава; активне входження до
міжнародних організацій та міждержавних об’єднань, додержання принципів і норм міжнародного права;
посилення орієнтації на забезпечення прав людини; новий підхід до співвідношення функцій держави і права;
нове співвідношення держави і суспільства, за яким держава створює умови (правила гри) для розвитку
громадянського суспільства і безпосередньо не втручається у його діяльність; гнучкість у видозмінах і
сполученнях інститутів держави.
Теорія держави та права вивчає не тільки закономірності, а й результати їх дії у вигляді тих чи інших
сторін правової реальності, тобто опосередковані дії закономірностей (наприклад, невідворотність
відповідальності — правовий принцип зумовлений такою закономірністю держави, як застосування засобів
юридичної відповідальності) [25, c. 37].
Теорія держави та права має ряд особливостей, що дають можливість відокремити цю науку від інших
загальнотеоретичних дисциплін:
1. Закономірності, що вивчаються теорією держави та права властиві державі і праву одночасно, що
зумовлюється єдиною метою існування державно-правових явищ — упорядкування суспільних відносин, так
і для держави і права окремо, тому що кожне з цих явищ має самостійний характер.
2. Закономірності, що вивчаються теорією держави та права виступають в якості загального для держави
та права і в якості особливого для суспільства в цілому. Це визначається наявністю інших, окрім держави та
права, елементів суспільства.
3. Оскільки держава і право функціонують в рамках суспільства і безпосередньо залежать від розвитку
суспільства, то теорія держави та права визначає ті закономірності розвитку суспільства, що безпосередньо
впливають на розвиток державно-правових явищ.
4. Оскільки основу суспільних відносин складає економічна система, то теорія держави та права визначає
закономірності взаємного впливу економічних та державно-правових відносин.
5. Вивчення закономірностей держави та права як основних засобів здійснення політичної влади, а також
існування в суспільстві інших органів та організацій, що здійснюють політичні функції, визначає необхідність
дослідження закономірностей взаємодії держави та інших елементів правової системи суспільства (політичні
партій, рухів, громадських організацій).
6. Призначення держави як основного засобу регулювання відносин між людьми визначає необхідність
дослідження закономірностей таких соціальних категорій, як правова свідомість, правова культура,
правовідносини, правопорядок та юридична відповідальність.
В теорії держави і права існують різноманітні підходи щодо класифікації закономірностей виникнення,
розвитку та функціонування держави і права як основи, ядра предмету теорії держави і права. Так, деякі
науковці (А. Корольов, Л. Явич) їх розмежовують на загальні та специфічні [26, c. 20]. Загальними
закономірності є тому, що вони властиві державі і праву як цілісним суспільним явищам, і в той же час вони
є специфічними по відношенню до загальних закономірностей суспільства в цілому [27, c. 20].
Закономірності також можна класифікувати на ті, що в рівній мірі поширюються на державу і право, а з
іншого — ті, що властиві тільки державі чи тільки праву. Перші розглядаються як загальні, а другі — як
особливі закономірності. При цьому в якості, особливих закономірностей поряд з традиційними
закономірностями інколи розглядають правові принципи, а в якості загальних закономірностей в предмет
теорії держави і права включаються поряд з «чистими» закономірностями виникнення, розвитку та
становлення держави і права, здійснюючі на них безпосередній вплив економічні, політичні та інші об’єктивні
соціальні закономірності [28].
Водночас слід зазначити, що держава та право є відносно самостійними елементами суспільства і без
розуміння специфічних закономірностей, які притаманні лише їм як єдиній системі, не можна зрозуміти і
скласти цілісного уявлення як про загальні державно-правові явища так і окремі державно-правові інститути.
Вивчення специфічних закономірностей держави і права й складає завдання теорії держави та права.
Не заперечуючи значення виділення закономірностей при характеристиці предмета теорії держави і
права, слід звернути увагу на думку Ю. Оборотова щодо значення випадковостей в існуванні права і держави,
тільки через призму яких і можна, як правило, з’ясувати всю багатоманітність державних утворень і правових
культур, проникнути в специфіку окремої держави і особливостей її правової системи [29, c. 13]. Саме тому,
в якості предмета теорії держави і права, слід розглядати, зазначає Ю. Оборотов, систему знань про
закономірності і випадковості виникнення, розвитку та функціонування держави і права, їх ролі в сучасних
цивілізаціях і культурах [30, c. 13].
Водночас, слід зазначити, що в юридичній науці існують й інші думки щодо визначення змісту предмета
теорії держави і права. Наприклад, П. Раянов до предмету теорії права і держави відносить також систему
основних понять юриспруденції. В першу чергу мова йде про поняття держави і права [31, c. 9].
Узагальнюючи різноманітні підходи щодо визначення змісту предмета теорії права і держави в цілому їх
можна звести до двох. Прихильники першого підходу (В. Бабаєв, Д. Керимов, В. Козлов, В. Нерсесянц, А.
Піголкін та ін.) відстоюють концепцію розмежування предмету теорії держави і теорії права. Так, досліджуючи
проблеми предмету і методології теорії права, В. Козлов дійшов висновку, що ідея нерозривного зв’язку
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держави та права обмежує предметну сферу теорії держави і права закономірностями, загальними для
держави та права. В результаті цього, власні закономірності права, закріплені в суспільній системі, відійшли
на задній план, а взаємозв’язок між державою і правом став тлумачитися як причинно-наслідкова залежність
права від держави. При цьому підкреслю-ється, що це веде до пріоритету державної влади над правом,
соціальною справедливістю, моральними принципами. Саме тому В. Козлов пропонує відмовитися від
штучного об’єднання теорії держави та права в складі загальної теорії і виділити теорію права в самостійну
науку зі своїм предметом [32].
Д. Керимов в монографії «Методологія права: предмет, функції, проблеми філософії права» відстоює ідею
щодо розмежування предмета теорії держави та теорії права, підкріплюючи її такими аргументами. Загальна
теорія права включає в себе ряд напрямків, які слід розподілити на основні і неосновні. Різниця між першими
і другими полягає в тому, що вони іманентно притаманні предмету даної науки, їх відсутність означає
позбавлення загальної теорії права самостійності.
Стосовно неосновних напрямків загальної теорії права, то вони більш рухливі, по мірі дозрівання можуть
вийти за рамки даної науки і набути самостійного існування, скласти самостійні галузі правового знання.
Так, наприклад, аксіологія права, психологія права, порівняльне правознавство, що нині розвиваються в
рамках загальної теорії права, з часом, при відповідному саморозвитку, з досягненням відповідного рівня і
достатніх наукових знань, можуть набути самостійного значення, перевтілитись в самостійні галузі права.
Узагальнюючи викладене, зазначає Д. Керимов, предметом загальної теорії права є правова дійсність, загальні
і специфічні закономірності її розвитку, на основі пізнання і використання яких розробляються
фундаментальні проблеми, що мають методологічне значення для галузевих юридичних наук [33, c. 25].
Протилежну точку зору мають прихильники другого підходу (В. Лазарєв, С. Липень, М. Матузов, А.
Малько та ін.), які відстоюють єдність предмета теорії права і теорії держави і вважають невиправданими
існуючі в юридичній науці спроби розмежувати теорію держави від теорії права [34, c. 9]. Вважаємо, що слід
погодитися з прибічниками другого підходу щодо єдності предмета теорії права та теорії держави, як
складових елементів об’єкта цієї юридичної науки. Зазначене підтверджується такими аргументами:
1) політико-юридичний характер держави, що характеризує державу як, передусім, правову категорію, а,
отже, й необхідність дослідження юридичною наукою теорії держави, зокрема її загальних закономірностей
виникнення, розвитку та функціонування.
Якщо наука в цілому вивчає закономірності розвитку природи і суспільства, то предметом науки теорії
права і держави, зазначає А. Бобильов є загальні закономірності виникнення, становлення, розвитку та
функціонування права і держави. Це означає, розвиває власний умовивід А. Бобильов, що теорія права і
держави вивчає виникнення права і держави; взаємозв’язок права і держави; їх характерні ознаки, форми,
сутність, зміст; місце і роль права і держави в житті суспільства і його політичній системі; правосвідомість;
законність; законодавчий процес; правомірну поведінку; юридичну відповідальність та інші блоки питань, які
безпосередньо пов’язані з державно-правовим життям суспільства [35, c. 18].
2) спільність виникнення та історичного розвитку держави і права. Мова йде про те, що переважна
більшість науковців розглядають процес виникнення (походження) держави і права в діалектичній єдності та
взаємозв’язку. Так, на думку А. Бобильова, і правові системи, існуючі в світі, власне являють собою державноправові системи, оскільки вони характеризують не тільки стан і взаємозв’язок галузей права, систему
законодавства, але й сукупність правових установ в державі, зокрема, систему судових органів, їх взаємодію з
іншими гілками влади [36, c. 22-27].
3) діалектичний зв’язок та взаємодія функціонування держави і права. Йдеться про те, що сама держава
(компетентні державні органи) встановлює правові норми, відповідно право закріплює правовий статус органів
державної влади, визначає межі дозволеної, забороненої та обов’язкової поведінки. Якщо право є порядком в
суспільстві, то держава встановлює та підтримує цей порядок [37, c. 17]. Держава і право становлять єдність
соціальної цілісності й поділу, служать формами реалізації управління у соціально диференційованому
суспільстві, зумовлюють одне одного, перебувають у відносинах взаємопроникнення [38, c. 36]. Право як засіб
соціального управління та культурна цінність проявляється в суспільних відносинах між різними суб’єктами,
відповідно держава повинна забезпечити охорону цих відносин, бути відкритою для людини, груп, суспільства
загалом;
4) необхідність єдності понятійно-категоріального апарату юриспруденції в межах однієї науки — теорії
держави та права. Значна кількість понять, категорій теорії держави та теорії права взаємозалежні та
взаємодоповнюючі (наприклад, правова держава, громадянське суспільство, правова система та ін.).
Узагальнюючи існуючі серед фахівців-теоретиків різноманітні підходи щодо визначення предмету теорії
держави і права, а також власну точку зору, предмет теорії держави і права можна визначити як систему
основних понять та категорій юридичної науки, загальних та специфічних закономірностей, випадковостей
виникнення, розвитку та функціонування держави і права, а також інших пов’язаних з ними явищ.
Висновки: Беручи до уваги те, що держава виступає основним суб`єктом у міжнародному праві та
міжнародних відносинах, грунтовне вивчення об’єкту, предмету, загальних закономірностей і змісту теоорії
держави і права майбутніми юристами-міжнародниками стає запорукою успішного засвоєння комплексу як
загальноюридичних, так і галузевих і спеціальних дисциплін, які обумовлюють якісну підготовку спеціалістів
з міжнародного права.
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Таким чином, підсумовуючи проведений аналіз, слід зазначити, що в сучасних умовах існуючої в Україні
системи підготовки юридичних кадрів, особливо фахівців міжнародного права, докорінно зростає роль у
функціональних підходах методології пізнання науки загальної теорії держави і права як основи для
формування нового бачення праворозуміння та сприйняття державно-правових явищ як цілісної системи
сучасного міжнародного правопорядку.
Засвоєння фундаментального курсу є необхідною передумовою подальшого успішного опанування
галузевих, спеціальних і прикладних юридичних дисциплін, що сприятиме розвитку абстрактного
юридичного мислення майбутніх фахівців міжнародного права. Ця наука досліджує основні і загальні
закономірності розвитку права і держави; її висновки, загальнотеоретичні положення є основою для вирішення
спеціальних питань галузевих юридичних наук. Виробляє загальні методи і принципи пізнання, поняття і
категорії, на які спираються інші юридичні науки, що керуються методологічними положеннями теорії права
і держави.
Навчальний процес повинен будуватися навколо досконалого засвоєння загально визначальних
закономірностей становлення, формування і функціонування права і держави та категоріально-понятійного
апарату юриспруденції, оскільки поняття і категорії держави і права є загальними для всіх юридичних наук
і навчальних дисциплін. Студент повинен: 1) здобути узагальнені систематизовані знання про структурування
і розвиток правових і державних явищ та процесів, методів їх пізнання, що є однаково властивими
різноманітним державам і їх правовим системам; 2) оволодіти понятійно-категоріальним апаратом і вміти
вільно оперувати загальною юридичною термінологією, спиратися на неї у подальшому навчанні та практиці;
3) знати межі впливу держави та її призначення як похідної від загальносуспільних потреб та інституту для
створення рівних можливостей; 4) сприймати право як універсальний регулятор суспільних відносин, за
допомогою якого можна розв’язувати конфлікти, досягати компромісів, реалізовувати права і свободи людини,
притягувати до відповідальності у разі їх порушення; 5) орієнтуватися у національному та міжнародному
законодавстві, знати основні кодекси, закони і підзаконні акти, міжнародні угоди, їх структури та суб’єктів
видання; 6) розуміти й знати сутність та процеси реалізації норм права, включаючи їх тлумачення і
ефективність дії; 7) формувати професійну правову свідомість та правову культуру; 8) усвідомлювати сутність
законності та її дотримання у практичній діяльності; 9) набути навичок правильно використовувати права,
виконувати обов’язки, додержуватися заборон, тлумачити нормативні приписи законів та інших нормативноправових актів, міжнародних договорів, застосовувати їх до конкретних ситуацій; 10) розуміти потребу
гармонізації національного законодавства України з нормами міжнародного права та знати шляхи її реалізації;
11) сформувати у юристів-міжнародників гуманістичне правове мислення, здатність професійно забезпечувати
реалізацію, охорону і захист прав і свобод людини.
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Проблеми
викладання
міжнародного права

Методологічні підходи до вивчення та розуміння міжнародноправової протидії піратству.
Ó статті розглядаються методологічні підходи до вивчення і
розуміння студентами міжнародно-правової протидії піратству.

In the article the methodological
going is examined near a study and
understanding of international-law
counteraction piracy by students.

Серед актуальних проблем, що сьогодні регламентує та регулює міжнародне публічне право, важливе місце належить морському піратству. Саме воно
постає перед світовим співтовариством держав і потребує свого негайного вирішення. Глибоко переконані в тому, що такий стан справ повинен знайти своє
відповідне відображення й у процесі викладання курсу міжнародного публічного права для студентів вищих навчальних закладів.
Піратство входить до складу злочинів міжнародного характеру, що чинятьМихайло Баймуратов ся на морі та за своїм онтологічно-функціональним змістом є характерними
саме для цього середовища. Ця проблема вже встигла привернути увагу всієї світової громадськості та стала вельми актуальною навіть для такої миролюбної причорноморської держави, як
Україна.
Слід відмітити, що за останні десять років піратство як у кількісному (2002 р. – 383 акти нападів піратів, у
результаті яких 6 моряків убито; 2003 р. – 452 акти нападів, у результаті яких 21 моряка було убито; у 2004 р.
зафіксовано 330 актів нападів – 30 моряків убито; 2006 р. – 239 нападів; 2007 р. – 263 піратські напади на
морські судна; всього за перших 9 місяців 2009 р.: на 114 суден висаджувалися пірати; 34 судна були захоплені; 88 суден було обстріляно; 661 члена екіпажу було взято в заручники; 12 членів екіпажу було викрадено;
6 членів екіпажу загинули; 8 членів екіпажу пропали без вісті; з початку 2010 р. зафіксовано 196 інцидентів
на морі, пов'язаних з акціями піратів), так і в якісному стані (розширення видів і технічної якості озброєння
піратів та диверсифікація засобів та методів їх нападу) дуже стрімко переросло в проблему світового масштабу, яку сьогодні багато держав оцінюють як один із видів міжнародного тероризму, бо вона явно та безперечно загрожує неймовірними негативними наслідками, насамперед серйозними порушеннями системи світового морського судноплавства та вантажопасажирських перевезень, які супроводжуються не тільки великими
людськими жертвами, але й тяжкими економічними та екологічними наслідками, політичним напруженням
міжнародних відносин між державами тощо. Так, деякі зарубіжні експерти вважають проблему піратства серйозною у ступені, достатньому для справляння безпосереднього впливу на регіональну безпеку, яка потребує
адекватного розвитку рівня регіонального співробітництва в зазначеній сфері. Інші відзначають, що піратство
становить безпеку не тільки міжнародній морській торгівлі, а й набуває рис феномена світового піратства та
виходить на рівень проблем, від вирішення яких залежить стабільне існування людства.
Звідси проблематика піратства у вивченні міжнародного публічного права набуває відповідної
об’єктивізації та актуалізації, причому така актуалізація має тенденцію перманентного зростання. У контексті методологічного підходу до визначення та вивчення зазначеної проблематики, необхідно окреслити два
уровні: перший – це визначення піратства як міжнародного злочину; другий – це вивчення процесів формування системи міжнародної протидії такому злочину.
Крім того, слід вказати на те, що вивчення міжнародно-правової проблематики піратства є неможливим
без відповідних знань міжнародно-правового статусу території в міжнародному праві, міжнародного морського права та міжнародного права прав людини.
Відповідно де першого з вказаних рівнів, студентам необхідно роз’яснювати, що піратство належить до
однієї з якнайдавніших загроз життєво важливим інтересам держав, що становлять у даний час реальну небезпеку для мореплавання та, у першу чергу, права кожної людини на життя, на свободу і особисту недоторканність. Доречним у цьому аспекті є історико-правовий екскурс у профільну проблематику. Слід вказувати, що
перші згадки про акти піратства належать до епохи зародження торгового мореплавання. Піратство виникло,
розвивалося і видозмінювалося разом з мореплаванням.
Відносно другого рівня, де вивчаються процеси формування системи міжнародної протидії піратству,
слід зазначити, що зміна ролі піратства і ставлення до нього проходила в контексті ординарної та ектсраорУДК 341:342.7
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динарної протидії йому з боку деяких держав, або з боку групи держав, що об’єднувались для колективних
дій. Тут можна стверджувати, що піратство існувало з різною інтенсивністю у всіх приморських країнах. Воно
не зникло й у сучасні часи.
Відповідно до проблематики сучасної модифікації та відповідного відродження піратства слід вказувати,
що сучасне піратство носить системний та спланований характер, бо виступає як дітище злочинних організацій, що сформувались як своєрідні транснаціональні корпорації, які спочатку професійно займалися торгівлею наркотиками, зброєю, контрабандою, азартними іграми, а тепер перейшли до розбою на морі. Їх першою статтею доходу в наш час стало піратство в традиційному сенсі слова, а другою й, мабуть, істотнішою, є
виконання замовлень великого бізнесу.
Вельми важливою є акцентуація негативного впливу піратства на права людини. Його наявність свідчить
про серйозні порушення прав людини та актуалізує діяльність міжнародної спільноти держав щодо протидії
піратству шляхом високоефективної міжнародної нормативно-правової регламентації та побудови міжнародної організаційної та організаційно-правової системи протидії йому.
В процесі вивчення міжнародно-правової протидії піратству необхідно зробити посилання на доктринальні підходи до вивчення загрози міжнародному правопорядку в контексті порушення прав людини та
міжнародно-правових наслідків піратства. Слід також зазначити, що раніше вони будувались найпевніше на
історичних анахронізмах та аналізі поодиноких випадків, тому в наукових працях з проблем боротьби з
піратством були повністю відсутніми телеологічний та комплексний підходи або їм приділялося недостатньо уваги. Тому, як правило, розглядалися здебільшого історичні аспекти піратства чи деякі окремі сторони
боротьби з даним злочином. Наслідком чого було те, що в міжнародному праві досліджувана проблематика
не тільки не була комплексно розкритою, але до неї був виявлений явно недостатній науковий інтерес з боку
фахівців-дослідників проблематики міжнародного та національного морського права. Крім того, представники доктрини та окремі практики зовсім не враховували тієї обставини, що боротьба з міжнародним піратством
через її велику складність і особливу специфічність не може бути прерогативою окремої держави.
В сучасний перід все більша кількість представників міжнародно-правової доктрини рефлексують увагу
саме на таких обставинах [1]. Таким чином, теоретична розробка проблем міжнародно-правової протидії
піратству шляхом побудови відповідної міжнародної системи організаційної та організаційно-правової взаємодії та співробітництва держав в рамках Організації Об’єднаних Націй, міжнародних міжурядових організацій (далі – ММУО) універсального, регіонального, субрегіонального та транскордонного рівня на двосторонніх та багатосторонніх засадах, що здійснюється у профільній сфері, є достатньо актуальною для науки міжнародного права.
Саме в такому аспекті слід виявляти та розкривати процеси конституціоналізації та інституціоналізації
системи міжнародної протидії піратству, визначати сутність та специфіку організаційної та нормативної
моделі такої протидії, що функціонує на засадах поєднання національних і міжнародно-правових норм і
механізмів, обґрунтовувати необхідність проведення кодифікаційних робіт у сфері міжнародно-правової регламентації адекватного визначення піратства та побудови системи міжнародної протидії йому.
Вважаємо, що для досягнення зазначеної мети повинні бути поставлені такі основні завдання:
- визначити історичну, змістовну та видову характеристику категорії «піратство» в міжнародному праві
та національному праві держав та протидії йому;
- дослідити сучасні тенденції актуалізації та трансформації піратства в міжнародно-правовій доктрині та
його вплив на міжнародний правопорядок;
- дослідити міжнародно-правову характеристику піратства у структурі незаконних актів проти безпеки
судноплавства та протидії йому;
- розкрити сутність, зміст, онтологічні, гносеологічні, методологічні та інші характеристики системи міжнародно-правової протидії піратству;
- дослідити діяльність Організації Об’єднаних Націй щодо створення системи міжнародної протидії піратству;
- визначити роль міжнародних універсальних та регіональних організацій щодо протидії піратству;
- визначити роль держав у національній та міжнародно-правовій регламентації методів, що використовуються міжнародним співтовариством та його інституціями для протидії піратству;
- дослідити процеси становлення нових організаційних та організаційно-правових форм співробітництва
держав щодо протидії піратству;
- визначити роль України у становленні системи міжнародної протидії піратству;
- зробити пропозиції щодо проведення та прискорення кодифікаційних робіт стосовно належної й адекватної міжнародно-правової регламентації піратства та протидії йому та необхідності створення спеціалізованої міжнародної міжурядової організації в профільній сфері.
При цьому об’єктом дослідження повинен стати комплекс міжнародно-правових та національно-правових відносин, пов’язаних з реалізацією державами-членами міжнародного співтовариства нормативних та
організаційних засобів у сфері протидії піратству. А предметом дослідження повинна бути міжнародно-правова протидія піратству.
Викладання теоретичного та нормативного матеріалу щодо міжнародно-правової протидії піратству
повинно базуватися на відповідній методологічній базі, до якої входить система загальнонаукових, філософських і спеціальних методів, застосування яких забезпечує достовірність отриманих знань, досягнення сформульованих мети і завдань, що ставить перед собою викладач. Так, діалектичний метод дає змогу розкрити
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єдність та суперечливість процесів розвитку національної держави, міжнародного співтовариства, становлення міжнародного правопорядку, в умовах яких відбулося становлення та перманентно зростає світове піратство. Системний аналіз, який базується на принципах єдності логічного й історичного, дає змогу виявити
історичні коріння піратства, дійти висновків про те, що:
а) сучасне піратство є продовженням традицій морського розбою, який в сучасних умовах здавався б історичним анахронізмом, якби не був обумовлений низкою суттєвих причин економічного та політичного характеру;
б) його становлення є системним процесом, що супроводжує відповідні тенденції розпаду державності та
неспроможності міжнародної спільноти держав ефективно протидіяти йому;
в) повсякденна практика піратства значно випереджає концептуальне осмислення та нормативну регламентацію протидії йому.
Це зумовлює необхідність розширення і поглиблення методологічної бази дослідження, зокрема використання системно-структурного (держава як складовий елемент міжнародної спільноти; ММУО як суб’єкт, що
представляє інтереси його держав-членів; міжнародне право як самостійна правова система й одночасно як
органічна частина національної правової системи тощо) та функціонального (дослідження функцій права і
можливостей держави та асоціацій держав в рамках ММУО різного рівня в процесах боротьби з піратством
та створення системи міжнародної протидії йому) методів аналізу взаємодії національної держави з ММУО,
національного права з міжнародним правом.
Структурно-функціональний та формально-юридичний методи дослідження дають змогу визначити ключові об’єкти, суб’єкти, елементи та характеристики міждержавної взаємодії та співробітництва («держава – держава»; «держава – ООН»; «держава – ММУО»; «ООН – ММУО» і т. д.) у процесах конституювання та інституціоналізації системи міжнародної протидії піратству.
Необхідно також довести до студентів, що предмет проблематики піратства знаходиться на стику міжнародного та національного права, тому неодмінною умовою в пошуках відповіді на поставлені завдання повинен стати порівняльний (кмпаративний) метод, який дає можливість співвідношення системи національної та
міжнародної протидії злочинності з міжнародною протидією піратству, а також сприяє запозиченню прогресивного досвіду ММУО, інших держав. До дослідження правового забезпечення системи міжнародної протидії піратству необхідно застосовувати прогностичний метод, зокрема щодо прогнозування подальших кроків
України стосовно реального входження в систему міжнародної протидії піратству.
Резюмуючи вищевикладене, виходячи з надзвичайної актуальності проблематики піратства в міжнародному публічному та національному праві, вважаємо, що дана проблематика крім ординарного викладання в
навчальному курсі міжнародного публічного права, повинна знайти своє відображення в рамках спеціальних
дисциплін «Міжнародне морське право», «Міжнародно-правова протидія світовому піратству», «Піратство у
структурі незаконних актів проти безпеки судноплавства та протидія йому» тощо, які б дали можливість студентам більш глибоко та детальніше вивчити цю проблему, що має високе міжнародно-правове та національно-правове значення.
1. Див., наприклад: Баймуратов М.А. Международное пиратство: актуальные вопросы становления глобальной системы
противодействия/ М. А. Баймуратов, А. В. Потапчук. – М.:
ТрансЛит, 2011. – 236 с.; Середа Г.Г. Міжнародно-правова
регламентація кримінальної юрисдикції держав у внутрішніх водах і територіальному морі: Спеціальність 12.00.11 –

міжнародне право/ Дисс… канд. юрид. наук/ Г. Г. Середа.
– К., 2010. – 246 с.; Панфілова Ю.М. Міжнародно-правовий
механізм протидії проявам актів насильства у водах
Світового океану: Спеціальність 12.00.11 – міжнародне
право/ Дисс… канд. юрид. наук Ю. М. Панфілова. – К., 2011.
– 213 с.

Summary
In the article the methodological going is examined near a study and understanding of international-law counteraction piracy by students. Specified on the special actuality of problems of marine piracy for a world association,
because of his quantitative and high-quality growth, that objectively requires the immediate permission within the
framework of international public law with participation all states-members of world association.
The basic methodological going is examined near a capture the students of this issues through the study of the
fundamental fields of international public law: territories are in an international law, rights for human rights, international marine law with an accent on the study of organizational and organizational-laws forms of collective collaboration of the states in the international arena in the decision of major questions of peacekeeping and safety.
Attention applies on that for opening and understanding of processes of constitutionalization and institutionalization of the system of international counteraction piracy, it is necessary foremost to define essence and specific of
organizational and normative model of such counteraction which functions on principles of combination of national and international-laws norms and mechanisms, ground the necessity of lead through of codification works in the
field of international-laws regulation and adequate determination of piracy with the purpose of construction of the
system of international counteraction to him.
A methodological tool, plugging in itself the system of scientific, philosophical and special methods application
of which is provided by authenticity of the got knowledge, is examined, achievements formulated purpose and tasks
which are put before itself by a teacher.

Два міркування з приводу
викладання міжнародного права

Проблеми викладання міжнародного права

Ó статті аналізуються проблеми
методу та форми викладання
міжнародного права. Подано
авторський погляд на переваги
та недоліки вітчизняної міжнародно-правової освіти.



Methods and forms of teaching of
international law are analyzed in
article. Authors view on advantages
and disadvantages of internationallegal education in Ukraine is
shown.

Ольга Буткевич
«Дай людині рибу,
і вона буде нагодованою до кінця дня.
Навчи людину рибалити,
і вона не знатиме голоду до кінця життя»
Китайське прислів’я.

І. Одна з основних проблем у міжнародно-правовій освіті стосується методу викладання. Не секрет, що юристи-міжнародники часто наголошують на перевагах викладання на кафедрах чи факультетах міжнародного
права (викладання основних засад правової системи; природи, закономірностей та принципів функціонування
правової системи тощо) перед викладанням права в багатьох інших юридичних вузах, котре часто спрямоване
на запам’ятовування конкретних текстів нормативно-правових актів. Причиною цього є сама сутність міжнародного права – правової системи, яка акумулювала в собі правила інших систем регулювання суспільних відносин,
має координаційний характер (не має наддержавної влади) та природно-правове походження.
Не торкаючись тут питання про доцільність іншої форми правової освіти – викладання на основі заучування норм чинного законодавства, за своєю природою змінного, слід зазначити, що міжнародне право не
можливо осягнути шляхом автоматичного запам’ятовування правових текстів. Та й на відміну від національних правових систем, походження і розвиток більшості з яких базується на відповідних законодавчих текстах,
міжнародне право найтриваліший період своєї історії розвивалося на основі правового звичаю як свого основного джерела, і загальних принципів права та імперативних принципів jus cogens. Саме ця правова система
досить чітко показує, що «право – це не тільки система норм. Право – це і правові аксіоми, правові ідеї, правові гіпотези та версії, концепції правового акта, юридична техніка, правові поняття і визначення, правові стандарти, правові презумпції, юридичні конструкції, правові поправки, правові примітки, правові класифікації,
правові символи, правові фікції, правові застереження, правила застосування норм права тощо. Звичайно, за
бажанням увесь цей та інший правовий інструментарій можна загнати в «прокрустове ложе» системи норм.
Але цим самим не тільки збідніє суть права, а й відкриється шлях до зловживання» [1, с. 23]. Сучасна теорія
міжнародного права виходить з того, що воно «не сума норм. Тому неточно було б характеризувати право взагалі і міжнародне право зокрема як сукупність правових норм, що було властивим вітчизняній доктрині упродовж тривалого часу. Інакше довелося б визнати, що міжнародне право виглядає як доволі хаотичне зібрання норм, що обов’язують різних за своїм складом учасників міждержавних відносин, передусім різне у кожному випадку коло держав. На перший погляд, розібратися у величезній кількості міжнародно-правових
норм, одні з яких зобов’язують, наприклад, якихось двох учасників міждержавних відносин, інші – кількох,
треті – відносно більшу їх кількість, складно. …Вони взаємодіють, нерідко здійснюючи вплив і на тих членів
міжнародного співтовариства, на яких свою дію не поширюють. Це й об’єднує їх у специфічну систему, яка
відрізняється від системи норм внутрішньодержавного права» [2, с. 27-28].
БÓТКеВич ольга Володимирівна,
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Відтак, розуміння цієї правової системи не можна досягти лише шляхом вивчення текстів чинних міжнародно-правових актів. Його природа вимагає передусім знання основ правової системи, механізму та закономірностей її функціонування, правил включення до дії її норм тих чи інших її суб’єктів.
Природа обох правових систем (міжнародної і внутрішньодержавної) продиктувала й особливості підходів до їх викладання. Так, внутрішнє право, більш пов’язане з державним чинником, позитивісткою концепцією, владним приписом як писаним правовим джерелом, вимагає глибокої обізнаності у нормативно-правовому матеріалі. Відтак, викладання внутрішньодержавних правових галузей є більш практично орієнтованим
і спрямоване на знання чинного законодавства. У викладанні ж міжнародного права внаслідок згаданих особливостей цієї правової системи переважає теоретичний аспект, з’ясування засад і принципів функціонування правової системи, і не лише міжнародного права, а через його специфіку – регулювання відносин між
суб’єктами з різними правовими системами, представниками різних правових сімей, виявлення і розуміння
особливостей кожної з них. Зрозуміло, що одним наповненням навчального курсу нормативними джерелами
тут не обійтися, а для усвідомлення усіх цих правових сукупностей необхідне передусім знання загальної
теорії права, основ теорії міжнародного права, загальних принципів права тощо.
Крім того, слід враховувати еволютивний підхід до тлумачення міжнародно-правових актів, що під впливом діяльності міжнародних судових установ стає поширеним у сучасному міжнародному праві. Так, розглядаючи Європейську конвенцію про захист прав і основоположних свобод людини 1950 р. у якості «живого
документу», міжнародного договору, що має тлумачитися з позицій реально існуючих суспільних відносин,
Європейський суд з прав людини фактично встановлює підхід до міжнародного договору не з текстуальної,
а з функціональної точки зору, чим, звісно, запроваджує необхідність встановлювати сутність права, правових ситуацій, а не слідування букві документів, що покликані їх регулювати [3, Р. 204-229]. Тенденція еволютивного підходу до міжнародного права також диктує перевагу викладання загальноправових, теоретичних
знань про природу і закономірності функціонування правових систем перед наданням знань про чинну нормативно-правову базу.
Втім по суті, чи це є так насправді? Усе частіше і в міжнародно-правових вузах теорія замінюється звичайним поданням інформації, тобто студента вчать фактам (дають інформацію), а не вчать її застосовувати, мислити чи думати над її сутністю, вмінню її використовувати. Чим, наприклад, відрізняється питання на іспиті
«Що зазначено у статті *** відповідного Кодексу України?» або «Про що говорить Закон України «Про ***» і
т.п. від питання «Що таке ратифікація міжнародного договору?», «Які ви знаєте джерела міжнародного
права?». По суті мова йде про запам’ятовування змісту конкретної статті або статей нормативно-правового
акту (у другому випадку – статті 14 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. та статті 38
Статуту Міжнародного Суду відповідно).
У той же час сучасне міжнародне право вже давно не є «книжним правом», за висловом професора
Л.Оппенгейма; воно не створюється винятково доктринальним шляхом, а є відображенням практики і реагуванням на неї. Так само і «категорія «міжнародний правопорядок», - на думку професора О.Тіунова,- з одного боку може являти собою юридичне, ідеальне явище – систему чисто правових відносин, а з іншого – фактичне явище як результат втілення у життя правової моделі» [4, С. 12]. Це диктує необхідність для студента
міжнародно-правового вузу бути обізнаним, перш за все, із моделями, можливостями вирішення міжнародно-правових ситуацій і проблем, та вміти застосовувати на практиці його джерела і категорії тощо.
Разом з тим, існуючий підхід до викладання міжнародного права впливає і на процедуру (метод) контролю знань. І в першому, і у другому випадку при проведенні іспиту чи іншого контролю знань, зазвичай, забороняється користуватися будь-якими джерелами. Це і логічно, адже якщо ставити за мету виробити в студента гарну пам'ять, контроль знань за наявності додаткових джерел втрачає своє значення. Втім, це не має нічого спільного із з’ясуванням вміння студента думати, аналізувати нормативно-правові документи, застосовувати отриману інформацію на практиці. А будь-який контроль знань – і іспит чи залік передусім – це є вияв
того, як саме ці вміння студент може реалізовувати, вияв того, як він навчився думати / мислити, знаходити
правові рішення, а не того якою мірою його пам'ять може конкурувати з паперовими чи електронними носіями інформації (останнє завжди буде не на користь людини). Для підготовки фахівця з міжнародного права
важливо враховувати, як за допомогою існуючих джерел (інформації) він здатен вирішити поставлене завдання (міжнародно-правову проблему).
Відповідно має бути приділена увага формулюванню питань для контролю знань, з метою не виявлення
здібностей студента запам’ятовувати, встановлення меж його пам’яті, а для встановлення того, наскільки він
навчився аналізувати правовий матеріал, мислити як юрист, насамкінець вирішувати задану міжнародноправову ситуацію. При цьому для вірної відповіді не обійтися без користування допоміжним джерельним
матеріалом. Для прикладу наведемо перелік питань на іспит з курсу «Історія міжнародно-правових вчень»,
що викладається на першому курсі магістратури спеціальності «Міжнародне право» (5-й рік навчання) [5, С.
13-14]:
1. Чинники зміни та сутність етапів становлення міжнародно-правової думки.
2. Формування міжнародно-правових ідей в міфології стародавнього Близького Сходу і Малої Азії.
3. Порівняйте, встановіть спільне та особливе в міжнародно-правових поглядах Платона та Аристотеля.
4. Порівняйте міжнародно-правові погляди античних мислителів Греції та Риму.
5. Міжнародно-правові ідеї римських юристів. Визначення ними права народів.
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Вплив античних (греко-римських) міжнародно-правових поглядів на формування середньовічної
європейської міжнародно-правової думки.
7. Порівняйте розвиток міжнародно-правової думки Індії у стародавній та середньовічний періоди. В
чому полягає «подвійність» розвитку міжнародно-правової думки Індії періоду середньовіччя.
8. Договір та звичай в міжнародно-правовій думці стародавньої та середньовічної Індії.
9. Розкрийте динаміку становлення доктрини «світоупоряджувальної монархії» в стародавньому та
середньовічному Китаї.
10. Порівняйте міжнародно-правові ідеї конфуціанства та легізму.
11. Порівняйте особливості розкриття питань міжнародного права в доктринах Августина Блаженного
та Фоми Аквінського.
12. Проаналізуйте спільне та особливе ісламської та томістської доктрин справедливої війни.
13. Встановіть основні етапи (та їх сутність) становлення світського напряму середньовічної міжнародноправової теорії відповідно до функціонування міжнародного права середньовічного типу.
14. Фактори створення Декрету Граціана 1140 р. та питання міжнародного права в ньому.
15. Розкриття міжнародного права школами каноністів та коментаторів.
16. Питання міжнародного права у середньовічних проектах «вічного миру».
17. Порівняйте підходи до міжнародного права шкіл глосаторів та постглосаторів.
18. Особливості становлення та характерні риси середньовічної італійської школи міжнародного права.
19. Сутність європоцентристських концепцій міжнародного права.
20. Етапи становлення мусульманської міжнародно-правової доктрини.
21. Порівняйте та встановіть спільне і особливе у підходах до міжнародного права Ф.Вітторіа та
Ф.Суареса.
22. Роль Ф.Вітторіа у становленні концепції міжнародного права цивілізованих націй.
23. Європейська міжнародно-правова доктрина про корінні народи Латинської Америки.
24. Особливості становлення та характерні риси середньовічної польської школи міжнародного права.
25. Порівняйте процеси становлення англійської та французької національних шкіл міжнародного права
у XVII–XVIII століттях.
26. Особливості міжнародного праворозуміння корінних народів Латинської Америки.
27. Порівняйте особливості міжнародно-правової культури інків та ацтеків.
28. Формування української науки міжнародного права в другій половині ХІХ ст.
29. Міжнародно-правові доктрини випускників університетів західної України (Львівського та
Чернівецького) кінця ХІХ-початку ХХ ст.: Е.Ерліх, Л.Ерліх, Х.Лаутерпахт, М.Лозинський.
30. Концепція загальнонародного права В.Незабитовського.
31. Твори з міжнародного права вчених Київського університету Св.Володимира.
32. Особливості еклектичного та неогроціанського напрямів міжнародного права.
33. Розвиток міжнародно-правових поглядів Г. Гроція у ХVІІІ-ХІХ століттях.
34. Сутність гроціанської систематизації міжнародного права та її розвиток у ХІХ ст.
35. Наукові систематизації міжнародного права у ХVІІІ-ХХ століттях.
36. Сутність концепції «зовнішньодержавного права». Неогегельянський напрям в міжнародно-правові
думці.
37. Вплив Г.Кельзена на розвиток міжнародно-правової думки.
38. Встановити динаміку становлення і розвитку, спільне та особливе природно-правової та позитивістсь
кої концепцій розуміння міжнародного права. Їх школи і напрями у XVIII-XX століттях.
39. Порівняйте, встановіть спільне та особливе позитивістських течій (шкіл, концепцій) міжнародноправової думки ХІХ ст.
40. Концепція походження міжнародного права В.Грабаря.
41. Міжнародно-правова думка французької школи солідаризму.
42. Вплив історичної школи права на розвиток міжнародно-правової науки. Формування історичної
школи міжнародного права.
43. Сучасні прояви природно-правової концепції в міжнародному праві.
44. Сутність нормативістського напряму в міжнародно-правовій думці.
45. Концепція міжнародного права як живого права.
46. Теорія Х.Лаутерпахта про міжнародну правосуб’єктність фізичної особи.
47. Радянська концепція міжнародного права.
48. Особливості підходу до теорії міжнародного права М.Коскенієммі.
49. Чинники формування й сутність ліберальної (ліберально-демократичної) концепції міжнародного
права.
50. Вплив процесу міжнародного захисту прав людини на розвиток міжнародно-правової думки.
Питання, спрямовані на використання порівняльно-правового методу, правового аналізу існуючої інформації, потребують використання допоміжних джерел (у даному випадку першоджерел) з метою встановлення рівня вміння студента використовувати та аналізувати історичні джерела міжнародного права у поточній
роботі, його уміння аналізувати міжнародно-правові джерела та концепції з точки зору їх історичних особ-
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ливостей та у контексті сучасного міжнародного права, виявляти вплив відповідних концепцій міжнародного права на специфіку регіональних міжнародно-правових підсистем. Адже після закінчення вузу у фахівця
ніколи не буде проблеми оперативно отримати ту чи іншу інформацію чи допоміжні джерела (для цього їх
не потрібно тримати у голові), а ось проблема вміти використати ці знання у практичній роботі, за існуючої
і найбільш поширеної методики навчання залишається.
Метод викладання – надання інформації, знань, а не навчання вмінню мислити і аналізувати, призводить
до проблем спеціаліста після закінчення вузу. У практичній сфері це проявляється у невмінні користуватися
засвоєною інформацією (знаннями) та застосовувати їх, знаходити вірні рішення правових ситуацій і проблем.
Звісно, це стосується передусім фахівців-практиків, але невміння мислити, пріоритет кількості знань над аналітичними здібностями проявляються і у науковій сфері. Адже нерідко молоді фахівці підходять до написання кандидатської дисертації як до описового документу, розлогої відповіді на поставлене (у назві роботи)
питання. Складається враження, що для такого здобувача написання наукового дослідження це та ж відповідь
на іспиті – лише тут замість однієї-двох сторінок тексту вимагається написати 150, а замість наданої для цього
години – декілька років …
ІІ. Формат викладання значно виграв би, якби лекції були «авторськими», тобто викладом власної концепції вченого (викладача). Для цього викладачеві лекції необхідно «анонсувати» тему наступного заняття, з
тим, щоб студенти могли прийти на нього, маючи мінімальні знання з теми (визначення, загальне розуміння поняття, що виноситься у тему лекції, основні підходи до нього). Тоді лекція стане не викладом інформації з наявної міжнародно-правової літератури, а викладом концепції викладача з відповідної тематики.
Подібний підхід вже давно використовується в багатьох вузах Західної Європи та США.
Обрання формату викладання також повертає до питання про мету міжнародно-правової освіти: навчити думати, знаходити рішення міжнародно-правових ситуацій, а не приходити на лекцію за інформацією,
фактажем, який студент і сам може знайти в літературі (у крайньому випадку лекція викладача – це аналіз
існуючого в літературі фактажу, його критичне осмислення).
Це потребуватиме і належного забезпечення студентів (принаймні базовою) літературою. Разом з тим, саме
ця проблема залишається ключовою для вітчизняних бібліотечних архівів. Скажімо, у сфері міжнародного
права студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка фактично недоступні навіть
класичні підручники цього права, не кажучи вже про монографічні дослідження, опубліковані в провідних
західних видавництвах (Oxford University Press, Cambridge University Press, Brill та ін.) протягом останніх 10
років або сучасна зарубіжна періодика.
Не мало критики зазнає і лекційна форма викладання. Не звертаючись тут до питання про доцільність
інтерактивності, використання додаткових електронних чи аудіовізуальних засобів при веденні лекційного
заняття, слід зазначити, що подібна критика скоріше стосується саме наповнення лекції інформативним матеріалом, а не ставленням до нього викладача як науковця. Так, на думку професора К.Н.Океке, який сам навчався на факультеті міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка у 1964-69 роках,
«лекційний метод навчання був проблематичним. Викладання і навчання – це дві різні речі. Причиною того,
що дехто з нас мав проблеми, був саме метод викладання. Лекційний метод був єдиним популярним стилем
викладання. Цей метод не давав студентам жодної можливості спілкуватися з викладачами. Більшість викладачів права були дуже традиційними. У результаті чого зовсім мало уваги приділялося запровадженню різноманітних методик викладання, які могли б покращити якість навчального процесу. …Враховуючи дуже серйозні труднощі, що поставали перед іноземними студентами, коли вони після випуску поверталися додому,
їм доволі часто доводилося розробляти багато практичних підходів до вирішення проблем, що поставали
внаслідок не дуже корисного лекційного методу викладання» [6, C. 266].
Звісно, авторська позиція викладача при поданні лекційного матеріалу може бути суб’єктивною.
Наприклад, стосовно системи цього права, відомо, що «сьогодні в доктрині не існує якоїсь загальновизнаної
системи міжнародного права. Кожен автор обстоює власну точку зору» [7, c. 136]; те ж можна сказати й про
багато інших аспектів міжнародно-правової теорії. З іншого боку, специфіка викладання може бути продиктованою потребами відповідної національної школи міжнародного права чи, навіть, навчального закладу:
«можна виокремити академічні, педагогічні, ідеологічні (пропагандистські) та інші системи викладання міжнародного права, системи підручників з міжнародного права. …Система викладання міжнародного права
(системи підручників з міжнародного права) часто будується залежно від потреб на можливостей навчального закладу та потреб спеціальності. …Такий підхід до побудови системи міжнародного права дуже вразливий»
[1, c. 159-161]. Втім, навіть при врахуванні потреб відповідної спеціальності чи школи, «авторський» формат
лекції більшою мірою відповідатиме ефективності викладання предмета.
Звісно, що без отримання щонайменше базової кількості знань неможливо відразу стати фахівцем із застосування міжнародного права, вирішення складних міжнародно-правових проблем. Тим більше, якщо мова йде
про студента-початківця, який вимагає знань про правову систему основоположного, загального характеру,
на основі яких він уже в наступні роки зможе набувати і реалізовувати навички по їх аналізу і застосуванню.
Втім, це не свідчить на користь усієї міжнародно-правової освіти, як форми накопичення інформації (знань),
яка є безумовно застарілою (у тому числі і внаслідок потужного розвитку сучасних інформаційних можливостей). Тому можна запропонувати таку формулу розбудови освітнього процесу в сфері міжнародного права:
перша половина навчання у вузі (І-ІІ, І-ІІІ курси) – пріоритет на накопиченні інформації; друга половина
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навчання (ІІІ-VI курси) – навики міжнародно-правового мислення, аналізу, практичного застосування отриманих знань.
Насамкінець, варто звернути увагу на виклики, що стоятимуть перед викладанням міжнародного права
внаслідок т.зв. процесу (згідно з різними авторами, його можна назвати по-різному) доместифікації, поширення, фрагментації чи встановлення примату міжнародного права і т.п. Вони, внаслідок «захоплення» міжнародним правом сфер, багато з яких часто належали суто внутрішньодержавним правовим галузям (з точки зору
освіти – дисциплінам), будуть посилюватись і вимагати відповідного реагування міжнародно-правових науки
і освіти. Так змінюються підходи до місця міжнародного права в системі правової освіти: «існує думка, що міжнародне право не потрібно юристам, які займаються внутрішнім правом. Із цим важко погодитись.
Глобалізація призводить до інтернаціоналізації життя держав і тим самим до інтернаціоналізації їхніх правових систем. Міжнародне право здійснює зростаючий вплив на законодавства держав, включно з конституційним. Як відомо, основні розділи конституцій, присвячені правам людини, формулюються з урахуванням міжнародних норм. Не меншою мірою це стосується й інших галузей права. З іншого боку, внутрішнє право стає
все більш важливим інструментом реалізації міжнародно-правових норм. …Тому законодавцям і суддям,
іншим юристам необхідні міжнародно-правові знання» [7, С. VI]. Якою мірою вітчизняна наука зможе адекватно реагувати на ці виклики, і чи забезпечить потреби міжнародно-правової практики України, чи не в
першу чергу, залежатиме від її здатностей привести у відповідність до сучасних вимог методику та формат
викладання міжнародного права.
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Окремі питання методики
викладання міжнародного права.



Світлана Фурса

В статті розкрито деякі нові підходи до підготовки фахівців в
галузі міжнародного права,
зокрема необхідність спеціалізації майбутніх фахівців на окремих регіонах з урахуванням правового стану, традицій, економічного, політичного спрямування конкретних держав, особливостей законодавчого врегулювання найтиповіших взаємовідносин тощо. Висловлена думка
про необхідність викладання
предметів з міжнародного права
з урахуванням послідовності їх
донесення до студента, необхідність поєднання теорії міжнародного права із практикою, запропоновано шляхи удосконалення
професійних навичок, доцільність проведення рольових ігор,
проходження практики, збільшення строку навчання в ВнЗ.
Проаналізовано Болонську
систему навчання у контексту
підготовки фахівців у галузі міжнародного права.

In article reveals some new
approaches to training in the fieldinternational law, including the
need for specialization of future
specialists in certain areas including property rights, traditions, economic and political direction of
specific countries features legislative regulation most common relations others. Expressed the need
for teaching the subjects of international law based on the
sequence of their report to the student, the need to combine theory
with practice international law, the
ways to improve professional
skills, the appropriateness of roleplaying games, internships, prolong studying in the university.
Analyzed the Bologna system of
education in the context of training
in international law.

Якщо спробувати розглянути сучасний стан міжнародних відносин і взаємодію держав з різних питань,
то ми опинимося на грані філософського сприйняття всесвіту і цим міжнародне право відрізнятиметься від
загальноприйнятих постулатів правової науки окремої країни, в якій до останнього часу домінує теорія держави і права. Коли відносини між країнами визначаються геополітичними інтересами окремих держав важко
говорити і сприймати суверенітет окремо взятої країни, її економічну і політичну незалежність без урахування зовнішніх факторів – відносин з іншими країнами, наявності зовнішніх боргів, власних економічних потенціалів тощо. Що вже говорити про таку сферу міжнародних відносин як космічне право, Інтернет з множиною факторів, право країн на поділ Північного льодовитого океану, міжнародний тероризм, втручання міжнародних організацій у внутрішні конфлікти окремих країн тощо.
Доволі часто такі відносини виникають і розвиваються за принципом умовчання з боку переважної більшості країн, наприклад, зібрання лідерів сімки або вісімки провідних країн світу, де можуть вирішуватися глобальні інтереси і, зокрема, мова може йти про незалежні країни, які до участі в таких форумах не залучаються. Таке становище може деякою мірою нагадувати пакт Молотова-Рібентропа тощо.
Тобто в основі сучасного міжнародного права лежать декілька критеріїв: глобалізація інтересів провідних
країн та окремих юридичних осіб, а, з іншого боку, лібералізація взаємовідносин окремого громадянина з державою, про що свідчить створення Європейського суду з прав людини тощо. Де межа між цими стратегічними напрямками розвитку міжнародного права?
Отже, від юристів міжнародників вимагається знаходити і оцінювати інформацію в контексті глобальних
світових тенденцій, передбачати і встановлювати можливі ризики, а також навчитися тлумачити відносини
як з позицій міжнародних договорів, так і з урахуванням інтересів окремої країни або громадянина. Більш
складним завданням для юристів міжнародників може стати необхідність кваліфікації правовідносин, які не
регламентовані міжнародними договорами, але потребують відповідної кваліфікації для усунення правопорушень з боку однієї чи декількох країн.
Як охопити неосяжне? Відповідь на це питання мають давати фахівці в галузі міжнародного права. Але
одне положення є безумовним, що для підготовки фахівців в галузі міжнародного права має існувати свій, ориУДК 341.01
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гінальний підхід і він має відрізнятися від стереотипної підготовки юристів і, навіть, дипломатів, оскільки
останні повинні дотримуватися чітких інструкцій, норм міжнародного права і вимог власного законодавства,
оскільки вони є посадовими особами окремо взятої країни. Отже, потребується створювати нове розуміння
міжнародного права і готувати фахівців, які здатні дивитися на право у світовому масштабі і не обмежувати
власні дослідження кордонами однієї країни. Так, «клієнтами» юристів міжнародників можуть стати не тільки громадяни, юридичні особи, а й держави.
Якщо ж спробувати на теоретичному рівні визначити зміст професійної діяльності юристів міжнародників, то ми мусимо взяти за основу ті відносини, в яких вони потенційно здатні надавати висококваліфіковану
допомогу, що буде кардинально відрізнятися від правової допомоги інших юристів. Зокрема, спеціалізація
юристів міжнародників можлива за взаємовідносинами між державами, між юридичними особами та громадянами різних країн, коли необхідно застосовувати норми міжнародного та іноземного права. Формально
аналізуючи таку спеціалізацію можна визнати доцільність розмежування міжнародного права на міжнародне публічне і приватне право.
З іншого боку, до навчання студентів міжнародників можна застосувати й інший підхід, який полягає у
спеціалізації знань майбутніх фахівців в галузі міжнародного права на окремих регіонах світу і такий досвід
вже успішно реалізується. Зокрема, створення кафедри європейського права в Інституті міжнародних відносин – це належна реакція на політичний курс нашої країни і, одночасно, спеціалізація студентів на поглиблення вивченні певної галузі знань.
Але іноземний досвід свідчить й про необхідність подальшого розмежування спеціалізації і, відповідно,
на поглиблення знань студентів. Наприклад, в Росії з 1967 року існує Інститут США і Канади Російської академії наук. Цей дослідний інститут займається аналізом політики, економіки та ідеології США, здійснює безпосередній вплив на відпрацювання зовнішньополітичного курсу щодо США і включений до списку 30 ведучих світових дослідницьких центрів [1]. Але сприймаючи Російську Федерацію як стратегічного партнера ми
мусимо її розуміти і передбачати її наступні кроки, тому мусимо досліджувати й характерні правові особливості діяльності цієї держави, з властивими їй економічним і політичним спрямуванням.
Тому можна говорити й про спеціалізацію студентів на відповідному регіоні світу, з усіма властивими
йому характерними відмінностями: правовий стан, традиції, особливості законодавчого врегулювання найтиповіших взаємовідносин. Наприклад, доволі актуальними на сьогодні напрямками економічної діяльності є
взаємовідносини з Китаєм, Японією та іншими країнами цього регіону, але переважна більшість фахівців
вступаючи у такі відносини не знають специфіки врегулювання спірних відносин з такими контрагентами,
не можуть передбачати можливі ризики від співпраці в цьому регіоні і не здатні розраховувати на допомогу
вітчизняних фахівців в галузі міжнародного права тощо. Напрямки контактів представників нашої держави
з країнами виробниками нафти свідчать про особливу увагу до арабських країн, а також на необхідності спеціалізації на взаємовідносинах з приводу енергоносіїв тощо. Тобто політичні і, особливо, економічні відносини мають бути застережені охороною і захистом правових питань тощо.
Трансформуючи преамбулу в сферу конкретної педагогічної діяльності ми змушені будемо визначити ті
конкретні предмети, які мають не тільки викладатися для юристів міжнародників, а й визначати їх послідовність донесення до кожного слухача. При цьому, ми мусимо усвідомлювати, що в кожній галузі знань існує
величезний обсяг інформації, який накопичувався тисячоліттями, але в останні десятиліття він зростає в геометричній прогресії. Тому потребується визначити ті критерії, за якими інформація має диференціюватися
в певні достатньо компактні блоки, об’єднані спільним предметом, щоб встигнути в п’ять років навчання
викласти основні предмети студентам. При цьому, можна і потрібно говорити про необхідність підготовки
фахівців, які оволодіють базовою інформацією і будуть в подальшому вдосконалювати свої здібності самостійно і залежно від посад, які ними будуть займатися.
Наприклад, чи достатньо студентам оглядової лекції щодо особливостей спадкування майна з іноземним
елементом чи потрібно глибше це питання досліджувати? Відповідь на це риторичне питання зумовлює необхідність розібратися в тому, як ми сприйматимемо глибину питання. А воно неосяжне, оскільки міжнародні
конвенції будуть відсилати дослідника до аналізу законодавства кожної окремо взятої країни. Чи здатні студенти глибоко охопити законодавство окремої країни і вивчити його досконально за короткий термін і скільки в світовій правовій системі країн з особливим порядком спадкування? При цьому, студенту необхідно
знати також як відбувається спадкування в Україні і вміти розрахувати частки кожного із спадкоємців, виявити особливості документів, які підтверджують певні юридичні факти тощо. Отже, юристу міжнароднику необхідно знати все те, що знає юрист плюс додатково законодавство всіх країн? Але ж юристів готують протягом
п’яти років лише в галузі права окремої країни і це свідчить про неможливість оволодіння більшим обсягом
знань за п’ять років.
Тобто можливим варіантом навчання студентів може бути нарощування інформації на «еталон» (базову
модель) для порівняння – законодавство України, щоб у студентів складалося враження про певну інформацію в порівняльному аспекті. При цьому, порівняння – це не самоціль, а спосіб дослідження і засвоєння інформації.
Тому можна говорити про необхідність збільшення строків навчання юристів міжнародників, на їх спеціалізації, а не універсалізації. Можливо, необхідно створювати спеціалізовані коледжі для підготовки абітурієнтів тощо. Автор не намагається надавати рецепти, а пропонує розглянути ті проблеми, з якими стикаються викладачі при підготовці матеріалів для студентів.
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Отже, перелічені важливі, на думку автора, орієнтири для підготовки студентів в галузі міжнародного
права мають сьогодні враховуватися, якщо навчальний заклад хоче випускати висококваліфікованих фахівців з міжнародного права, здатних знайти «нішу» в пропозиціях влаштування на високооплачувану роботу.
Чи здатен вищий навчальний заклад виконати замовлення на підготовку фахівців в цій сфері протягом п’яти
або шести років навчання? Здається, що дане завдання потрібно вирішувати шляхом спеціалізації і спеціалізація не може замикатися на міжнародному публічному, приватному та європейському праві.
Мабуть прийшов час змінювати традиційні підходи до навчання і акцент на спеціалізації робити на більш
ранніх стадіях навчання. Раніше ми дозволяли собі говорити про гармонійно розвиненого фахівця і здатні
були готувати студентів «чому не будь і як не будь», але час минає і в юриспруденції та інших галузях необхідні фахівці, а не просто хороші люди. Тому потребується опановувати різні підходи до навчання студентів.
Наприклад, найпоширенішими способами навчання студентів в західних країнах – це розгляд питань
через призму практичних правових ситуацій. Автор з таким підходом не зовсім погоджується через те, що теорію вважає більш глибоким явищем, яке охоплює практику і дозволяє ліпше запам’ятовувати матеріал, створювати систему пізнання нових знань і «розкладання інформації по полицях». Дійсно, навчання через призму практичних навиків потрібне, але такі навчання необхідні лише в тому разі, коли в студентів вже мається певний багаж знань і тоді, коли необхідно закріпити знання за допомогою певного тесту – кваліфікування
юридичних обставин і знаходження тих нормативних актів, які можуть бути застосовані для певної ситуації.
Об’єктивно необхідно навчити слухачів швидко реагувати на правову позицію процесуального супротивника, щоб студент після закінчення вищого закладу освіти здатен був прийняти участь в справі і представити
інтереси своїх клієнтів. Випускники мають вміти спілкуватися з клієнтами, навчитися грамотно висловлювати, писати документи і в короткий термін підготувати правову позицію по тому чи іншому питанню.
Але останні положення не можна віднести до знань, а необхідно розцінювати як відповідні професійні
навички, які унеможливлюють навчання студентів міжнародного права через Інтернет. Зокрема, юрист міжнародник повинен навчитися не тільки грамотно кваліфікувати спірні правовідносини, а й вміти знайти
необхідну йому інформацію, проаналізувати її і виробити свою позицію. При цьому, Інтернет – це неосяжний простір інформації, в якому можна заплутатися, взяти за основу неперевірену і помилкову інформацію,
а можна знайти цікаві і корисні джерела.
Можна погодитися й із західним способом навчання, оскільки приклади з практики оживляють доволі
часто сухий теоретичний матеріал і підтверджують його правильність, але не можна надавати студентам
лише приклади з практики, оскільки їм самим доведеться узагальнювати інформацію і робити висновки, а це
значно складніше, ніж отримувати системні знання.
Чому студентам подобаються приклади з практики? Зрозуміло, що розкладена по полицях правова ситуація простіша в сприйнятті, ніж напружена робота з пошуку оптимального варіанту її вирішення. Стереотип
поведінки багатьох студентів – це знайти один варіант або навіть одну статтю законодавства, за допомогою
якої можна вже щось сказати викладачу і отримати позитивну оцінку. Але така планка у навчанні є дуже низькою, оскільки необхідно навчитися й висловлювати свою позицію письмово тощо.
При всій позитивності Болонської системи навчання можна і потрібно говорити про її недоліки для міжнародного права. Так, замінюючи аудиторну роботу на самостійну для міжнародників ми втрачаємо час, в
який студенти мусять навчитися публічно виступати і, більше того, публічно змагатися, відстоюючи свою
правову позицію, переконуючи опонента власними аргументами тощо.
У той же час, Болонська система дозволяє студентам обирати найперспективніші для них дисципліни і
таким чином, по-перше, брати на себе відповідальність за майбутню спеціалізацію, а по-друге, вищі навчальні заклади як професійні менеджери отримуватимуть інформацію про попит на певні предмети і переваги
тих чи інших викладачів, що дозволить належним чином створювати навчальну програму і викладацький
колектив, який формуватиметься з урахуванням побажань студентів та заохочувати найбільш витребуваних
викладачів.
Автор не бере на себе сміливість пропонувати конкретним викладачам власні педагогічні «рецепти» стосовно методики викладання міжнародного права, але з впевненістю може стверджувати, що передувати викладенню цієї дисципліни має істотна теоретична підготовка, яка має відрізнятися від сучасної теорії держави і
права, щоб студенти зрозуміли істотну відмінність між сприйняттям правової системи окремої країни та світовою системою права, яка зароджується і Європейський союз є прикладом цього явища, але вона буде невпинно розвиватися разом зі світовою інтеграцією. Сьогодні вже необхідно відчувати, що правові рамки однієї
країни замалі для врегулювання значної частини міжнародних відносин і це має доводитися до відома слухачів міжнародного права на перших курсах навчання.
Потрібно при підготовці студентів акцентувати увагу на тому, що значна кількість матеріалу з міжнародного права не зовсім цікава, оскільки потрібно запам’ятовувати міжнародні конвенції, двосторонні договори,
особливості норм іноземного законодавства, але ця інформація складає базис наступної професійної роботи
фахівця з міжнародного права. Доволі часто при викладанні тієї чи іншої дисципліни можуть виникати колізії, пов’язані з умовним поділом міжнародного права на публічне та приватне. Тобто публічний порядок має
встановлювати загальнообов’язкові норми, а приватне право – поведінку конкретного суб’єкта та кваліфікацію дій такого суб’єкта.
Цю колізію можна проаналізувати на відповідному Законі України «Про міжнародне приватне право», в
змісті якого безпосередньо не фігурує і не розкривається термін «міжнародне приватне право». Більше того,
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Україна не вправі регулювати і регламентувати в односторонньому порядку міжнародне приватне право
тощо. Але на такому наглядному прикладі може досліджуватися законодавча техніка, а також системність
сприйняття правової інформації, зокрема, коли в основу назви документа вкладається певний термін, то він
має розкриватися в змісті законодавчого акту. Крім того, викладання дисципліни так само може розкриватися через «ядро» певного поняття і його зв’язки з іншими поняттями та правовими явищами тощо.
До слухачів також слід, на наш погляд, доводити умовність деяких стереотипів сприйняття певних юридичних понять, які пов’язані з розхожими фразами і клеймами. Наприклад, всім відоме поняття «офшорна
зона» як зона відмивання грошей та інших «негативних» фінансових операцій, але порівняння має здійснюватися з вільними економічними зонами (технопарками), які за своєю суттю є доволі схожими поняттями.
Так, офшорні зони створюються урядом певної країни для залучення інвестицій і розвитку бізнесу, для чого
створюються також і вільні економічні зони на території нашої країни. Але внесення інвесторами коштів в конкретні зони залежить від багатьох факторів, включаючи правовий захист інвестицій законодавством і реальний захист їх судом, умов пільгового оподаткування тощо.
Поки що ми говорили про умови створення відповідних зон тощо, а ці відомості можна кваліфікувати як
такі, що відносяться до публічного права, коли ж ми будемо говорити про охорону і захист прав конкретного інвестора, то ми вторгнемося в сферу приватного права. На межі таких питань лежить й кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, а також подібний міжнародний термін мінімізація податків
тощо. Який викладач і до якого ступеня глибини мусить досліджувати дану проблематику – говорити складно, оскільки ми приходимо до сфери «приватноправових інтересів» кожного викладача, який готує лекції по
конкретній дисципліні, тому некоректно поспіх підіймати питання про умови і критерії розмежування двох
дисциплін, які відносяться до міжнародного права. Умовний розподіл цих дисциплін є об’єктивним і зумовлений необхідністю хоч якось систематизувати відповідну інформацію.
У той же час, враховуючи значний особистий педагогічний досвід зауважу, що рівень викладання будьякої дисципліни залежить від рівня підготовленості студентів і кожна лекція відрізняється від попередньої тим,
на скільки в аудиторії налагоджується зв’язок з викладачем, чи слухач уважно його слухає і реагує на матеріал тощо. Буває одна аудиторія, де слухачі «вхоплюють» матеріал і не потребується його «розжовувати» до тонкощів, а доволі часто для ґрунтовного сприйняття матеріалу потрібно дійти до основ розуміння тих чи інших
процесів, щоб аудиторія зрозуміла принцип засвоєння матеріалу. В цій ситуації можна кваліфікувати не тільки складність матеріалу або рівень компетенції викладача, а й рівень підготовленості аудиторії і кожного студента в ній окремо. Якщо у студента відсутні навички в сприйнятті складного матеріалу, то очікувати від
нього, щоб він був здатен протягом години двадцяти хвилин сприймати матеріал неможливо. В основу сприйняття матеріалу необхідно покласти рівень підготовленості і така система має враховуватися при формуванні навантаження на студентів як кожним викладачем, так і під час складання розкладу.
Система диктантів, яку автор називає «задиктовування лекційного матеріалу», зручна для викладачів,
оскільки студенти протягом періоду навчання займаються записом і, в основному, вони не здатні розмовляти і складається зовнішнє враження роботи в аудиторії. Але при сучасному розвитку техніки потрібно вчити
студентів тривалий час сприймати складний матеріал усно.
Зокрема, просте поняття «легалізація» документів для дії за кордоном в найпростішому варіанті сприймається як звернення до уповноважених осіб. Апостиль студенти сприймають лише як певну печатку, що
свідчить про спрощену легалізацію документа тощо. На скільки ці питання зовнішньо прості, але реально глибокі і складні, пов’язані з діяльністю не тільки консульських, а й інших установ та посадових осіб сподіваюсь,
що ми дізнаємося найближчим часом, коли моя аспірантка захистить дисертацію по даній проблематиці.
Дисертація – це 170 аркушів тексту з певними висновками і пропозиціями, що безумовно доводить тезу - просте здається таким до тих пір, доки ми ґрунтовно не дослідимо це питання.
Сподіваюсь, що читачі зрозуміли основну тезу цієї статті, що меж в дослідженні міжнародного права не
існує, це як спробувати безсистемно прочитати всі тексти в Інтернеті. По-перше, в такому випадку читач
може просто «потонути» в потоці інформації, а також не відрізнити правдивої і грамотної інформації від
поверхневої і навіть недостовірної. Тому прокласти дорогу в лабіринті знань має досвідчений викладач, який
володіє великим багажем знань і зможе сформувати у студента смак до інформації.
Отже, глибина знань і професійних навичок кожного студента залежить від рівня довіри до викладачів,
а також від працездатності кожного з учасників навчального процесу. Наприклад, коли мова йде про шлюбні відносини в міжнародному праві, то можна намагатися самотужки прочитати значну кількість дисертацій
[2;3;4;5] та інших теоретичних джерел, а також проаналізувати міжнародні та іноземні нормативні акти тощо.
Але можна повірити викладачу, який читає відповідну дисципліну і мусив прочитати цей комплекс інформації та обрав шляхи його надання студентам в скороченому змісті. Дійсно, в цій ситуації можна запропонувати студентам удосконалювати власні знання на практичних заняттях і вирішуючи спірні відносини отримати безпосередньо навички в роботі з міжнародними і іноземними джерелами права.
Можна студентам запропонувати багатоаспектну задачу розглянути з урахуванням правової позиції кожного суб’єкта, якого має захищати один із студентів, в кожній конкретній правовій ситуації тощо. Така рольова гра має стимулювати навички змагальності в реальному цивільному або іншому процесі, а також довести
необхідність перенести змагальність до навчання і до досягнення найліпших результатів в професійному
житті.
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У навчальному процесу істотне значення має також моральний клімат в аудиторії. Тому й педагогічний
акцент в навчальному процесі має ставитися на тому, а чи здатні студенти сприймати складний і багаторівневий обсяг інформації і вже потім аналізувати конкретну методику викладання такої дисципліни під конкретну аудиторію.
Тому автор не розцінює дану статтю як методичну, а пропонує сприйняти як фрагментарний обмін власним досвідом, який може стати в нагоді як студентам, так і викладачам. При цьому, автор розцінює міжнародне право як перспективний напрямок спеціалізації студентів, а саме міжнародне право як необхідну галузь
знань не тільки юристів міжнародників, а й всіх фахівців правознавців.
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Кожна робота починається з плану. Його розробка потребує врахування не тільки нормативних актів
Міністерства освіти України, але й наказів і рішень відповідних вузів.
Навчальний план підготовки фахівців за ОКР «бакалавр» спеціальності «міжнародне право» був складений трьома кафедрами - міжнародного права, порівняльного правознавства та європейського права, міжнародного приватного права та розроблявся у відповідності до схваленої Науково-методичною радою університету форми згідно чинній ліцензії за напрямом «міжнародне право» за освітньо-кваліфікаційним рівнем
6.030202 «бакалавр, фахівець з міжнародного права» [1].
Основою для розробки навчальних планів стали:
а) освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) [2, с. 2];
б) освітньо-професійна програма підготовки (ОПП) галузевого стандарту вищої освіти [2, с. 3];
в) розроблена випускаючою кафедрою варіативна частина ОКХ.
Назва професійної кваліфікації є назвою первинної посади яку може обіймати випускник без досвіду
попередньої роботи. Вказана в навчальному плані назва відповідає затвердженому галузевому стандарту.
Загальний термін навчання за ОКР «Бакалавр» (денна форма навчання) в університеті складає 3 роки 10 місяців.
Графік навчального процесу укладається виходячи з наступних позицій [3]:
–
навчальний рік розпочинається 1 вересня і включає: 2 семестри (осінній та весняний), теоретичне
навчання упродовж яких завершується екзаменаційними сесіями (зимовою та літньою), та практики. Сукупна
тривалість семестрів, екзаменаційних сесій і практик впродовж навчального року (курсу) не може бути меншою за 40 тижнів;
–
тривалість теоретичного навчання, як правило, складає: 17 тижнів в осінньому семестрі та 17 - у весняному семестрі (крім випускного). Тривалість семестрів і дата початку теоретичних (аудиторних) занять змінені у 6 і 7 семестрах у зв’язку з проведенням навчальних і виробничих практик з відривом від занять;
–
тривалість екзаменаційної сесії (денна форма навчання), складає 3 тижні (планується до 5 екзаменів);
–
для проведення державної атестації (державний іспит) в графіку навчального процесу виділяється 1
тиждень;
–
за весь період навчання виділено 6 тижнів на проходження практики з відривом від навчання, яка є
обов’язковим компонентом нормативної частини програми підготовки. Оскільки проходження практики на
робочому місці є загальновизнаною умовою присвоєння професійної кваліфікації, рекомендується 3 тижні
планувати як виробничу практику і 3 тижні як навчальну (перекладацьку) практику.
При плануванні практичної підготовки (навчальна і виробнича практики) враховувались рекомендації відповідальних за вищу освіту структур ЄС. Згідно їх вимог, обсяг кредитів, виділених на виробничу практику
(практику на посаді) та кваліфікаційну роботу, має складати близько 10% від загальної кількості кредитів за
програмою підготовки.
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При формуванні навчального плану дотримувались наступної структури [4, 5]:

Обсяг циклів

Фізико-математичні, приГуманітарні та соціальнородничі та технічні напряекономічні напрями
ми

Назва циклу

у%

в кредитах ECTS

1.1. Нормативна частина (СГН)

7,5 %

1.2.1 Дисципліни вільного вибору студента (СГС)

2,5 %

1. Цикл соціально-гуманітарної підготовки (СГ)

10 %

1.2. Вибіркова частина

2. Цикл фундаментальної, математичної та природничонаукової підготовки (ФП)

2,5 %

25 %

2.1. Нормативна частина (ФПН)
2.2. Вибіркова частина

2.2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального

3.2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального

65 %

Разом

У тому числі

7,5 %

16

8

7,5 %

8

60±2

36...60
до 24

15 %

7,5 %

25 %

50...86

82...106

100 %

22...72
240

36±2
20
20

60±2

36...60
до 24
до 24

144±2

60 %

10...80

закладу (ППВ)

3.2.2 Дисципліни вільного вибору студента (ППС)

16

24±2

156±2

3. Цикл професійної та практичної підготовки (ПП)

3.2. Вибіркова частина

в кредитах ECTS

до 24

закладу (ФПВ)

3.1. Нормативна частина (ППН)

у%

50...86
70...94
10...80

100 %

10.. 60
240

Нормативна частина

52,5%...57,5%

126...138±2 кредитів

самостійний вибір навчального закладу

12,5% ...33,5%

30....80±2 кредитів

Вибіркова частина

42,5%...47,5%

вільний вибір студента

12,5% ...33,5%

102...114±2 кредитів
30.... 80±2 кредитів

Обсяг всіх видів навчального навантаження (навчальні дисципліни, практики, курсові і кваліфікаційні
роботи) студента в плані має бути кратним цілому числу кредитів ECTS. При цьому, навантаження студента
денної форми навчання за 1 навчальний рік має бути рівним 60 кредитів ECTS, як правило, по 30 кредитів
ECTS за семестр (1 кредит=36 годин). Мінімальний обсяг дисципліни в начальному плані складає 2 кредити
ECTS. Вивчення всіх навчальних дисциплін завершується заліком або іспитом. Якщо дисципліна викладається впродовж кількох семестрів, проміжний контроль має бути модульним. Сумарна кількість іспитів та заліків (без практик та курсових робіт) за семестр не може перевищувати 10 (не більш як 5 іспитів на 1 сесію).
Формою підсумкового контролю дисциплін нормативної частини циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки є іспит [6]: Сумарний обсяг аудиторних занять не повинен перевищувати 30 годин на тиждень. У 6 і 7 семестрах за ОКР «Бакалавр» кількість аудиторних занять зменшена до 24 годин на тиждень.
Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи за всіма дисциплінами навчального плану
повинно бути однаковим в межах навчального року.
Формування циклу соціально-гуманітарної підготовки [7]:
–
Вимоги до формування нормативної складової циклу соціально-гуманітарної підготовки:
Назва

Форма
Кредитів Всього
Рекомендовани
Розподіл навчальних годин
контролю
ECTS
годин
й семестр

Українська мова (за професійекзамен
ним спрямуванням)

3

108

співвідношення лекційних і
практичних занять 1:2
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Назва
Політологія

Форма
Кредитів Всього
Рекомендовани
Розподіл навчальних годин
контролю
ECTS
годин
й семестр
екзамен

Історія України

екзамен

Філософія

екзамен

Фізична культура
(позакредитна) [7]

1

заліки в 2
і 4 сем.

2
3
3

72

108

співвідношення лекційних і
практичних занять 1:2
співвідношення лекційних і
практичних занять 2:1

108

співвідношення лекційних і
практичних занять 1:2

360

тільки практичні заняття

4
1
7

Під час роботи з планами було враховано низку необхідних вимог. Вони полягають у наступному. За
рекомендацією МОН у блоці самостійного вибору студента за циклом соціально-гуманітарної підготовки має
бути представлено не менш як 20 дисциплін обсягом не менш як 2 кредити ECTS. Планування викладання
дисциплін даного блоку передбачено не раніше ніж з 3 семестру, а їх конкретні переліки формуються з числа
наведених у списку затвердженому Ухвалою Науково-методичної ради університету[8].
У зв’язку із значною кількістю нормативних дисциплін циклу фундаментальної, математичної та природничо-наукової підготовки, циклу професійної та практичної підготовки до яких входять предмети загального міжнародного циклу, загальноюридичного, галузевого і за визначеною пропорцією кафедра не має змоги
вводити додаткові курси.
Враховуючи високий рівень підготовки абітурієнтів з інформатики та інтенсивний розвиток інформатизації у всіх видах економічної діяльності, а також практичну відсутність на сьогодні можливості формування
професійних компетенцій за відсутності належного рівня володіння інформаційними технологіями в навчальних планах виділено 2 кредити ECTS на опанування студентами курсу «Сучасні інформаційні системи та технології» [8].
Враховуючи, що «екологізація» [8, 9] є загальновизнаним пріоритетом політики держав і міжнародних
інституцій в галузі вищої освіти, в навчальних планах виділено 2 кредити ECTS на викладання курсу
«Міжнародне екологічне право», який забезпечить формування екологічних компетенцій майбутніх фахівців.
Потребують виділення необхідних годин рекомендовані МОН спеціальні курси «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі» [10] з формою контролю залік. Проте, зміна форми контролю потребуватиме
виділення додаткових годин.
Блоки вільного вибору навчального закладу в циклі фундаментальної, математичної і природничо-наукової підготовки та в циклі професійної і практичної підготовки є інваріантними для всіх студентів, що
навчаються за одним навчальним планом, незалежно від обраної студентом спеціалізації.
Велика кількість годин та кредитів (2448/68) передбачено для вивчення іноземних мов, завдяки чому ми
і відрізняємось від інших ВУЗів [11].
Кількість курсових робіт - 1 на навчальний рік. При цьому студентам 1 курсу курсові роботи не плануються взагалі, а у випускному семестрі плануються лише при відсутності в плані кваліфікаційної роботи
бакалавра.
Згідно Положення про ДЕК, обов’язковою формою державної атестації за ОКР «Бакалавр» є комплексний
державний іспит.
Втім, потрібно звернути увагу, що за вимогами МОН України навантаження студента [12] не повинно
перевищувати 30 годин на тиждень При цьому, в шостому семестрі кількість навчальних годин зменшується
за рахунок навчальної (перекладацької) практики, хоча кількість кредитів (30 кредитів) залишається без змін.
Сьомий семестр має 14 тижнів замість 17, за умов отримання запланованих 30 кредитів, студент повинен пройти обов’язкову нормативну виробничу практику [13]. На восьмий семестр припадає 15 тижнів і за результатами складаються державні іспити. Проблемою постає нестача форм контролю, яких може бути не більше 10
за семестр (іспитів і заліків). Зазначені вимоги були враховані при підготовці фахів за ОКР «бакалавр» кафедри міжнародного права.
Схвалений Вченою радою Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка Проект навчального плану разом із супровідними документами було передано до Науковометодичного центру організації навчального процесу університету.
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доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/ 2728/

Якісне викладання міжнародного
права як запорука захисту прав
людини та інтересів держави

Проблеми викладання міжнародного права

Валерій Кононенко

Якісне викладання міжнародного
права є не тільки одним з найбільш ефективних засобів сприяння розвитку міжнародного
права, а й запорукою захисту
інтересів держави на міжнародній арені. оскільки в міжнародній
судовій процедурі реалізується
закладений в міжнародному праві потенціал, необхідно зробити
акцент на науковій складовій, на
поєднанні науки з практикою.
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Quality teaching of international
law is not only one of the most
effective means of promoting the
development of international law,
but also the key to protecting the
interests of state in the international arena. Since the international
judicial process is implemented in
international law laid capacity necessary to focus on the scientific
component, a combination of science and practice.

З початку 2013 р. для нашої держави настав дуже відповідальний період в галузі міжнародних відносин:
з 1 січня 2013 р. Україна починає головування в Організації Чорноморського економічного співробітництва
терміном на шість місяців, а крім того в поточному році Україна вперше отримала право головувати в
Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Допомагати Україні буде Ірландія, яка очолювала ОБСЄ в
2012 р., а також країна, яка претендує на головування в організації в 2014 р. З урахуванням викладеного, є підстави очікувати підвищення інтересу громадськості до міжнародного права і як наслідок до отримання знань
із вказаної галузі права. Але це тільки приводи, які актуалізують проблематику викладання міжнародного
права. Витоки ж треба шукати ще в 1947 р. коли Генеральна Асамблея ООН на своїй другій сесії прийняла
резолюцію № 176 під назвою «Викладання міжнародного права», в якій говориться, що заохочення громадського інтересу до викладання міжнародного права, використання навчальних закладів і друкованих видань для
ознайомлення широких кіл з принципами та положеннями, на яких засновані міжнародні відносини є одним
з найбільш ефективних засобів сприяння розвитку міжнародного права [1].
В Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. урочисто проголошено, що Україна
визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими і пріоритет норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права [2]. Стаття 9 Конституції України свідчить: «Чинні міжнародні договори,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства
України» [3].
Україна, беручи участь в роботі ООН, Ради Європи, СНД, інших міжнародних інституцій, виражає свою
прихильність основним принципам і нормам міжнародного права, підкреслює необхідність мирного
розв’язання суперечок і плідної співпраці держав в розв’язанні глобальних і регіональних проблем на основі
міжнародного права.
Міжнародне співтовариство стає все більш консолідованим в усвідомленні нагальної потреби заміни права
сили в міжнародних відносинах на силу права. Генеральна Асамблея ООН, будучи переконаною в необхідності зміцнення верховенства права в міжнародних відносинах, прийняла резолюцію 44/23 від 17 листопаду
1989 р., в якій період 1990-1999 рр. оголошувався Десятиріччям міжнародного права. Однією з головних цілей
Десятиріччя було заохочення викладання, вивчення, розповсюдження і більш широкого визнання міжнародного права.
Україна як молода незалежна держава прагне визначитися з вектором свого зовнішньополітичного розвитку. Природно, що зовнішня політика нашої держави повинна базуватися на міцному фундаменті міжнародного права. Звідси випливає висновок, що чим більше правозастосувачів знатимуть міжнародне право,
тим краще для України, бо її зовнішня політика буде більш послідовною і прогнозованою. Особливо необхідні знання в галузі міжнародного права професійним юристам, що працюють як в державних структурах (суди,
прокуратура, МВС, СБУ, податкова служба і т.д.), так і в приватних фірмах і компаніях. Але, на жаль, рівень
викладання вказаної дисципліни, крім деяких осередків, переважно, в м. Києві, є вкрай низьким, оскільки, як
зазначив В.Г. Буткевич, система підготовки фахівців міжнародного права в Україні ніколи не була предметом
особливого інтересу держави [4, с. 55]. Відразу після проголошення незалежності в межах республіки функціонував єдиний факультет і той певним чином був розрахований на іноземців (що виявилось значною мірою
корисним: в навчальних планах для іноземців були відсутні такі предмети, як історія КПРС, науковий комунізм, науковий атеїзм та ін.). Його навчальна програма була затверджена ще Міністерством освіти СРСР, яке
суворо дотримувалось стандартів підготовки фахівців в Радянському Союзі.
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Система навчання студентів-юристів зводилась до елементарного зазубрювання тексту кодексів, законів,
постанов уряду та ін. Саме тому юридичний позитивізм найдовше протримався в Радянському Союзі, а сьогодні панує і в Україні в його найбільш агресивних і войовничих проявах. В результаті сучасний фахівець
права здебільшого не розуміє і закону, губиться перед такими правовими ситуаціями, як застосування прецеденту, підготовка правового рішення для здійснення певних економічних, політичних та інших завдань країни, проведення судової та інших реформ і т.ін.
Система підготовки юристів, яка віджила себе ще в радянський період, як Фенікс відродилась в незалежній Україні. Оскільки в Україні сьогодні не виявлено зацікавленості в її реформуванні, а без кваліфікованих
кадрів в галузі міжнародного права не можна сподіватися на вступ в ЄС чи іншу західноєвропейську структуру, що Уряд задекларував своїм пріоритетним завданням [4, с. 55].
Важливість вивчення міжнародного права також полягає в тому, що воно заповнює прогалини, існуючі у
внутрішньодержавному праві. Наприклад, інститут фактичного затримання, достатньо докладно вивчений
Європейським судом з прав людини і відображений в його практиці, з'явився в новому Кримінальному процесуальному кодексі України саме завдяки цьому. Так, під затриманням особи Європейським судом розуміється не тільки формальне затримання, оформлене відповідним чином, але і будь-які інші дії, які фактично
обмежують свободу особи, наприклад: коли співробітник правоохоронних органів дає зрозуміти, що особа
не може покинути те або інше конкретне місце або зобов'язана слідувати за ним в будь-яке місце. Більш того,
як пояснив Суд в справі «Де Вільде, Оомс і Версип проти Бельгії», не має ніякого значення, що особа, наприклад, з'явилася добровільно або не усвідомлює, що вона позбавлена свободи. Головним фактом є те, що особа
не може вільно покинути це місце [5].
Для порівняння, ст. 209 КПК України вказує, що особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через
підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою [6, с. 116]. Найбільш революційним кроком законодавця під час
розробки і прийняття вказаного кодексу Є. Скулиш вважає впровадження у систему досудового розслідування негласних слідчих (розшукових) дій, що, по суті, є оперативними заходами, спрямованими на конспіративне отримання відомостей про підготовлювані та вчинені злочини з метою їх невідкладного припинення й розкриття [7, с. 15].
До системи негласних слідчих (розшукових) дій, закріпленої у главі 21 Кримінального процесуального
кодексу України, входять аудіо-, відео- контроль особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, накладення арешту на кореспонденцію,
її огляд та виїмка, аудіо-, відеоконтроль місця, контроль за вчиненням злочину, виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, негласне отримання
зразків, необхідних для порівняльного дослідження, встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, негласне обстеження публічно недоступних місць, житла та іншого володіння особи [6, с. 149-158].
Відповідно до ст. 271 КПК України, контроль за вчиненням злочину може здійснюватися у випадках наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин,
та проводиться в таких формах: 1) контрольована поставка; 2) контрольована та оперативна закупка; 3) спеціальний слідчий експеримент; 4) імітування обстановки злочину.
Важливо, що під час підготовки та проведення заходів з контролю за вчиненням злочину забороняється
провокувати (підбурювати) особу на вчинення цього злочину з метою його подальшого викриття, допомагаючи особі вчинити злочин, який вона би не вчинила, як би слідчий цьому не сприяв, або з цією самою метою
впливати на її поведінку насильством, погрозами, шантажем. Здобуті в такий спосіб речі і документи не
можуть бути використані у кримінальному провадженні. А тому, прокурор у своєму рішенні про проведення контролю за вчиненням злочину крім відомостей, передбачених ст. 251 КПК України, зокрема, щодо найменування кримінального провадження та його реєстраційного номеру, правої кваліфікації злочину, відомостей про особу, щодо яких проводитиметься негласна слідча (розшукова) дія, початку, її тривалості і мети, відомостей про особу, яка буде проводити вказану дію, обґрунтування прийнятої постанови, у тому числі обґрунтування неможливості отримання відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, в інший спосіб тощо –
повинен викласти обставини, які свідчать про відсутність під час негласної слідчої (розшукової) дії провокування особи на вчинення злочину [5, с. 155]. Провокація злочину – ще не досить розроблена категорія в національному праві достатньо докладно вивчена Європейським судом з прав людини і відображена в його практиці. Однією з основних прецедентних справ, в яких Європейський суд виклав свою позицію з даного питання є «Кастро проти Португалії» від 9 червня 1998 р.
Згідно з фабулою справи, у зв’язку з операцією з проведення моніторингу незаконної торгівлі наркотиками двоє негласних працівників поліції кілька разів з метою купівлі наркотиків начебто для власних потреб
підходили до В.С., якого підозрювали в дрібній торгівлі наркотиками, переважно гашишем. Вони сподівалися, що через В.С. зможуть виявити його постачальника. Опівночі 30 грудня 1992 р. названі працівники поліції прийшли додому до В.С., сказавши, що їх цікавить купівля героїну. В.С. згадав ім’я Франціско Тейксейра
де Кастро як того, хто може знайти героїн але не знав його останньої адреси і мав дізнатися її від Ф.О. Тоді
всі четверо поїхали додому до заявника на машині, яка начебто належала покупцям. Заявник на прохання Ф.О.
вийшов з дому та сів у машину, де на нього разом з В.С. чекали працівники поліції, які сказали, що хочуть
купити 20 грамів героїну за 200 тис. ескудо та показали згорток банкнот.
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Коли де Кастро привіз наркотики додому до В.С., поліцейські розкрили себе і заарештували його. Після
обшуку у нього знайшли ще два пакетики з героїном, 43000 ескудо і золотий браслет.
Національний суд вирішив, що використовувати негласних агентів чи навіть «агентів-провокаторів» законодавством не заборонено за умови, що обмеження особистої свободи виправдане тими цінностями, для досягнення яких воно застосовувалося. Оскільки до заявника спочатку звернувся Ф.О., то поведінка працівників
поліції у вчиненні злочину вирішальною не була.
Верховний Суд відхилив апеляцію заявника і підтримав всі положення рішення.
Кастро у своїй скарзі до Комісії з прав людини зазначив, що він був позбавлений права на справедливий
судовий розгляд тому, що був примушений переодягненими в цивільний одяг поліцейськими до вчинення
злочину, за який він був засуджений. Він посилався на п. 1 ст. 6 Конвенції: «Кожен... при встановленні обгрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення... має право на справедливий... розгляд упродовж розумного строку незалежним судом...». Він також стверджував, що судимості у нього раніше не було і він ніколи
б не вчинив злочин, якби не втручання «агентів-провокаторів». Крім того, працівники поліції діяли з власної
ініціативи, без нагляду суду і без попереднього розслідування.
Комісія визнала, що злочин було вчинено і заявника засуджено до суворого покарання, якщо не виключно, то значною мірою в результаті дій працівників поліції, які таким чином спровокували кримінальну діяльність, що за інших обставин могла б і не відбутися. Така ситуація однозначно вплинула на об’єктивність розгляду справи в суді.
Європейський суд з прав людини, в свою чергу додав, що використання негласних агентів має бути обмеженим і забезпеченим гарантіями навіть у справах, пов’язаних із боротьбою з торгівлею наркотиками. Хоча
зростання організованої злочинності, безсумнівно, зумовлює застосування відповідних заходів, право на справедливий розгляд залишається на першому місці і не може бути принесене в жертву доцільності. Загальні
вимоги справедливості, що містяться у ст. 6 Конвенції, застосовуються у провадженнях щодо всіх кримінальних справ: від найпростіших до найбільш заплутаних. Суспільним інтересом не можна виправдати використання доказів, здобутих шляхом підбурювання з боку поліції. На думку Суду, у цій справі необхідно визначити, чи вийшла діяльність працівників поліції за межі функцій негласних агентів. Так, Уряд не стверджував,
що втручання працівників поліції було частиною операції з боротьби з незаконною торгівлею наркотиками,
яка була призначена санкцією судді та проводилася під його наглядом. У компетентних органах влади не було
також достатніх підстав підозрювати Тейксейра де Кастро у тому, що він був торговцем наркотиками; навпаки, раніше він не мав судимості і не перебував під слідством, кримінальні справи проти нього не порушувалися. Він не був відомий працівникам поліції, які увійшли в контакт із ним за посередництвом В.С. та Ф.О.
Крім того, у будинку заявника наркотиків не було; він отримав їх у третьої особи, яка, у свою чергу, взяла
їх в іншої особи. У рішенні Верховного Суду від 5 травня 1998 р. також не зазначено, що під час арешту у заявника було виявлено наркотиків більше, ніж його просили поліцейські. Суд також не виявив жодних доказів
на підтримку аргументів Уряду про те, що заявник мав намір вчинити злочин. За таких обставин був зроблений висновок, що поліцейські не обмежилися пасивним розслідуванням злочинної діяльності Тейксейра де
Кастро, а навпаки, вдалися до спонукання вчинити злочин. Таким чином, працівники поліції вийшли за межі
функцій негласних агентів і спровокували злочин, а тому немає жодних причин вважати, що без їхнього втручання злочин було б учинено. Це втручання та його використання у цьому кримінальному провадженні означало, що із самого початку заявник був однозначно позбавлений права на справедливий судовий розгляд.
Отже, мало місце порушення п. 1 ст. 6 Конвенції [6].
Як бачимо, в рішенні Європейського суду з прав людини відсутнє категоричне заперечення законності
поліцейської провокації – він вимагає від національного суду оцінки дій поліції та їх впливу на справедливий
розгляд.
Цікава позиція Європейського суду з прав людини щодо регулювання податкових відносин, які в системі
Європейської конвенції здійснюються на підставі ст. 1 Протоколу 1, у відповідності з яким кожна фізична або
юридична особа має право мирно володіти своїм майном, на повагу права власності. Слід зазначити, що
обов'язок платити законно встановлені податки і збори був підтверджений в практиці Європейського суду з
прав людини. В рішенні у справі «Дербю проти Швеції» від 23 жовтня 1990 р. суд вказав, що сфера дії вказаної норми розповсюджується і на встановлення обов'язку платити податки. Крім того, такий обов'язок був
побічно визнаний у ряді документів Ради Європи, в яких визначалися форми правової допомоги, пов'язані з
координацією зусиль в боротьбі з ухиленням від сплати податків.
Проте подальша практика Європейського суду з прав людини обмежила абсолютний характер розсуду
держави щодо питань, що стосуються встановлення і стягування податків. Цікаво в цьому плані рішення у
справі «Інтерсплав проти України» від 9 січня 2007 р.: з погляду Суду, у разі, коли державні органи володіють інформацією про порушення належного функціонування системи відшкодування ПДВ певною юридичною особою, вони можуть застосовувати відповідні заходи щодо запобігання або припинення таких порушень.
Проте Суд не може прийняти аргументи про загальну ситуацію з відшкодуванням ПДВ, що попереджається
урядом у відсутність будь-яких свідоцтв безпосереднього залучення заявника в таку протизаконну практику.
Суд вважає, що втручання в реалізацію заявником права на безперешкодне користування власністю є
невідповідним. Фактично, постійні затримки з відшкодування ПДВ і компенсації, разом з відсутністю ефективних засобів правового захисту порушують справедливий баланс між вимогами публічних інтересів і захистом права на безперешкодне користування власністю [5]. На економіку держави вже зараз впливають наслід-
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ки достатньо спірного рішення Міжнародного Суду ООН у справі між Румунією і Україною про делімітацію
морських просторів в Чорному морі (2009 р.).
У зв'язку з тим, що Україна прагне членства в Європейському Союзі, необхідно бути готовими адаптуватися до системи його права. А виключно важлива роль в становленні і розвитку інтеграційних інституцій, формуванні й еволюції права Європейського Союзу належить його судовій системі. Створення суду як незалежного спеціалізованого органу розглядалося як найважливіша гарантія здійснення мети інтеграції
Співтовариств, їх єдності і згуртованості. Суд ЄС, покликаний забезпечити однакове розуміння і застосування права Співтовариств, в порівняно короткі строки зумів затвердитися як високоавторитетний і неупереджений орган. Діючи в межах своєї юрисдикції, він сформулював багато життєво важливих для розвитку інтеграційного процесу концептуальних положень. Така, наприклад, створена ним концепція незалежності і самостійності права ЄС як автономної правової системи. Суд ЄС сформулював основні кваліфікаційні ознаки
права ЄС. За допомогою судового тлумачення він заповнив багато прогалин і уточнив зміст ряду норм засновницьких договорів і актів вторинного права.
Вище наведені факти красномовно свідчить про постійно зростаючу роль міжнародного права в життєдіяльності міжнародного співтовариства, держав, юридичних і фізичних осіб; в підтримці міжнародного миру
і безпеки; в забезпеченні і захисті прав людини.
Таким чином, в процесі викладання міжнародного права треба зробити акцент на науковій складовій, на
поєднанні науки з практикою, показати, що міжнародне право є не суто теоретичним, статичним, існуючим
у вигляді міждержавних договорів, дипломатичного листування, архівних документів і підручників, а живим,
що динамічно розвивається, ефективно діє та реально впливає і на долі держав як основних суб'єктів міжнародного права, і окремих осіб. Важливо, значення практики міжнародного права трудно переоцінити, оскільки права і обов'язки його суб'єктів, зафіксовані в нормах міжнародного права, іноді порушуються або просто
не виконуються (в принципі, як і в інших галузях права). З метою restitutio in integrum (відновлення стану, що
існував до порушення) і припинення такого порушення застосовується, зокрема, судовий захист. В міжнародній судовій процедурі реалізується закладений в міжнародному праві потенціал. А отже, потрібно знати і розуміти цю процедуру, вміти читати рішення міжнародних судів, в яких в чистому, викристалізовуваному вигляді відображається існуюче на даний момент розвитку суспільства міжнародне право.
В міжнародній судовій процедурі реалізується закладений в міжнародному праві потенціал. А отже,
потрібно знати і розуміти цю процедуру, вміти читати рішення міжнародних судів, в яких в чистому, викристалізовуваному вигляді відображається існуюче на даний момент розвитку суспільства міжнародне право.
Але, насамперед, мова переважно має вестись, звісно, не про судову практику, а саме про якість викладання
міжнародного права. На останнє впливає кваліфікація викладачів, їх навантаження, наукового компоненту в
їх діяльності, теоретичні і практичні складові навчального плану, чисельність студентів у групі і лекційному
потоці, мобільність студентів і викладачів.
1. Офіційний сайт ООН [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.un.org/ru/ga/2/docs/2res.shtml
2. Декларація про державний суверенітет України /
Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/55-12
3. Конституція України Офіційний сайт Верховної Ради
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/конституція
4. Буткевич В. Щорічник як новий рівень української науки
міжнародного права / В. Буткевич // Український щоріч-

ник міжнародного права. – К.: Видавничий дім «Промені»,
2010. – С. 32-56.
5. Oфіційний сайт Європейського суду з прав людини
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN
6. Уголовный процессуальный кодекс Украины. – Х.:
Одиссей. – 2012. – 384 с.
7. Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінальнопроцесуальним законодавством України / Є. Скулиш //
Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012.
– № 2. – 15-23.

Summary

Quality teaching of international law is not only one of the most effective means of promoting the development
of international law, but also the key to protecting the interests of the state in the international arena.
The role of international law in the life of the international community, states, businesses and individuals, in the
maintenance of international peace and security and to ensure the protection of human rights is growing. Thus, in
the teaching of international law need to focus on the research component, the combination of science and practice
show that international law is not purely theoretical, static, existing in the form of international treaties, diplomatic
correspondence, archival documents and books, and alive a dynamic, effectively acting and really affects the fate of
both the main subjects of international law, and individuals. Importantly, the value of the practice of international
law difficult to overestimate, as the rights and duties of its subjects, recorded in the norms of international law,
sometimes broken or simply not implemented (in principle, as in other areas of law). To restitutio in integrum
(restoration of what existed before the violation) and cessation of such violation shall apply in particular remedy. In
international judicial procedures implemented founded in international law potential. Therefore, you must know and
understand this process, be able to read the decisions of international courts, which reflect the currently existing social
development of international law.

Міжнародне право як професія.
Вимоги до кваліфікації та компетенції юристів-міжнародників.

Проблеми викладання міжнародного права

дана стаття присвячена дослідженню вимог до юристів-міжнародників, які працюють в Óкраїні.
Ó статті пояснюються основні
права і обов'язки юристів-міжнародників, які працюють в компанії.



This article is devoted to the
research of requirements for international lawyers working in
Ukraine. The article explains main
rights and duties of international
lawyer working in the company.

Катерина Настечко

Актуальність даної теми визначається перш за все тим, що сьогодні українські компанії, а також представництва або філії міжнародних компаній в Україні активно співпрацюють із зарубіжними контрагентами, що
передбачає наявність у штатному розкладі таких компаній посади юриста-міжнародника.
Якщо говорити про кваліфікаційні вимоги до такої посади, то слід зазначити, що юрист-міжнародник
має бути фахівцем у галузі національного права і міжнародного права. У своїй роботі юрист-міжнародник
перш за все звертається до норм цивільного законодавства, корпоративного законодавства, податкового права
та законодавства у сфері здійснення митної діяльності, актів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій, міжнародних нормативно–правових актів.
Юрист-міжнародник повинен володіти іноземною мовою, в тому числі юридичною іноземною мовою.
Більшість переговорів ведуться на англійській мові, але знання німецької, італійської чи французької мови є
також необхідним, адже деякі документи можуть бути подані виключно на мові оригіналу. Наприклад, поліси чи договори страхування, гарантія виробника та інші і перекладач не завжди зможе застосувати при перекладі саме юридичну лексику, а знання юристом-міжнародником іншої іноземної мови, крім англійської
зможе підвищити якість його роботи.
Юридична практика юриста-міжнародника передбачає проведення багатьох зустрічей, тому навички із
ведення переговорів та вміння переконати співрозмовника, здатність розуміти іноземного контрагента із врахуванням його менталітету є обов’язковою кваліфікаційною вимогою для такого працівника.
До завдань та обов’язків юриста-міжнародника слід віднести: надання правової допомоги співробітникам
компанії із питань міжнародного права;
розробка юридичних документів; надання консультацій; забезпечення надання інформації та роз’яснень
у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності; вирішення питань у сфері національного та міжнародного права; складання та узгодження зовнішньоекономічних контрактів, договорів та інших юридичних
документів; забезпечення юридичної підтримки виконання проектів відповідно до укладених контрактів;
забезпечення збору та обробки інформації щодо оперативної діяльності компанії; підготовка документів на
запити інших компаній; надання правової допомоги структурним підрозділам компанії; участь у підготовці
обґрунтованих відповідей на претензії, скарги та запити державних, недержавних органів та компаній; контроль за своєчасністю подання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів для підготовки претензійно-позовних матеріалів; ознайомлення посадових осіб компанії із міжнародними нормативними актами, які
стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві; довідково-інформаційна робота з питань
дослідження законодавства; працює з правовою системою «Ліга-закон».
Вимоги міжнародного законодавства передбачають схожі вимоги із українським законодавством щодо
отримання для перевірки установчих документів іноземної юридичної особи. Як правило, в такому випадку
іноземний контрагент подає апостильований витяг із реєстру компаній відповідної країни. У випадку необхідності можна запитати копію статуту та документ, який підтверджує наявність повноважень у особи-підписанта.
Такими документами можуть бути, крім Статуту, все той же витяг із реєстру компаній, сертифікат директорів, рідше протокол зборів компанії, яким було визначено призначити особу для підписання документу або
довіреність. У витягу з реєстру компаній, як правило, передбачається декілька можливих підписантів, які
мають повноваження на підписання юридичних документів від імені компанії.
нАСТечКо Катерина олександрівна,
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Слід зазначити, що у процесі викладання міжнародного права в університеті слід приділяти більше уваги
виробленню саме практичних навичок із складання юридичних документів з метою розуміння їх структури,
вірної підготовки у відповідності до вимог чинного національного та міжнародного законодавства.
Наприклад, необхідними умовами контракту на поставку обладнання (далі - Товар) будуть відомості про
Замовника та Виконавця, предмет Контракту, вартість контракту, об’єкт, умови оплати, умови поставки (за
Інкотермс 2010, місце розмитнення, відомості про особу, що прийме Товар) термін виконання Контракту
(строк здійснення поставки, строк виконання шеф-монтажу, введення в експлуатацію).
До додаткових умов можуть відноситися умови щодо підготовки приміщення, включення до контракту
певних умов таких як: не розпакування Покупцем Товару до прибуття Продавця (в такому випадку керівник
проекту зобов’язаний повідомити про дану умову працівника, який буде приймати Товар та іншу уповноважену розпоряджатися Товаром особу, що працює на об’єкті) або необхідність залучення до погодження
Контракту технологів, інших технічних або вузькопрофільних спеціалістів та ін.
За необхідності визначаються додаткові умови щодо зберігання Товару (Товар буде зберігатися на складі, Товар буде монтуватися відразу після прибуття на місце призначення і т.д. або інші умови забезпечення
збереження Товару).
При підготовці юридичного документу мають бути враховані наступні особливості Товару: Товар здатний
до швидкого псування, Товар постачається у зібраному/розібраному вигляді, інше.
У розділі Додаткові умови документу повинна бути зазначена інформація щодо додатків, які є невід’ємною частиною контракту: специфікація, креслення, список швидкозношуваних частин Товару та інше.
Юрист-міжнародник робить все від нього залежне для укладення Контракту на умовах найбільш вигідних для компанії.
Юрист-міжнародник може зробити запит контрагенту із метою підписання ним Контракту в електронному вигляді (скановане зображення підписаного Контракту) у наступних випадках: 1) для цілей отримання
фінансування по Контракту; 2) для дотримання поставлених строків виконання завдання; 3) за ініціативою
керівника, але з обов’язковою заміною такого документу на оригінали.
Крім контрактів на поставку обладнання, до поточної роботи юриста- міжнародника входить підготовка
рекомендаційних та гарантійних листів, протоколів, підготовка правової позиції для відділів логістики щодо
проведених перевірок митними органами, аналіз податкового законодавства з метою структурування транзакції, підготовка інвестиційних угод, контрактів на інжиніринг та інше.
Наведемо також умови документів, які мають бути враховані при будівництві об’єктів у сфері енергетики.
У випадку підготовки вищевказаного документу, юрист-міжнародник співпрацює із департаментом енергозбереження, головним інженером, менеджерами зовнішньоекономічної діяльності.
При підготовці контракту юрист-міжнародник враховує умови чинного законодавства, в тому числі державних будівельних норм щодо здійснення будівництва згідно пускових комплексів, розробленої проектної
документації – стадія «Проект», стадія «Робоча документація».
На відміну від законодавства деяких європейських країн (наприклад, Німеччина), українське законодавство не передбачає єдиного терміну «поставка заводу», тому такий Контракт має передбачати окремі умови
щодо поставки обладнання та виконання робіт. При прийнятті в експлуатацію об’єкта енергетики мають
бути проведені певні випробування, умови яких повинні бути угоджені із технічними спеціалістами. При
прийнятті в експлуатацію враховуються правові норми Закону України «Про електроенергетику».
Для успішного функціонування об’єкту електроенергетики має бути забезпечене його сервісне обслуговування, яке буде здійснюватися на підставі укладеного контракту на сервіс.
Особливу роль у міжнародному співробітництві на даний час відіграє страхування, умови якого відрізняються від положень чинного законодавства України, але в будь-якому випадку, основними умовами, які
повинен перевірити юрист-міжнародник повинні бути: предмет страхового полісу, страхова сума, територія
дії полісу, строк дії полісу, наявність або відсутність франшизи.
Слід зазначити, що юрист-міжнародник зобов’язаний проінформувати іноземного Контрагента про юридичні норми законодавства України у сфері енергетики, будівництва (ДБН), законодавства в сфері зовнішньоекономічної діяльності, які стосуються виконання Контракту. У випадку необхідності, на запит Контрагента
йому можуть бути розтлумачені норми цивільного та господарського законодавства України, законодавства
у сфері оподаткування, митного права, міжнародні нормативно-правові акти, що стосуються виконання
вищевказаного проекту.
Слід звернути увагу і особливо підкреслити, що всі технічні умови документів, повинні бути підтверджені виключно технічними фахівцями. Юрист-міжнародник зобов’язаний викласти технічні умови відповідно
до їх суті та змісту, погодженого технічними спеціалістами.
При виникненні спірних питань, питання вирішується більшістю голосів учасників обговорення, кожен
із яких має право надати власні аргументи. Пріоритет по вирішенню питання має фахівець із даного питання (фінансове питання – фінансист, технічне питання – техн. спеціаліст, юрид.питання - юрист). Остаточне
рішення з таких питань приймає керівництво компанії.
Важливу роль при виконанні проекту відіграє фінансування, в тому числі міжнародне фінансування.
Тому юристи-міжнародники, навчаючись в університеті, повинні отримати знання із істотних умов укладення кредитної угоди та отримання експортного кредитного фінансування, отримання кредитної страхової
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гарантії. Потрібно приділити увагу вивченню міжнародно-правових документів, які регулюють такі фінансові інструменти, як акредитиви, векселя.
Слід зазначити, що в сфері фінансування необхідні знання міжнародного законодавства різних країн.
Слід звернути особливу увагу на знання саме із англійського права, що досить часто регулює правовідносини між сторонами у міжнародних транзакціях. У випадку необхідності слід запитати в контрагента нормативно-правовий акт його країни, на який він посилається або певну статтю із перекладом на англійську мову.
Важливим є вміння користуватися таким засобом забезпечення, як банківська гарантія.
Насамкінець слід зазначити, що якщо укладення будь-якого юридичного документу у сфері міжнародного права передбачає отримання спеціальних знань, а саме технічних, у сфері енергетики або екології, будівництва або інших, необхідно дослідити літературу із вказаного питання для найбільш повного, чіткого та юридично вірного відображення волевиявлення сторін, що сприятиме однозначному розумінню тексту документу. Юрист-міжнародник повинен бути комунікабельним, мати вміння отримати максимум інформації, потрібної для укладення юридичного документу. Юристу – міжнароднику має бути притаманна увага до деталей,
чіткість перекладу, досвід із складання пунктів про штрафні санкції, знання переваг та недоліків арбітражу
тієї чи іншої країни, вміння складати арбітражні застереження.
Юрист-міжнародник повинен звертати особливу увагу на правила пунктуації та орфографії як українського або російського тексту, так і англійського тексту або тексту на іншій мові.
Summary

This article is devoted to the research of requirements for international lawyers working in Ukraine. Ukrainian
companies and branches of international companies collaborate with foreign counterparts which provide for the
presence of international lawyer in the company. The requirements for international lawyer are higher than for
lawyer which specializes on the national law only, because he or she has to be aware about both national and international legislation, one or more international languages, namely has skills of legal international law.
The article explains main rights and duties of international lawyer working in the company. For example, international lawyer has to provide the legal summary or legal opinion for the questions of company management, check
documents of international companies – counterparts, prepare legal documents: contracts, letters, legal opinions,
claims, analytical reviews et cetera.
The author put the attention that during the study in the university at the faculty of international law it is important to pay the attention for the provision of practical skills of composition and preparation of legal documents with
aim to understand legal structure, clear and right preparation in accordance with the requirements of national and
international legislation.
The essential elements of delivery contracts, projects in the sphere of energy, construction, insurance have been
researched in the article.
It is proposed the way of solution of different disputable questions during the documents preparation and their
implementation.
The most important questions which have to be researched and studied at the universities at the moment are:
essential elements and conclusion of loan agreements (receipt of export credit financing), getting of credit guarantee;
financing with use of letters of credit, promissory notes; penalties; pros and cons of arbitration in different countries.
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Целостность, системность и
сбалансированность в преподавании международного права.

0

Виталий Серёгин

Татьяна Сыроед

Ó статті визначено місце міжнародного права в системі юридичної освіти, сформульовані його
керівні принципи.
обґрунтовується теза про те, що
навчальні матеріали з дисципліни «Міжнародне право» повинні
спиратися на усталені в міжнародно-правовій теорії і практиці,
авторитетні позиції в поєднанні з
новими концепціями. Щоб допомогти студентам в оволодінні
міжнародно-правовими знаннями, навчальний курс має бути
розділений на чіткі, логічно взаємопов'язані частини, що дають
загальне уявлення про основи
міжнародно-правової теорії і
практику міжнародних відносин.
Акцентується увага на тому, що
викладач повинен допомогти
студенту освоїти основні міжнародно-правові концепції, як-то
теорії прав людини, сталого розвитку, міжнародного співробітництва тощо. Викладаються
основні показники, що дають
змогу адекватно оцінити рівень
знань студентів у галузі міжнародного права.

The article defines a place of an
international law in the system of
legal education, it also formulates
its guiding principles. The author
proves that the training materials
on the subject of "International
law" should be based on the wellestablished in an international legal
theory and practice, authoritative
position, combined with the new
concepts. To help students master
international legal knowledge, this
training course should be divided
into strict logically interrelated
parts, which give an idea about the
basics of an international legal theory and practice of the international relations. Specific attention is
focused on the fact that a teacher
should help a student to learn the
basic concepts of an international
law, such as the theory of human
rights, sustainable development,
international cooperation, etc. The
article outlines key indicators that
provide an ability to evaluate adequately the level of the students'
knowledge in the field of international law.

В настоящее время отсутствует единая общегосударственная программа, которая бы определяла, какие
профессиональные знания в области международного права должны иметь студенты-юристы; ее понимание
в различных колледжах и университетах существенно отличается. Такая ситуация характерна не только для
Украины и постсоветских государств, но и для стран дальнего зарубежья.
Ознакомление с существующими планами лекционных курсов и семинарских занятий по дисциплине
«Международное право» дает основания утверждать о том, что они вполне соответствуют содержанию имеющихся учебников и учебных пособий, но имеют один общий недостаток: являются крайне приземленными –
все они сводятся к обычной передаче (ретрансляции) знаний. В результате студент оказывается вполне способным успешно справиться с зачетами и экзаменами по дисциплине, но совершенно не в состоянии понять
истинный смысл международного права, не может определить нужную международно-правовую концепцию,
не готов проанализировать сложные международно-правовые явления и процессы, не обучен использовать
приобретенные знания для дальнейшего самообразования.
Преподаватели международного права, как правило, считают, что студенты осваивают материал тем
лучше, чем больше приобретают знаний общего характера; при этом они предпочитают «с мелом и указкой»
разъяснять общие положения, опасаясь вдаваться в конкретику и обсуждение международно-правовых проблем. Как известно, современное международное право, международно-правовые договоры, международноУДК 341.01

СерёГин Виталий Александрович,
доктор юридических наук, доцент, начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Харьковского национального университета внутренних дел.
Сыроед Татьяна Леонидовна,

© В. Серёгин, 2013
© Т. Сыроед, 2013

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственноправовых дисциплин Харьковского национального университета внутренних
дел.

Проблеми викладання міжнародного права

1

правовая практика, международно-правовые прецеденты почти не подвергаются статистическому анализу и
правовой экспертизе. Вдаваться в эти вопросы на учебных занятиях было бы сродни вхождению в лабиринт,
из которого вряд ли кто-то нашел бы выход, не зная с чего начать свой путь. В сочетании с тем, что в своей
повседневной жизни с международным правом сталкивается крайне незначительное число студентов, это
приводит к тому, что им данную дисциплину понять и заинтересоваться ею крайне сложно.
В настоящее время попытки преподавателей слепо проводить занятия в плоскости содержания учебников
и учебных пособий приводит к тому, что большинство студентов чувствуют себя неспособными «переварить»
и понять учебный материал, не могут определить сердцевину, сущность тех или иных международно-правовых явлений и в итоге утрачивают к международному праву какой-либо интерес. Естественно, что в таких
условиях обучение международному праву является малоэффективным.
Что значит вообще тезис о том, что студенты должны знать международное право «в принципе»? На наш
взгляд, в первую очередь «знанием в принципе» является целостность, системность и уравновешенность
передаваемых/получаемых знаний. Другими словами, мы должны сначала рассмотреть единство получаемых студентом знаний, их системную взаимосвязь и соотношение общих знаний с конкретными. В этом случае мы будем знать, какие знания, в какой последовательности и в каком объеме должны быть включены в
содержание учебной дисциплины. Например, тема «Международное право как система права» включает в себя
вопросы, связанные с международным правом вообще, в частности основные концепции международного
права, характер взаимоотношений между национальными правовыми системами и международным правом,
основные принципы международного права и т.д. В свою очередь, история кодификации международного
права, его действенность зависит от целого ряда факторов. Все они достаточно сложны, поэтому без существенной помощи со стороны преподавателя студенту будет крайне тяжело понять в отведенное время некоторые
детали этой проблематики. В то же время, без понимания некоторых ключевых моментов крайне усложняется изучение и понимание последующих тем, хотя нельзя утверждать, что без них дальнейшее изучение международного права невозможно вообще. В принципе, они могут быть поняты и впоследствии, в рамках самоподготовки или при изучении последующих тем курса, однако это требует дополнительных затрат времени
и понуждает все время возвращаться «к истокам».
Во-вторых, мы должны сбалансировать ширину и глубину знаний, ведь университетский уровень, в конце
концов, должен отличаться от уровня выпускника школы. По всему содержанию курса не должно быть существенного дисбаланса между шириной и глубиной излагаемого материала; в противном случае процесс обучения будет крайне осложнен: студент будет путать границы тематики, а переход от общего к частному станет проблематичным. В настоящее время большинство учебников по международному праву в отдельные
сферы (международное право прав человека, международное экологическое право и т.д.) углубляется значительно больше, чем в другие, наполняя соответствующие разделы узкоспециальной лексикой, цитатами из
множества международно-правовых документов и т.д. В итоге весь пыл и профессиональный патриотизм преподавателей международного права натыкается на «стену» непонимания со стороны студентов.
В-третьих, мы должны сбалансировать знания в области международного права со знаниями в других
областях, и прежде всего – со знанием национальной правовой системы. Международное право связано со многими другими юридическими дисциплинами, в частности с общей теорией государства и права, конституционным правом, международным частным правом, гражданским правом, экологическим правом, уголовнопроцессуальным правом и т.д., и имеет с ними много общего. Если учитывать эту общность, можно не только сэкономить учебное время (которого всегда недостает), но и воспользоваться ею для лучшего понимания
и запоминания учебного материала, обеспечивая, чтобы знания в области международного права «цеплялись» за ранее полученные знания из других областей, развивали и конкретизировали их. Примером может
служить использование ранее полученных студентами знаний о юридической природе договоров, а также их
особенностях, порядке заключения и действия в конституционном и гражданском праве для лучшего усвоения материала по теме «Право международных договоров». Подобный сравнительно-правовой анализ, с одной
стороны, помогает углубить понимание студентами принципов международно-правовых договоров, а с другой – помочь студентам расширить свои познания в договорном праве. Эффективность обучения при этом
многократно увеличивается.
Наконец, необходимо сбалансировать научную строгость и аскетизм с красочностью и образностью.
Строгие научные требования касаются всех общественных и юридических наук, и международное право в данном отношении не является исключением. Однако это не исключает красочности, образности и удовлетворения от самого процесса получения знаний. Излишняя строгость, сдержанность, а тем более, эстетическая скупость в изложении материала навевает на студента скуку и становится непреодолимой преградой на пути к
новым знаниям в образовательно-воспитательном процессе. Разумеется, достичь соответствующего баланса
нелегко, но отнюдь не невозможно. Все зависит от профессионализма преподавателя, его желания и удачности выбора методики. Сама наука предполагает чувство прекрасного, поэтому выявление внутренней логики, симметрии и определенных закономерностей в тех или иных международно-правовых явлениях и процессах является для студентов способом их рационального познания. Следует обратить внимание также и на то,
что непосредственным побудительным мотивом, пробуждающим интерес студентов к изучению международного права, может служить их вовлеченность в процесс совместного научного поиска, атмосфера диалога с преподавателем, царящая в аудитории.
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Не менее важным вопросом методики преподавания международного права остается система содержания
учебников и учебных пособий.
Знания в области международного права, которые должны иметь студенты, предопределяют содержание
соответствующих дисциплин и образовательных требований, а также дополняющих друг друга лекций у
учебных материалов. При этом должна соблюдаться некая общность в подходах к содержанию учебных дисциплин, что, разумеется, не тождественно стереотипности.
В настоящее время содержание различных типов учебных материалов существенно отличается по своей
системе и структуре; это касается работ как отечественных, так и зарубежных авторов.
Так, классический учебник по международному праву, изданный оксфордскими профессорами Р.
Дженнингсом и А. Уоттсом [1], который неоднократно переиздавался в Великобритании и США, состоит из
введения и четырех разделов, включающих в себя 15 глав, и имеет следующую структуру: Введение (формирование и развитие международного права). І. Субъекты международного права (международные субъекты,
место государств в международном праве, ответственность государств). ІІ. Объекты международного права
(государственная территория, открытое море, космос, индивиды). ІІІ. Органы внешних сношений государств
(главы государств и министерства иностранных дел, дипломатические представительства, консульства, агентства). ІV. Международные соглашения (о международных соглашениях в целом, международные договоры,
важнейшие группы международных договоров). Особенностью данной книги является то, что наряду с изложением классических положений соответствующей теории, в ней учтено значительное число (около 500) прецедентов с их кратким анализом, практика государств общего права, а наряду с воспроизведением нормативных положений делается акцент на эмпирическом анализе.
Учебник по международному праву, изданный профессором Кембриджского университета М. Шоу [2],
имеет более детализированную структуру; он состоит из 23 глав. При этом главы 1-4 посвящены общетеоретическим вопросам, глава 5 рассказывает о субъектах международного права, главы 6-7 раскрывают международные механизмы защиты прав человека, глава 8 затрагивает проблемы признания в международном праве,
главы 9-11 посвящены территориальным вопросам в международном праве, главы 12-13 рассказывают о юрисдикции и иммунитетах от нее, глава 14 раскрывает особенности международно-правовой ответственности
государств, главы 15-21 излагают различные аспекты взаимодействия в рамках международного сообщества
и, наконец, главы 22-23 вводят читателя в мир международных организаций. Как явствует из вышеизложенного, логика построения данного учебника вызывает множество вопросов как с точки зрения последовательности изложения материала, так и с точки зрения его системности.
Приведенные примеры ярко свидетельствуют том, что у представителей англосаксонской правовой семьи
прослеживаются некие общие подходы к системе международного права, ходя об их единстве и четкой внутренней логике изложения материала все же говорить не приходится.
По сравнению с американскими и британскими авторами, представители континентальной правовой
семьи уделяют значительно больше внимания полноте теоретической системы и логической завершенности
структуры своих учебников и учебных пособий.
Так, второе издание учебника по международному праву немецкого профессора В. Витцума (2001 г.) [3]
состоит из восьми глав: в первой дается общая характеристика международного права, во второй, третьей и
четвертой – описание статуса субъектов международного права, в т.ч. государств, международных межправительственных организаций и международных неправительственных организаций, пятая глава посвящена международному космическому и экологическому праву, шестая глава рассказывает об экономике и культуре в
международном праве, седьмая глава раскрывает особенности ответственности государств и, наконец, восьмая глава знакомит читателя с международно-правовыми проблемами поддержания мира и гуманитарным
правом. Однако, несмотря на достаточно четкую логическую соподчиненность структурных элементов учебника, сбалансированности изложения материала его автору достичь не удалось: глубокий теоретический анализ в сочетании с обширной информативной базой приводит к тому, что чтение данного учебника дается студенту с большим трудом.
В Японии при обучении международному праву используется учебник Исиро Мацуи, претерпевший за
более чем двадцатилетний срок своего существования (с 1988 г.) уже четыре переиздания. Этот учебник
состоит из шести частей: первая (введение) посвящена общей характеристике международного права, вторая
– взаимодействию международного и внутригосударственного права, третья раскрывает порядок действия
международного права в пространстве, четвертая – посвящена международно-правовым аспектам социальноэкономического сотрудничества государств, пятая – поддержанию международного мира и безопасности, и,
наконец, шестая рассказывает о праве вооруженных конфликтов. В книге предпринята попытка реконструировать процесс развития международного права от традиционного до современного. Еще одной особенностью
данного учебника является четкость и лаконичность, легкость восприятия и практичность.
Относительно небольшие различия в содержании отдельных учебников, если рассматривать их в целом,
представляются несущественными и мало что меняют в общих подходах к изложению международного права.
Так, например, учебник по международному праву известного китайского профессора Т. Вонга содержит 18
глав [4]. При этом первые три главы посвящены общей теории международного права; в главах 4-7 рассматриваются субъекты международного права; главы 8-11 связаны с объектами международного права; главы 12
и 13 посвящены международному сотрудничеству, а глава 17 определяет порядок международного урегули-
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рования споров. Содержание глав 14-16 и 18 касается как предыдущих, так и последующих глав, поэтому причины их выделения в качестве самостоятельных структурных элементов остаются под вопросом.
Очевидно, что содержание учебников и учебных пособий по международному праву связано с их функциональным предназначением и должно отвечать, как минимум, трем требованиям. Во-первых, оно должно отвечать требованиям достоверности и новизны материала. Во-вторых, оно должно давать возможность студентам самостоятельно разобраться в деталях, проявляя собственную инициативу и интерес в познании нового. В-третьих, содержание учебных изданий должно адекватно отражать систему международного права и корреспондировать со структурой учебного курса. Конечно, любому автору учебника довольно сложно достичь
соответствия всем трем вышеназванным требованиям, но, по крайней мере, он должен стремиться к их общему балансу, чтобы студент, прочитав его и осмыслив содержащуюся в нем информацию, остался доволен как
самим процессом познания, так и полученным результатом.
Отечественная международно-правовая наука традиционно стремилась к достижению как можно большей
системности в построении учебного материала, что прослеживается и в структуре учебников, издаваемых в
странах СНГ.
Так, известный на всем постсоветском пространстве двухтомник по международному праву российского
автора И. И. Лукашука характеризуется наиболее развернутой и детализированной структурой. Так, первый
том данного издания (Общая часть) охватывает вопросы, имеющие общее значение для адекватного понимания всех последующих тем курса [5]. Он состоит из 13 глав: начиная с юридической природы международного права и основных этапов его становления (главы 1-2) до международной правосубъектности государства,
его населения и территории (главы 11-13). Второй том [6], в свою очередь, состоит из 15 глав и фактически
посвящен отдельным отраслям международного права: от международного права прав человека и права международных организаций (главы 1-2) до права международной ответственности и международного уголовного права (главы 14-15). Как представляется, такой подход к структуризации учебного материала является более
предпочтительным как с точки зрения целостности и системности изложения, так и с позиций удобства и простоты восприятия учебного материала.
При выборе учебника значительную роль играет его структурированность и системность. В связи с этим
крайне важно обеспечить неразрывную связь содержания учебника с общей структурой системы образования,
облегчающую студенту получение знаний и навыков. С другой стороны, следует соблюдать простоту используемых конструкций. Сложная, многоуровневая структура учебника усложняет его восприятие студентом и,
наоборот, излишне простая структура зачастую оказывается неэффективной.
Обобщая все названные выше требования, международное право можно разделить на шесть основных
частей, а именно: 1) общая теория международного права; 2) учение о субъектах международного права; 3)
учение о праве внешних сношений и международных договоров; 4) отраслевое международное право; 5) учение о территории в международном праве; 6) теория урегулирования международных споров.
Общая теория включает в себя базовые знания в области международного права, такие как учение о юридической природе, происхождении, становлении и развитии международного права, о принципах международного права, о взаимоотношениях международного права с национальными правовыми системами, об
источниках международного права и т.д.
Вторая часть охватывает знания о субъектах международного права, их видовом разнообразии и особенностях участия в международном общении. Эта часть условно может быть разделена на три составляющие в
зависимости от вида субъектов международного права: право государств, право международных организаций
и международное право прав человека.
Третья часть международного права включает в себя учение об инструментальных аспектах международного сотрудничества, включая право внешних сношений (дипломатическое и консульское право) и право
международных договоров.
Четвертая часть международного права охватывает отдельные сферы (отрасли) международного сотрудничества и включает в себя международное экономическое право, международное экологическое право, международное гуманитарное право (право вооруженных конфликтов), право международной безопасности, международное уголовное право, международное уголовно-процессуальное право и т.д.
Пятая часть международного права выделяется не по сферам международного сотрудничества, а по территориальному признаку, в зависимости от того, каков статус территории, на которой осуществляется взаимодействие между субъектами. В данной вязи выделяются международное морское и международное космическое право.
Шестая часть международного права охватывает теорию урегулирования международных споров. Эта
часть является преимущественно процессуальной по своему содержанию, поскольку акцентирует внимание
на порядке разрешения международных споров в судебном и несудебном порядке. При этом правила и методы политического урегулирования международных споров должны сопоставляться с внутригосударственными механизмами правовой защиты, акцентироваться внимание на их общих и отличительных чертах.
В процессе обучения международному праву, будь то отбор содержания или методов контроля за результатами, должна учитываться необходимость не только усвоения определенного набора знаний, но, что более
важно, способность вычленять в совокупности международно-правовых норм основные международно-правовые концепции, видеть их развитие и преломление в тех или иных сферах международных отношений.
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Основная идея заключается при этом в формировании у студентов уверенности в прогрессивности международного права и его приоритете перед внутригосударственным, стремления совершенствовать национальный
правопорядок на основе международно-правовых принципов и норм.
Среди основных международно-правовых концепций, составляющих стержень международно-правового
регулирования в современном мире и способных быть ориентиром при решении многих вопросов как международной, так и внутригосударственной жизни, следует выделить:
1. Концепция народного и государственного суверенитета. Эта концепция является отправной точкой
для объяснения феномена международного права и в то же время предпосылкой для его дальнейшего развития. Те или иные аспекты данной концепции находят свое отражение в таких явлениях и понятиях, как прямая и представительная демократия, гражданство и подданство, национальная и международная юрисдикция,
экономический и информационный суверенитет, дипломатический и консульский иммунитет и т.д.
2. Концепция верховенства международного права (концепция международного правопорядка). Она включает в себя понимание некоторых важнейших вопросов, как-то взаимоотношение между внутригосударственным и международным правом, эффективность международного права, тенденции развития международного права и т.д. Усвоение этой концепции должно быть направлено на избавление студентов от ошибочного представления о международном праве как «необязательном», «вторичном» и «негарантированном».
Она позволяет сформировать у студентов четкое представление о том, что международное сообщество имеет
свой правопорядок, отличающийся от внутригосударственного, и в то же время, значительная часть международно-правовых актов является неотъемлемой частью национального законодательства.
3. Концепция международных прав человека. В этой концепции обобщены основные направления развития содержания международного права; ее усвоение позволяет студентам глубже понять международное
право прав человека, международное гуманитарное право, международное уголовное право и т.д., оценить
деятельность внутригосударственных органов и международных организаций с точки зрения «человеческого измерения».
4. Концепция международного устойчивого развития. Эта концепция является более поздней по сравнению с вышеназванными и сводится к признанию всеобщей важности устойчивого развития мирового сообщества. Она отражена в международном морском праве, международном экологическом праве, международном космическом праве. Осознание данной концепции позволяет студентам более глубоко понять направленность многих изменений, происходящих в международном сообществе, цели тех или иных международных
организаций и движений.
5. Концепция международного сотрудничества. Эта концепция является крайне важной с точки зрения
понимания принципов международного права и многих международно-правовых явлений. Студенты должны понимать, что взаимоотношения между государствами весьма сложны и противоречивы, поэтому сотрудничество (или хотя бы достижение компромиссов) вместо прямого противодействия является более результативным и прогрессивным для всего международного сообщества. Международное сотрудничество является
краеугольным камнем во взаимоотношениях между государствами в политической, экономической и социальной сферах, является гарантией надлежащего исполнения международных договоров и т.д.
Изложенный выше подход к структуризации международного права представляется достаточно четким,
способным привести к его структурной целостности и содействовать студентам в овладении необходимой
системой знаний. С другой стороны, креативность такого подхода заключается в должном масштабировании
передаваемых знаний.

1. Oppenheim's International Law: Volume 1. Peace / eds. R.
Jennings, A. Watts. – 9-th edition. – NY: Oxford University
Press, 1992. – 2887 p.
2. Show M. N. International law / M. N. Show. – 5-th edition. –
Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 1225 p.
3. Vitzthum W.G. Völkerrecht / Wolfgang Graf Vitzthum. –
Berlin: Walter de Gruyter, 2001. – 705 p.
4. Wang T. International Law in the Post-Cold War World

(Routledge Studies in International Law) / Wang Tieya, Sienho
Yee. – London; New York: Taylor & Francis, 2007. – 560 р.
5. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть / И.
И. Лукашук. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер,
2005. – 432 с.
6. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть /
И. И. Лукашук. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс
Клувер, 2005. – 544 с.

SUMMARY

In the article a conclusion is substantiated that the student’s awareness of an international law means first of all
the integrity, consistency and a balance of the provided (obtained) knowledge. Thus, it requires the following: a) the
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unity of the information received by the students, their systemic interaction and the relationship of general knowledge with the specific one; b) a balance of the knowledge depth and fullness; c) a balance of international law awareness and knowledge regarding to other academic fields, first of all – knowledge of domestic legislative system; d) a
balance of the scientific severity and austerity with the vividness and figurativeness.
It is stated that a science itself implies a sense of beauty, so the identification of an internal logic, symmetry and
specific trends in various international legal phenomena and processes is a way for the student’s rational cognition.
The certain attention is drawn to the fact that a direct motive, arousing an interest of students to the international
law, may be their involvement in the process of a joint scientific research and an atmosphere of a dialogue with the
teacher, reigning in the audience.
It is also pointed that the crucial point of the international law teaching methodology is still the content of the
teaching materials. The content of the textbooks should meet at least three following requirements: a) must correspond
the requirements of credibility and novelty of the material; b) must provide an opportunity for the students to figure the details, using their own initiative and interest in the cognition of the new information; c) must adequately
reflect the system of an international law and comply with the structure of a course. The importance of ensuring an
indissoluble link between the content of a textbook and an overall structure of the education system to facilitate the
studying process is also one of the key elements of the teaching methodology.
Summarizing the above mentioned requirements, it is proposed to divide an international law into six main
parts, namely: 1) a general theory of international law; 2) the doctrine of the subjects of international law; 3) the doctrine of the law of foreign relations and international agreements; 4) sectoral international law; 5) the doctrine of the
territory in the international law; 6) the theory of international disputes settling.
In a conclusion the author proves that in the process of teaching of international law, taking into account either
selection of the content or methods of monitoring the results, it is more important to realize the necessity of the following abilities: encoding the main legislative concepts in a set of the international legal norms and comprehending
their development and refraction in the various spheres of the international relations. The basic idea of the proposed
methodology is to settle in the student’s minds a confidence in the progressiveness of an international law and its
primacy over domestic law rules, striving to improve the national legal order based on the international law principles and norms.
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Ефективна методика викладання
міжнародного права як шлях до
подолання проблем вивчення



Олександр Культенко

Ó публікації розглянуто потенційні проблеми методики викладання курсу міжнародне право.
Проаналізовано позитивні й
негативні риси різних методик
викладання дисципліни.
Запропоновано поєднання варіативності і альтернативності
методик із особистісно-орієнтованим підходом до слухача
курсу.

The publication considers potential
problems teaching courses on
international law. The positive and
negative aspects of different methods of teaching the subject are
analyzed. Combination of variability and alternative methods with a
student-centered approach to
course participants are proposed.

Важливість юридичної освіти не можна переоцінити на будь якій стадії державотворення, а в умовах
активних соціально-економічних реформ тим більше. Серед юридичних дисциплін особливе місце займає
міжнародне право. Це пояснюється його особливим предметом дослідження – міжнародні відносини, що
мають міждержавний характер, як особливий вид соціальних відносин1. Норми міжнародного права застосовуються в діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, нотаріату, юридичних служб господарств, фінансових, банківських та інших установ і організацій.
Про зростаючу роль зазначеної тематики свідчить Резолюція 44/2, ухвалена Генеральною Асамблеєю
ООН «Десятиріччя міжнародного права Організації Об'єднаних Націй» від 17 листопада 1989 р., у якій однією з головних цілей наступного десятиріччя визначалось «заохочення викладання, вивчення, розповсюдження та більш широкого визнання міжнародного права»2.
Для становлення, розвитку і вдосконалення різ¬них форм колективного співробітництва держав і народів із метою досягнення загального миру і взаєморо¬зуміння, що лежать в основі існування людської цивілізації, необхідною передумовою виступає якісна методична діяльність з викладання дисципліни міжнародне
право3. Про те, що наша держава на законодавчому рівні визнала важливість ефективної методики освіти
навчання, свідчить п.3 ст. 53 Конституції України: «Держава забезпечує доступність … вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток … освіти, різних форм навчання»4. Доступність навчального процесу не обмежується навчально-матеріальною базою та його безоплатністю. Також вона включає врахування рівня інтелектуально-розумового розвитку сприймаючої аудиторії.
Питання, пов’язані з викладанням міжнародного права, своєї актуальності не втратили і в теперішній час.
Так, під час Гаазької конференції у 2010 році члени Комітету з Навчання Міжнародному Праву (який належить до Асоціації Міжнародного Права) доповіли, що незважаючи на значну кількість намагань, міжнародне
право як навчальний курс залишається, головним чином, на периферії юридичних досліджень5.
Наукова значущість даної роботи полягає у систематизації типових проблем, що виникають під час викладання курсу та пропонуванні шляхів їх подолання. Мета даної статті полягає у визначенні основних потенційних проблем методики викладання курсу та можливих шляхів їх вирішення.
Міжнародне право як навчальна дисципліна не просто стимулює педагога до врахування іноземних доктринальних джерел для задоволення завдань курсу, а й зобов’язує його до часткової імплементації зарубіжного досвіду (враховуючи специфічні ознаки міжнародного права). Наукова доктрина регулювання питань
викладання міжнародного права знаходиться на етапі становлення. Праці вітчизняних науковців, таких як
С.О. Акулова, В.Ф. Антипенка, М.О. Баймуратова, В.Г. Буткевича, В.А. Ліпкана, розкривають основні теми
курсу «міжнародне право», не акцентуючи увагу на методиці її викладання. У підручниках А. Іоффе,
Є. Кропаневої, Б. Чорака, Г. Шварца матеріал, пов'язаний з методикою навчання, викладено без врахування
особливостей викладання курсу конкретної дисципліни. Конкретизована проблематика викладання міжнародного права описується у працях таких зарубіжних авторів, як Р.Б. Морева, Н.А. Соколова, Дж. Сімпсон
(G. Simpson), М. Войк (M. Wojik), Дж. Маршал (J.Marshall), Х.Харріс (H. Harris), Л. Демарест (L. Demarest) та
інших.
Дисципліна «Міжнародне право» охоплює певне коло теоретичних понять і категорій, галузей та
інститутів сучасного міжнародного права, передумови його становлення і закономірності розвитку як невід’ємУДК 341+378
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ного атрибуту міжнародних відносин. Її основна мета, насамперед, полягає в тому, щоб навчити міжнародному праву і його науці, що передбачає пізнання міжнародно-правових норм, практики їх застосування, прищеплення навичок і вмінь аналізувати наукові теорії, вирішувати конкретні життєві ситуації, що виникають
у сфері міжнародно-правового регулювання.
У межах методики навчання міжнародному праву розглядаються питання організації конкретних навчальних занять, діагностики знань і вмінь учнів, а також наукової організації праці вчителя і учня. Вона також включає в себе специфічні закономірності навчання цієї правової дисципліни, технологічний інструментарій, що
дозволяє оптимальними методами та засобами засвоювати зміст курсу, опанувати досвід предметної діяльності6.
Даний курс, враховуючи предмет і методи правового регу¬лювання, об'єкти і суб'єкти міжнародного
права, а також засоби нормотворення і забезпечення виконання розпоряд¬жень міжнародно-правових норм,
має своєрідні риси. Особливості «міжнародного права» призводять до виникнення атипової методики його
викладання і до відповідних специфічних суперечливих питань. Серед основних проблем, що вимагають
вирішення для дотримання цілей навчання міжнародному праву, можна віднести такі:
- надзвичайна динамічність дисципліни. Складність узагальнення викладацьких прийомів та засобів
навчання курсу «міжнародне право» у методиці характеризується не лише активною пластичністю нормативно-правових актів, що регулюють відповідну сферу, а й виникненням та поширенням нових підходів та способів до організації правової освіти;
- полісистемність джерельної бази7. Дана обставина викликає труднощі, оскільки єдиного кодифікованого нормативно-правового акту, що регулює міжнародні відносини, фактично не існує. Такою базою виступає
комплекс міжнародних договорів, міжнародних звичаїв, рішень міжнародних міждержавних організацій, а
також наука міжнародного права, загальна теорія права, філософія, історія та інші науки;
- потреба у високому рівні знань слухачів курсу. Зокрема, студенти відчувають труднощі в аналізі міжнародного прецедентного права, вивченні історичних подій щодо появи, розвитку предмета і правил міжнародного права8. Це викликано складністю понятійно-категоріального апарату дисципліни для закріплення і
розуміння матеріалу та вимогою досконалих знань різних галузей права;
- суперечливість наукових положень внутрішньодержавного права, на вивчення якого спрямована левова частина всього навчального процесу, та міжнародного9. Регулювання правовідносин у цих випадках досить
часто різниться та свідчить про можливість взаємовиключних результатів;
- дискусійний характер багатьох елементів «міжнародного права». Яскравим прикладом такого явища
буде посилання на основні протилежні напрямки зарубіжної доктрини міжнародного права (див.Рис.1)10.
Основні напрямки зарубіжної доктрини міжнародного права

- новизна значної кількості складових
курсу. Система міжнародного права – це не
тільки складне, але і порівняно нове явище,
яке перебуває в процесі становлення, а тому
неґрунтовно досліджене. Її існування
об'єктивно зумовлене, оскільки лише в якості
достатньо організованої системи сучасне
міжнародне право спроможне виконувати
свої функції. Обставина, за якою система
міжнародного права – порівняно нове явище,
не раз констатувалася в доктрині, наприклад,
відомого юриста з Фінляндії Е. Кастрена11.
- широкий предметний критерій вивчення. Приміром, у зарубіжній науці поширений диспут стосовно того, чому навчають
сучасні методики викладання – міжнародному праву чи національному закону про міжнародні відносини12. Окрім цього, широкий
предметний критерій дисципліни у подальшому може призвести до виокремлення
Рис.1
більшої кількості навчальних дисциплін з
лона міжнародного права. В іноземних державах значна кількість положень міжнародного права викладається у межах інших курсів, таких як: міжнародні права людини, міжнародний кримінальний закон, національна безпека / тероризм, міжнародне судове переслідування, міжнародний трибунал, укладання міжнародних
угод, міжнародні відносини торгівлі, допомога при лихах, громадянські права, право Європейського союзу та
ін13. Підтримують цю думку й вітчизняні науковці В.Г. Буткевич14, К.Г. Борисов15, К.К. Сандровський16 , доводячи, що міжнародне митне право необхідно вважати самостійною галуззю міжнародного права.
В.В. Прокопенко зазначає, що питома вага правових питань міжнародної торгівлі, питань врегулювання економічного співробітництва в міжнародному публічному праві весь час зростає та дозволяє вести мову про
формування міжнародного економічного права17.
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Створення результативної методики викладання міжнародного права здатне розв’язати проблемні питання цієї дисципліни. Методика викладання міжнародного права – це система принципів організації практичної та теоретичної діяльності учасників навчання, зумовлена закономірностями та особливостями змісту
навчального предмета. Тому шляхи подолання проблем викладання «міжнародного права» слід визначати,
керуючись рівнем засвоєння та ефективністю залучення учасників навчання до відповідної діяльності.
У 80-х роках XX ст. Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд) були здійснені дослідження, на основі яких була сформована піраміда навчання (див. Рис.2). Вона відображала середній відсоток
засвоєння учнями матеріалу.
Піраміда навчання

Проведені дослідження стверджували, що найменший відсоток засвоєння мають пасивні методики (лекція - 5%, візуальний перегляд - 10%), а найбільший% інтерактивні методики (дискусійні групи - 50%, практика через дію - 75%, навчання інших або негайне застосування - 90%) 18.
Аналогічні дослідження проводив В.Е. Штейнберг,
за результатами яких більш ефективне засвоєння отримала інформація, представлена у візуально-образній
формі, досягши 90%, а у вербальній формі – не перевищувала 30% 19.
Визнати вищезазначені дослідження абсолютно
достеменними важко, оскільки точно вирахувати рівень
засвоєння інформації надзвичайно складно. Велику
роль у засвоєнні навчального матеріалу відіграє його
тематика, особистість викладача, персональні дані конкретного слухача курсу. Проте слід погодитись з даними дослідження, що виражають середню закономірність
Рис.2
процесів засвоєння та превалююче місце у цих процесах
відводять активній й інтерактивні методиці викладання. Пасивна методика характерна для випадків, в яких
у випадку, коли викладач – єдиний носій інформації, активна – в яких викладач використовує зворотній
зв'язок із слухачами, інтерактивна – в яких використовується діалогічне спілкування20.
Більш докорінний підхід до визначення місця різноманітних методик викладання курсу ілюструє «таксономія Б. Блума». Таксономія Б. Блума становить собою таблицю рівнів та цілей навчання й розвитку пізнавальних навичок. Її розробила група американських психологів і педагогів під керівництвом професора Чиказького
університету Бенджаміна Блума і була опублікована ще у 1956 р21. Сам термін «таксономія» взято з біології
та означає систематизацію об'єктів за певними критеріями з метою створення певної послідовності (ієрархії)22.
Б. Блум систематизував ієрархію навчальних цілей згідно їх складності. Вона має такий вигляд:
• знання (відтворення або місцезнаходження конкретних елементів інформації);
• розуміння (розуміння викладеного матеріалу);
• застосування (використання правил, концепцій, принципів, теорій, ідей в нових ситуаціях);
• аналіз (розчленування інформації на складові частини);
• синтез (створення з різних ідей нового або унікального продукту або плану);
• оцінка (оцінювання значення матеріалу або ідей на основі певних критеріїв або стандартів).
Ієрархія навчальних цілей здатна відкоригувати недоліки у методиці викладання, у нашому випадку, міжнародного права.
Для обрання ефективної методики викладання міжнародного права слід порівняти позитивні й негативні риси різних методик навчання (див. Табл.1)23.
Позитивні й негативні риси методик викладання дисципліни

КРИТЕРІЙ ПОРІВНЯННЯ
Обсяг інформації
Глибина вивчення (за Б.Блумом)
% засвоєння
(згідно Піраміди навчання)
Контроль навчального процесу
Роль особистості педагога
Роль учнів
Джерело мотивації навчання

ПАСИВНА МЕТОДИКА
значний
лише рівень знання та розуміння

АКТИВНА Й ІНТЕРАКТИВНА
незначний
орієнтування на всі рівні пізнання

жорсткий контроль, результати
передбачувані
«джерело» знання
пасивна
часто зовнішнє (оцінки, педагог,
батьки, суспільство)

гнучкий контроль, результати
менш передбачувані
лідер, організатор навчання
активна
як правило, внутрішнє (інтерес
того, хто навчається )

невисокий

високий
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Прикладом пасивної методики викладання міжнародного права можна вказати лекційний курс. У свою
чергу, він повинен поєднуватися з проведенням семінарських занять, під час яких студенти активізують навички роботи з нормативним матеріалом, порівнюють наукові концепції, дають оцінку поточних політичних
подій у світлі міжнародного права. Проведення семінарського зайняття дозволяє більш глибоко і всебічно
засвоїти передбачений програмою учбовий матеріал. Кожна досліджена тема і підтема повинні бути розвинені у відношенні головних історичних орієнтирів і політичного, економічного та соціального контексту.
Небезпека пасивної методики полягає в тому, що студент може запам'ятати інформацію, але не усвідомить
практичних аспектів конкретного юридичного питання. Для запобігання цьому недоліку корисно розпочинати лекцію, вказуючи на її мету, схеми, дві чи три найважливіші тези, які повинні зберегтись у пам’яті24. Зміст
лекцій повинен бути чітким та зрозумілим, спеціальні терміни повинні неодноразово супроводжуватися поясненням та синонімами з мови щоденного вжитку. Необхідною передумовою закріплення курсу «міжнародне
право» слугує чіткий взаємозв’язок теорії з реальними прикладами25. Особливу увагу слід зосередити на аналізі міжнародного прецедентного права. Він сприяє збільшенню розуміння завдань, доручених арбітражному або судовому органу, прав і обов'язків сторін, елементів і стратегії, які сторонами доводились.
На прикладах активної та інтерактивної методики потрібно більш докладніше зупинитись у зв’язку з їх
більшою ефективністю. На нашу думку, один із найперспективніших методів викладання міжнародного права
– метод аналізу казусів. На сьогодні він найчастіше використовується у навчанні іноземній мові, проте може
застосовуватися і у викладанні міжнародного права.
Метод аналізу казусів вперше був використаний у педагогічній практиці США на початку минулого століття і отримав широке поширення в підготовці фахівців різних професій. В основі даного методу лежить
казус, тобто реальна проблемна ситуація або практичний випадок, що вимагає вирішення. Студенти аналізують казус, пропонують вирішення, застосовуючи отримані знання та вміння за фахом, а також наводять
аргументи на захист своєї позиції. Вимоги до змісту казусів, як і методи їх вирішення, мають відмінності,
зумовлені специфікою конкретної спеціальності. Спільним є те, що казус повинен відображати реально можливу проблему, містити достатньо інформації для її вирішення, бути типовим, відповідати вивченій студентами професійній тематиці, бути актуальним і цікавим.
У статті А.Гіріної зазначається, що юридичні казуси повинні містити достатньо інформації, щоб можна
було виробити однозначне рішення26. З цією думкою не можна однозначно погодитись. На практиці досить
часто виникають юридичні факти, які треба всеохоплююче проаналізувати, в залежності від інтересів клієнта знайти доводи захисту чи обвинувачення. На нашу думку, у юридичних дисциплінах двосторонній характер правовідносин викликає іноді двостороннє та супротивне їх тлумачення. Тому, на відміну від математичних аксіом, поряд із соціальними дисциплінами, казуси для юридичних мають містити альтернативність
рішення.
Процес вирішення казусів складається з наступних основних етапів:
1) загальна оцінка проблеми;
2) аналіз наявної інформації про проблему і збір матеріалу, необхідного для вироблення компетентного
рішення;
3) пропозиція та обговорення можливих рішень;
4) вибір найбільш оптимального рішення;
5) захист прийнятого рішення;
6) порівняння (якщо можливо) з реальним вирішенням аналогічного казусу;
7) письмове оформлення рішення.
Іншими яскравими прикладами активної та інтерактивної методики викладання дисципліни є:
- колективна робота. Тут викладачу необхідно виступати регулятором колективу, гарантом того, що кожний учасник матиме рівну можливість викласти роздуми з відповідної тематики;
- розгляд конкретних ситуацій. Він може сприяти прояву аналітичних здібностей, критичного мислення,
розвитку навичок вирішення проблем і планування, кооперації та роботи в команді;
- дебати та переговори. Дебати допомагають встановити різні погляди щодо суперечливих питань. Вони
зазвичай включають дві або більше малих
груп, які готують і представляють аргументи з питання з різних заздалегідь заданих позицій, які не обов'язково повинні відповідати їх власним думкам. Дебати розвивають логічне мислення, навички вислуховувати і
висловлювати думку, допомагають зрозуміти дисципліну;
- обговорення. Для фокусування дискусії можна спочатку запропонувати ряд базових питань. Чим більша група, тим вища ймовірність того, що деякі учасники будуть домінувати, а інші взагалі не будуть висловлюватися. Щоб уникнути цього, можна розділити учасників на дрібніші групи. При завершенні кожної
дискусії ефективним виглядає узагальнення основних положень усно або письмово;
- складання кластеру. Сенс цього методу полягає в спробі систематизувати наявні знання з тієї чи іншої
проблеми. Кластер – це графічна організація матеріалу, що демонструє смислові поля того чи іншого поняття27. Учасник записує в центрі листа ключове поняття, а від нього малює стрілки-промені в різні боки, які сполучають це слово з іншими, від яких, у свою чергу, промені розходяться далі і далі;
- презентації. Запрошені особи можуть збагатити процес навчання, але їхні виступи ніколи не повинні змушувати учасників мовчати або принижувати власні думки учасників. Запрошувати слід людей, які мають спеціальний досвід у міжнародному праві;
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- відкриті вирази. Цей метод вимагає від кожного учасника відповісти на питання, задане всій групі, з виразом своїх думок, доповненням інформації;
- моделювання судового розгляду. Це відомий метод правового утворення, що поєднує рольову гру, виконання ролей та обговорення, що дозволяє учасникам вислухати різні точки зору з питання і оцінити множинні проблеми і різнобічний вплив проблеми прав людини. Моделювання судового розгляду також знайомить
з процедурами суду і правами людини, а також з необхідними нормами міжнародного, регіонального, національного та звичаєвого права і можливими протиріччями між ними;
- ведення щоденника. Пропозиція учасникам написати про їх реакції, думки та ідеї перед дискусією не
тільки підніме її рівень, але й дозволить учасникам спостерігати зміну їх уявлень про особливості розглянутої теми з міжнародного права шляхом порівняння їх подальших думок з тим, що було написано раніше.
Ведення щоденника також допомагає розвитку незалежного, критичного осмислення.
Основні елементи методики правового навчання, застосовувані викладачем, диктуються не змістом, а зовнішньою і внутрішньою готовністю всіх учасників процесу навчання. Потрібно враховувати, що одним із
найважливіших факторів розуміння курсу вважається поєднання комплексної методики викладу дисципліни
із бажанням навчитись28. Викладачу необхідно створити такі умови для прояву натхнення у волевиявленні
учня, у взаємодії з яким спільно творились чинники, які слугують прояву відповідальності у досягненні мети
курсу. Іншими словами, потрібно творити обстановку взаємодії і взаємної відповідальності…
У викладанні доцільно максимально застосовувати розмаїтість як змісту, так і методики; на занятті слід
домагатися зміни форм діяльності учнів, вони повинні бути максимально багатоманітними, але ця багатоманітність не повинна бути штучною. Сучасна методика навчання міжнародному праву повинна базуватись на
поєднанні варіативності і альтернативності методик із особистісно-орієнтованим підходом до слухача курсу.
Методика викладання дисципліни «міжнародне право» матиме перспективне значення для ефективного засвоєння навчального матеріалу у разі поєднання теоретичних начал із практикою, використання нових
методів навчання для кращого донесення змісту контексту.
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1
Summary

The main significance of the paper is to systematize the common problems that arise during the teaching of
international law. The author points out the major problems to be solved. Among them are a variety of literature, scientific contradiction provisions of national law with international, many elements of "international law" which discussed during training. Argued the need for a functional teaching of this discipline to be able to solve the above problems. Analyzes the methods of teaching international law, including passive and active and interactive. Generalized
disadvantages of passive methods of teaching international law.
Perspective in teaching courses on international law to use the method - analysis of incidents. An interesting example of teaching offered - compiling cluster.
In conclusion the author offers the teacher to create conditions for the manifestation of the will of the student to
study discipline.
The report suggested combining variable and alternative methods of teaching.
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Латинский язык и
междисциплинарные связи в
процессе подготовки
юриста-международника.

2

Антон Гужва

В статье рассматриваются междисциплинарные связи латинского языка с юридическими
дисциплинами. Óказано на первостепенную роль латинского
языка для изучения римского
частного права. обращено внимание на необходимость изучения латинской терминологии и
фразеологии, которая применяется в гражданском праве, международном публичном и частном праве, международном коммерческом арбитраже.

Interdisciplinary links between
Latin and branches of jurisprudence are discussed in this article.
A paramount importance of Latin
for study Roman private law is
pointed out. The necessity of study
of Latin terminology and phraseology applied in civil law, public and
private international law and international commercial arbitration
was emphasized.

Латинский язык как учебная дисциплина на протяжении многих веков и по сей день является
неотъемлемым элементом гуманитарного образования. Не будет здесь исключением образование
юридическое. Причем в данном аспекте латинский язык можно рассматривать, с одной стороны, как
фундаментальную, общеобразовательную дисциплину, на которой студенты знакомятся с античным миром
и историей Древнего Рима, с другой – как предмет, в ходе изучения которого студенты-юристы получают
специальные знания в области юридической терминологии и фразеологии. В особенности это затрагивает
студентов, которые получают специальность «международное право», поскольку термины и фразеологизмы
в сфере международного права интернациональны и либо непосредственно заимствованы из латинского
языка, либо имеют латинское происхождение.
Поскольку время, отведенное учебным планом на изучение латинского языка на юридических
специальностях весьма невелико, а именно – 1 семестр, т. е. 36 аудиторных часов, то данный курс можно
рассматривать как ознакомительный. При распределении учебного времени ввиду обширности фактического
материала (грамматика, лексика, терминология, фразеология, навыки перевода и т. д.) преподавателю
необходимо расставить для себя приоритеты в очередности изложения и полноте при изучении той или иной
темы, тщательном подборе лексического материала и текстов для перевода. С этой целью ни в коем случае
не следует рассматривать латинский язык как дисциплину автономную, независимую от других предметов,
изучаемых в ходе подготовки по специальности. По утверждению Е. А. Лысака, современные взгляды на
обучение латинскому языку в юридическом вузе, соответствующие «школе компетенций», основываются на
практическом подходе, основным требованием которого является проецирование знаний, приобретаемых
студентами в процессе изучения курса, на дальнейшую учебную, профессиональную и научную деятельность
[1; 406]. Считаем, что прежде всего необходимо учитывать междисциплинарные связи предмета «латинский
язык» с другими изучаемыми предметами в ходе подготовки юриста-международника. В частности речь идет
о таких дисциплинах как «основы римского частного права», «история государства и права зарубежных
стран», «гражданское право», «международное частное право», «международное публичное право»,
«международный коммерческий арбитраж».
Вопросами методики преподавания латинского языка занимались Н.Л. Кацман, М.С. Лапина, Л.Е. Лысак,
Р.В. Миленкова и другие авторы. Тем не менее, в настоящее время вопрос о связях латинского языка с
юридическими дисциплинами не в достаточной мере освещен в научной литературе, хотя о важности этого
вопроса упоминалось неоднократно.
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В настоящей статье поставим себе целью наметить междисциплинарные связи латинского языка со
специальными предметами, которые неизменно присутствуют в учебном плане по специальности
«международное право».
Латинский язык и римское право. Предмет «основы римского частного права», как правило, изучается на
первом курсе, т. е. либо параллельно с изучением латинского языка, либо сразу же в следующем семестре. Поэтому
латинский язык можно в данном аспекте рассматривать как подготовительный курс к изучению римского права.
Каждая тема имеет ряд латинских терминов и фразеологизмов, без которых ее полноценное освоение не
представляется возможным. Возьмем для примера тему, посвященную римскому гражданскому процессу.
Рассмотрение этой темы предполагает изучение исторических видов гражданского процесса в Древнем
Риме: легисакционного, формулярного, экстраординарного, названия которых невозможно понять без
рассмотрения их этимологии. Так, название «легисакционный» происходит от латинских слов «legis actio» законный иск, то есть иск, основанный на законе в противоположность незаконному разрешению спора –
самоуправству и кровной мести. Только после объяснения названия легисакционного процесса имеет смысл
рассматривать его формы: legis actio sacramento – процесс посредством священного залога (sacramentum), legis actio
per iudicis postulationem – процесс путем требования о назначении третейского судьи, legis actio per condictionem
– процесс путем назначения срока для явки в суд, legis actio per manus iniectionem – процесс путем наложения
руки, legis actio per pignoris capionem – процесс путем захвата залога.
Достаточное владение латинской терминологией также требуется для понимания сущности стадий
гражданского процесса. Первая стадия носит название «in iure» - «в праве». Здесь требуется пояснение, что в
первой стадии дело рассматривал претор, который не затрагивал фактическую сторону спора, а лишь
разрешал вопрос о допустимости искового требования и о том, какое решение должен вынести судья в случае,
если окажется прав истец или ответчик. Претор не давал сторонам само решение, приговор – «iudicium», после
заслушивания сторон и свидетелей, исследования доказательств решение давал судья - «iudex», поэтому вторая
стадия имеет название «in iudicio», дословный перевод которого «в приговоре» или «в процессе» всегда
искажает сущность этой стадии процесса.
В связи с названием второй стадии процесса «in iudicio» следует упомянуть, что в современном гражданской
процессе присутствуют термины «преюдиция», «преюдициальный» (от лат. «prae iudicio»), то есть
«досудебный», не требующий доказательств в данном судебном разбирательстве. Так, вынесенное решение
по другому судебному делу не требует доказывания в другом судебном разбирательстве и потому называется
«преюдициальным».
При рассмотрении формулярного процесса следует уделить внимание латинской терминологии в
названиях частей формулы: demonstratio, intentio, condemnatio, adiudicatio (основные) и exceptio, praescriptio
(дополнительные). Также требует определенного пояснения название окончательной фиксации формулы,
которая записывается на табличках (testatio). Этот центральный момент процесса называется «litis contestatio»
- «засвидетельствование спора».
Нельзя не упомянуть при рассмотрении формулярного процесса дополнительные средства преторской
защиты, в частности интердикты (преторские приказы) и restitutio in integrum (восстановление в
первоначальном положении). В связи с названием второго, следует обратить внимание на современный
термин гражданского права «реституция», обозначающий одно из последствий признания сделки
недействительной.
Необходимо также пояснение названия «экстраординарный» гражданский процесс от латинских слов
«еxtra ordinem» – вне очереди: изначально так разбирались только дела, которые поступали на рассмотрение
магистрату вне очереди и не были связаны временем и очередью, установленной для разбора остальных дел.
С введением экстраординарного процесса связано появление понятия апелляции (лат. «appellatio») обжалование судебного решения в вышестоящей инстанции, которое прочно закрепилось в современном праве.
В некоторых случаях внимание студентов следует обращать на основу, которая присутствует во многих
терминах. Так, например, слово «manus, us f» - «рука» как символ власти присутствует в ряде терминов
римского права. Термин «mancipatio» (от manus и capere - брать, т. е. процесс захвата рукой) обозначает способ
приобретения права собственности, заключавшийся в произнесении торжественной формулы и совершения
ритуальных действий в присутствии пяти свидетелей и весовщика. Термин из семейного права «emancipatio»,
образовавшийся от «mancipatio» путем прибавления префикса e- (ex-), который привнес значение обратного
действия, а именно: освобождения подвластного члена семьи из-под власти paterfamilias, что также
сопровождалось ритуальным действием с применением руки как символа отцовской власти.
Примечательно, что в современном гражданском праве термин «эмансипация» обозначает приобретение
несовершеннолетним полной гражданской дееспособности раньше достижения определенного законом
возраста (18 лет), при наличии определенных обстоятельств (работа по трудовому договору, желание
заниматься предпринимательской деятельностью) (ст. 35 ГК Украины).
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Названия исторических видов брака «cum manu» (с властью мужа) и «sine manu» (без власти мужа), процесс
отпуска раба на свободу «manumissio», договор поручения «mandatum» (от manus и dare – давать руку) также
содержат в себе слово manus, обозначающее изначально власть домовладыки.
Раскрытие определенных вопросов римского права требует заучивания латинских сентенций – правил,
которые создают основу для получения знаний по конкретным темам курса. К таким сентенциям можно
отнести, в частности, «Ex nudo pacto non orĭtur actio» – «Из голого пакта не возникает иск»,«Nemo plus iuris ad alium
transferre potest, quam ipse habet» – «Никто не может передать больше права, чем имеет сам», «Voluntas testatōris pro
lege habētur» – «Воля завещателя считается законом», «Actōre non probante, reus absolvĭtur» – «Если истец не
доказывает, ответчика освобождают», «Casum sentit dominus» – «Риск несет собственник» и т. д.
Значение латинского языка как подготовительного и вспомогательного предмета для изучения римского
частного права неоспоримо. Трудно даже представить изучение римского права без получения элементарных
знаний по латинскому языку. В свою очередь, без обращений к римскому праву обучение латинскому языку
при подготовке юриста в значительной мере теряет смысл.
Латинский язык и гражданское право. Изучение современного гражданского права также предполагает
обращение к терминам латинского происхождения. Это обусловлено, прежде всего, рецепцией римского
частного права, в результате которой современное гражданское право оперирует понятиями и категориями,
разработанными еще юристами Древнего Рима.
Термины латинского происхождения присутствуют в вещном, обязательственном, наследственном праве.
Так, в вещном праве римскую терминологию сохранили права на чужие вещи: сервитут (лат. servitus, utis f,
происходящее от глагола servire – служить), эмфитевзис (лат. emphyteusis, is f), суперфиций – (лат. superficies, ei
f), названия вещных исков: виндикационный (лат. vindicatio onis f – от глагола vindicare - истребовать),
негаторный (actio negatoria – от глагола negare – отрицать).
Обязательственное право имеет в своем арсенале такие термины латинского происхождения как
«кредитор» (лат. creditor, oris m, от глагола credere – верить), «цессия» – уступка права требования (лат. cessio,
onis f, от глагола cēdere - уступать), «регресс» – обратное требование (лат. regressus, ūs m от глагола regredi – идти
назад), «оферта» – предложение заключить договор (от лат. глагола offerre – предлагать), «акцепт» – принятие
предложения заключить договор (лат. acceptum, ī n от глагола accipere – принимать), «кондикционный иск», т.е.
иск из неосновательного обогащения (от лат. condictio, ōnis f), «солидарное требование» (от лат. in solidum –
целиком) и др.
Наследственное право оперирует такими терминами латинского происхождения как «универсальное
правопреемство» – переход всех прав и обязанностей, «сингулярное правопреемство» – переход отдельных
прав, «наследственная трансмиссия» – переход права на принятие наследства (лат. trānsmissio, ōnis f – переход,
перенесение, от глагола trānsmittere – переходить).
Правила-принципы, разработанные римскими юристами и воплощенные в юридических фразеологизмах,
прочно закрепились в гражданском праве и в той или иной формулировке встречаются в гражданском
законодательстве. Поэтому при их изучении в латинском варианте полезным будет давать ссылки на текст
нормативных актов, где они выражены.
Приведем для иллюстрации несколько примеров юридических фразеологизмов, которые перекликаются
с нормами Гражданского кодекса Украины: «Delegātus non potest delegāre» – «Уполномоченный не может
передать полномочий» (ст. 1005 ГК Украины – Поверенный должен выполнить данное ему поручение лично),
«Error facti non nocet, error iuris semper nocet» - «Ошибка в факте не вредит, ошибка в праве вредит всегда» (ст.
229 ГК Украины – Правовые последствия сделки, совершенной под влиянием заблуждения), «Actus me invīto
factus, non est meus actus» – «Действие, совершенное вопреки моей воле, – не мое действие» (ст. 231 ГК – Правовые
последствия сделки, совершенной под влиянием насилия).
В целом, можно утверждать, что заучивание латинских юридических терминов и правил-сентенций при
должном их комментировании может заложить основу для постижения важнейших тем курса «гражданское
право».
Латинский язык и международное публичное право. На сегодняшний день ни один учебник по
международному праву не обходится без латинских терминов. Значительная часть терминологии
международного права является латинской или же имеет латинское происхождение. Этот факт обусловлен
особенностями зарождения и развития международного права.
Со времен Древнего Рима латинский язык прочно закрепляется как язык международных переговоров и
дипломатии. Поскольку европейское средневековье, по словам А.М. Медведева, унаследовало от античности
римскую церковь и римское право, латинский язык являлся единственным общим для официальных
сношений государств в средневековой Европе языком. Духовенство и юристы монополизировали
дипломатическую деятельность, ведя переговоры и заключая договоры [2; 51]. Латинский язык выступал в
роли lingua franca на территории Европы в ранний период развития международного права. Вплоть до ХVII
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в. латинский язык является языком международных переговоров, пока ему на смену не приходит французский
язык. Важнейшие международные договоры составляются именно на латинском языке (Вестфальский договор
1648 г., Нерчинский договор 1689 г.). Весь тот арсенал терминов дипломатии, который был сформирован в
процессе употребления латинского языка в международных отношениях, так или иначе отразился на
терминологии современного международного публичного права.
Невозможно даже себе представить юриста-международника, не владеющего такими терминами, как
ратификация, иммунитет, экстрадиция, легализация, ультиматум, меморандум, пакт, консул и т. д.
Достаточно распространены ввиду своего ключевого значения в международном праве такие латинские
словосочетания, как jus cogens – императивные нормы, clausula rebus sic stantibus – оговорка о неизменных
обстоятельствах, являющаяся причиной для расторжения или изменения договора в одностороннем порядке
вследствие существенного изменения обстоятельств, которые послужили основанием для заключения
договора, persona grata – желательное лицо в принимающем государстве, persona non grata – нежелательное
лицо (объявление таковым происходит за деятельность, несовместимую со статусом дипломата) и т. д.
Латинские термины и фразеологизмы международного права достаточно многочисленны. Однако до сих
пор не издан латинско-украинский или латинско-русский словарь терминов и фразеологизмов в
международном праве. Хотя на английском языке такое издание существует: «Guide to Latin in international
law» by Aaron X. Fellmeth, Mourice Horvwitz.
Латинские клише широко используются в международных конвенциях. Так, авторы вышеупомянутого
издания в качестве примера указывают, что только в 12-ти статьях (с 50-й по 62-ю) Соглашения о торговых
аспектах интеллектуальной собственности (TRIPs) употреблены следующие латинские клише: inaudita altera
parte (без заслушивания другой стороны), ex officio (по обязанности), prima facie (на первый взгляд), mutatis mutandis (с соответствующими изменениями), de minimis (от самой незначительной части), inter partes (между
сторонами) [3; 8]. Также в международных конвенциях часто употребляются латинские словосочетания sui
generis (особого рода), vice versa (наоборот, в обратном порядке), inter alia (среди прочего), ad hoc (применительно
к этому, для этого случая) и т. д. Без должного понимания указанных латинских словосочетаний положения
международных конвенций понять весьма затруднительно, а ведь они приводятся в тексте без перевода.
Некоторые латинские словосочетания из классического латинского языка получили в сфере
международного права особое значение. Так, например, modus vivendi (образ жизни) в международном праве
получило значение временной, краткосрочной договоренности, которую подписывают в тех случаях, когда
существуют обстоятельства, при которых постоянная или долгосрочная договоренность не может быть
достигнута.
Название преторского интердикта об удержании владения в римском праве «uti possidetis» (владейте так,
как владеете) в международном праве получило значение территориального состояния воюющих сторон,
которое существовало или существует в определенный момент, состояние, которое образовалось в результате
продвижения армии, оккупации и т. д. [4; 371, 372].
Даже известное tabula rasa (чистая дощечка, т. е. дощечка, на которую только нанесли воск, и никто на ней
еще ничего не написал) получило свое применение в международном праве. Так, например, в Венской
конвенции 1978 г. о правопреемстве государств в отношении международных договоров принцип tabula rasa
(«чистой доски») означает, что государства, появившиеся в ходе национально-освободительной борьбы, не
связаны договорами, заключенными от их имени государствами-метрополиями и действовавшими на момент
правопреемства (ст. 16) [5; 37].
Формы признания в международном праве имеют латинские названия de jure (полное и окончательное
признание), de facto (устанавливаются консульские отношения и развивается торгово-экономическое
сотрудничество), ad hoc (разовое признание, признание по конкретному вопросу) [5; 34].
Некоторые принципы международного публичного права, которые отражены в решениях международных
судебных и арбитражных органов, звучат на латинском, поэтому их заучивание в оригинале может
способствовать лучшему усвоению соответствующего материала при изучении международного права. В
качестве примеров можно привести, в частности, такие правила-принципы: «Pacta servanda sunt» – «Договоры
следует соблюдать», «Pacta tertiis nec nocent nec prosunt» - «Договоры не вредят и не благоприятствуют третьим
лицам» (т. е. международные договоры не распространяются на третьи государства, не участвующие в нем),
«Par in parem imperium non habet» – «Равный не имеет власти над равным», «Nemo judex in propria causa» – «Никто
не может быть судьей в собственном деле», «Ex injuria jus non oritur» – «Из правонарушения права не
возникает», «Consensus facit jus» – «Согласие творит право» и проч.
Латинский язык и международное частное право. История возникновения международного частного права
также уходит своими корнями в Средневековье, в то время, когда латинский язык был языком международного
общения, образования и науки в Западной Европе. Именно тогда, на рубеже XI-XII параллельно с
международной торговлей появляется понятие «lex mercatoria» (букв. «торговое право»). Однако единого
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перевода в международном частном праве до сих пор не существует, поскольку предлагались такие понятия,
как «вненациональное право», «транснациональное право» и т. п. [6; 71; 72].
Именно lex mercatoria дала ряд понятий и принципов, которые применяются в современном
международном частном праве. Эти принципы были в свое время сформулированы на латинском языке и
применяются на нем до настоящего времени, например это такие принципы, как lex voluntatis (принцип
автономии воли сторон договора); actor incumbit probatio (истец несет бре¬мя доказывания); bona fides
(добросовестность).
Это обусловило тот факт, что в современном международном частном праве применяется латинская
терминология, на которую следует обращать внимание в процессе преподавания латинского языка юристаммеждународникам. Так, например, в Принципах международных коммерческих договоров упоминается
правило «contra proferentem» (букв. «против выдвигающего»), которое заключается в следующем: если условия
договора, выдвинутые одной стороной, являются неясными, то предпочтение отдается толкованию, которое
противоположно интересам этой стороны (ст. 4.6. Принципов УНИДРУА).
Достаточно широко применяется латинская терминология в названиях коллизионных привязок, без знания
которых усвоение положений международного частного права невозможно. Так, в международном частном
праве используется следующая терминология для названия коллизионных норм: locus regit actum (место
управляет сделкой), lex personalis (личный закон физического лица), lex fori (закон суда), lex rei sitae (закон места
нахождения вещи), lex domicilii (закон места жительства), lex loci delicti commissi (закон места совершения
правонарушения), lex patriae (закон гражданства лица), lex loci contractus (закон места совершения договора), lex
loci solutionis (закон места исполнения обязательства), lex banderae (закон флага), lex venditoris (закон страны
продавца) и др.
Присутствует латинская терминология также в международном коммерческом арбитраже. Так, напр.,
Закон Украины «О международном коммерческом арбитраже» устанавливает, что третейский суд принимает
решение ex aequo et bono, или как «дружественный посредник», только в том случае, когда стороны прямо
уполномочили его на это (ч. 3 ст. 28). Основным источником права, применимого к арбитражной оговорке,
является lex loci arbitri (закон страны проведения арбитража) [7; 106]. Основные принципы процессуального
права, служащие для недопущения параллельного разбирательства одного и того же спора, имеют латинские
названия: res judicata (применяется, если инициируется судебное разбирательство, но решение по данному
делу уже существует) и lis pendens (применяется в случае, если сторона обращается в суд или арбитраж, когда
в другом суде или арбитраже уже рассматривается аналогичное дело).
Итак, с учетом вышеизложенного, можно заключить, что преподавание латинского языка юристаммеждународникам должно быть нацелено на подготовку к изучению специальных юридических дисциплин.
Преподавателю при подборе лексического материала необходимо учитывать тот терминологический аппарат
и фразеологию, которые будут полезны студенту в дальнейшем обучении. Только при таком подходе
преподавание латинского языка юристам-международникам может быть максимально эффективным и
вызвать соответствующую мотивацию в учебном процессе. Считаем целесообразным уделять внимание
разработке специальных методов преподавания латинского языка с учетом изложенного подхода.
Именно с учетом междисциплинарного подхода латинский язык займет достойное место в процессе
подготовки юриста-международника.
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Введение.
Подготовка специалистов в сфере международного права является трудоёмким и непростым процессом,
требующим от всех участников высокого уровня знаний и навыков, определённого уровня эрудиции и желания
посвятить немало времени изучению непростых и объёмных профильных дисциплин. В рамках подготовки
специалиста «юрист-международник» в Беларуси изучение дисциплины «международное публичное право»
является самым длительным (4 семестра). Однако, в преподавании продолжает сохраняться большое количество
методологических и практических проблем. О них и пойдёт речь в данной статье.
Стоит заметить, что большинство проблем преподавания международного права характерно не только для
высших образовательных учреждений Республики Беларусь, но и многих других стран так называемого «бывшего
Советского Союза». Анализ учебных программ вузов на постсоветском пространстве позволяет сделать вывод, что,
по, крайней мере, методологически, проблемы одни и те же. Содержание программ характеризуется двумя
особенностями: 1) традицией планирования и осуществления учебного процесса заложенной много десятилетий
назад; 2) доминированием «советско-российской» доктрины международного права.
Общая проблематика такого подхода состоит, на наш взгляд, в том, что студенты обучаются по неэффективным
и не актуальным программам и планам, практически не предусматривающим развитие практических навыков.
Показательно участие (а точнее частое неучастие) студентов в различного рода международных конкурсах
(им.Джессопа, им.Телдорса, им.Пикте, им.Мартенса, Модели МУС, Модели ООН, Модели ЕСПЧ и проч.).
Невысокий уровень подготовки ребят для участия в таких соревнованиях. Ведь большинство из этих конкурсов
имеют практическую направленность. Необходимо готовить письменную позицию, представлять сторону в
международном судебном органе, представлять интересы государства в международных организациях, уметь
применять на практике теоретические знания. Большинство же студентов не в состоянии выполнить такие задания.
Обозначенные далее проблемы характерны не только для учебной дисциплины «международное публично
право» («международное право»), возможно, они присущи всей системе образования наших стран, но авторы
верят, что проблема может быть решена и в отдельно взятой стране кафедре.
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Проблемы.
Проблема 1: отсутствие мотивации у студентов.
Мотивация к обучению является краеугольным камнем всей системы учитель-ученик. Конечно, многое зависит
от ученика. Но близоруко полагать, что учитель в этой системе – пассивный игрок. К сожалению, излишняя
теоритезированность, отсутствие выхода на практику способно убить интерес даже к международному праву.
При изучении профильных дисциплин студентам не предоставляется шанс применить право на практике. В
отличие от национальных отраслей они даже не видят - как оно применяется в жизни. Как следствие, мотивация
стремится к нулю. Во многом решение проблемы зависит от профессионализма и подхода конкретного
преподавателя. Требуется индивидуальный подход к студенту/группе/потоку. Личный пример. Но, как и всегда,
важным остается подбор и применение правильной методики. Мотивация растет, в случае практической
ориентации курса, использования интерактивных методик преподавания, приглашения экспертов и практиков.
Так, в Международном университете «МИТСО» (Минск) был поставлен эксперимент. Год назад была отменена
существовавшая длительное время система обязательного посещения занятий. Это не могло не сказаться на общей
ситуации с посещаемостью и, главным образом, ввиду ощущения вновь обретенной «свободы» действий. Это
вынудило администрацию и преподавателей задуматься об эффективности применяемых методик. Потребовало
дополнительных усилий. Электронная система регистрации посещаемости позволила отслеживать наполняемость
групп и потоков. Уже к середине учебного года была отмечена совершенно очевидная динамика. Все курсы можно
было условно разделить на две группы – на успешные (посещаемость более 85%) и неуспешные (посещаемость
менее 50%). Никакие угрозы преподавателей из второй группы «расквитаться» на сессии не помогали усилить
мотивацию и, как следствие, посещаемость занятий. Ребята голосовали «ногами». Это показывает, что роль
преподавателя в вопросе мотивации студентов необычайно высока – несмотря на имеющийся (на наш взгляд)
общий тренд понижения мотивации современных молодых людей к учебе.

Проблема 2: Отсутствие системности в учебных планах подготовки юристов-международников.
Для того, чтобы освоить специальность необходимо, и это является очевидным, действовать системно. Т.е.
наращивать знания от простого к сложному. С единой нацеленностью на результат. Что мы имеем на практике?
Составители типовых учебных программ по специальности (а во многих странах СНГ они являются обязательными
для применения) совершенно не учитывают эти требования.
Во-первых, сам перечень дисциплин, порой, вызывает справедливое недоумение. Эта проблема имеет для
каждой страны свой уровень актуальности, отметим только, что в Беларуси, например, из типовых планов исчезла
риторика и логика, зато прекрасно себя чувствует дисциплина «Основы экологии и энергосбережения».
Во-вторых, логично предположить, что необходимо максимизировать тот вклад, который вносит каждый
преподаватель (пускай и не международник) в развитие специальных навыков и знаний у ребят. Даже изучение
такой фундаментальной дисциплины как философия (на практике – история философии) может предполагать
большую международно-правовую направленность. Многие исследователи внесшие вклад в доктрину
международного права были и известными философами – Г.Гроций, С.Пуфендорф, Г.Кельзен, наконец. Какое
место определено для этих и многих других личностей в данной дисциплине? Никакого. И это один из самых
сложных примеров, что уж говорить об истории, иностранном языке и других общегуманитарных дисциплинах,
об общей теории права, наконец, где нормативному договору и обычаю – основным источникам международного
права уделяется эпизодическое внимание.
Проблема продолжает оставаться неразрешенной во многом потому, что учебные планы специальности и
рабочие программы дисциплин готовят специалисты, порой далёкие от международного права, преподают эти
дисциплины специалисты, не имеющие представления о том, как международное право работает, что из себя
представляет. Половина преподавателей является хорошими узкопрофильными специалистами (в это мы верим),
но с непрофильной кафедры.
Для решения проблемы необходима координация подготовки курсов. Главным связующим звеном здесь может
выступить профильная кафедра, в рамках которой были бы сосредоточены все важные учебные дисциплины,
читаемые в течение всего периода подготовки специалиста в области международного права. При этом,
необходима детальная и комплексная переработка всех учебных программ дисциплин на предмет их содержания.
В каждой из них необходимо предусмотреть разумную связь с основными профильными дисциплинами.
Мониторингом и анализом учебных программ дисциплин на предмет их адаптации в изучении студентами
международно-правовой специализации могли бы заниматься специалисты профильной кафедры. В
международном университете «МИТСО» кафедра международного права самостоятельно определяет
преподавательский состав для работы на потоке, включая отбор и приглашение специалистов с других кафедр.
Благодаря этому формируется коллектив, нацеленный на подготовку специалиста конкретного профиля без
потери качества преподавания. Кроме того, кафедра получила возможность проводить факультативы или «курсы
по выбору» для сборных групп – состоящих из студентов разных потоков. Это позволило частично компенсировать
недостатки типового учебного плана.
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Проблема 3: Отсутствие практической ориентированности курса.
Это тоже не новая проблема и все мы о ней знаем. К сожалению, выпускник часто не знает, каким образом
составить письменную позицию, не имеет практических навыков обращения в международные органы, не владеет
навыком участия в международных переговорах и т.д. Зато он может прекрасно владеть классификацией
международных договоров, знать наизусть Всеобщую декларацию прав человека, иметь представление о том,
какова периодизация возникновения и развития международного права, что само по себе тоже неплохо, но
совершенно недостаточно для практической деятельности по окончании высшего учебного заведения.
Но, так уж заведено, говорим мы, такие учебники, такие преподаватели. Однако многое здесь зависит и от того,
как построен учебный процесс. Созданы ли условия для самостоятельной работы студента, подготовлены ли
творческие задания для работы, как сильно студент загружен другими дисциплинами – все это очень влияет на
конечный результат. Немаловажным является то, как оплачивается контроль за самостоятельной работой студентов
и какой общий объем работы («нагрузки») выполняет преподаватель.
Основными навыками любого специалиста – а тем более юриста-международника – является умение писать,
читать, выделяя важное, анализировать. Все эти навыки развиваются в ходе обучения. Однако очень редко
программы обучения могут похвастаться реальной результативностью в вопросе улучшения этих навыков. Здесь,
на наш взгляд, важна постоянная работа по предоставлению студентам и, самое важное, контролю и коррекции,
письменных творческих заданий.
На кафедре международного права Международного университета «МИТСО» эту проблему попытались
решить следующим образом. Был введен специальный курс (2 часа в неделю), который решает вопрос
«компенсации» отсутствия тесной связи студентов с профессией. В рамках курса ребята выполняют творческие
задания, получают обратную связь по навыкам письма и речи, проводятся тренинги по личностному росту. Кроме
того, в университете осталась только одна форма экзамена – письменная. Мы верим, что развитие письменной речи
предопределяет качество устной, а не наоборот. За счет привлечения профессоров, норма нагрузки у которых
значительно ниже среднего, удалось обеспечить индивидуальный подход к работе в группах. За каждой группой
закреплен куратор. Кроме того, на факультете существует институт тьюторства – закрепления за студенческими
группами мотивированных и инициативных студентов-старшекурсников.
Но самым эффективным решением было бы предоставление большей свободы в составлении учебных планов
и программ с учетом необходимой специфики конкретного университета. Теоретически, такая возможность
предусмотрена в законодательстве наших стран, однако, принимая во внимание ее низкую фактическую
результативность, она не является достаточно эффективной.
Нельзя обойти вниманием и саму методику преподавания. Форма проведения лекционных занятий в
традиционном представлении, когда лектор надиктовывает материал, изжила себя, представляется слабо
продуктивной. Лекционные занятия могут быть построены с использованием интерактивных и более
эффективных методик. Примерами могут служить использование раздаточного материала для последующего
заполнения вместе с лектором, мотивация подготовки студентов к лекциям (а не только практическим занятиям),
интерактивные методы проведения занятий, такие как вопрос-ответ и проч. Практические занятия не должны
включать в себя контроль надиктованного лектором материала. Намного более эффективным является
приглашение экспертов в практической сфере для проведения мастер-классов, тренингов, семинаров, занятий,
спец.курсов. Обсуждение решения творческих задач, ролевые постановки. Ну и конечно – последний год обучения,
который должен быть сосредоточен исключительно на практике. Так, удачным примером может служить
использование опыта бразильских университетов (Universidad Federalde Minas-Gerais, например), последний,
пятый, год обучения в которых представляет из себя обязательное прохождение годовой специализированной
практики. Даже в случае успешной сдачи всех теоретических экзаменов за четырёхлетний период обучения
студент не получает диплом до того времени, пока не защитит свою годовую практику. К сожалению, по крайней
мере в Беларуси, подобный опыт воспринять пока не удается ввиду особенностей национального законодательства.
Проблема 4: неактуальность учебных программ по профильным дисциплинам.
Если сравнить рабочую программу дисциплины «международное публичное право» с программой
двадцатилетней давности, отличия будут небольшими. Международное право развивается стремительно. Однако
на изучении дисциплины это практически не отражается. Есть стандартный набор тем, которые «должны быть»
усвоены студентом. При этом, некоторые темы выглядят абстрактными – например, концепция «основных
принципов международного права» рассматриваемая вне реальной практики применения. Так, практически во
всех изученных нами программах дисциплины отсутствуют такие темы/вопросы как - дипломатическая защита,
«responsibility to protect», «экологические беженцы», «сетевые компьютерные нападения», отсутствует анализ
важных кейсов и их реальное влияния на развитие МП. Независимо от нашего профессионального отношения к
этим зарождающимся или существующим институтам права они есть развитие теории международного права и
не говорить о них – значит умалчивать о важном.
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Все это невозможно без личного вклада преподавателя. А развитие последнего невозможно без предоставления
возможностей участия в зарубежных конференциях, стимулирования научной деятельности. В Международном
университете «МИТСО» уже несколько лет существует система поощрения за опубликованные материалы
научных исследований. Ведется рейтинг ученых и ежемесячно, в зависимости от объективных показателей,
присуждаются существенные премии как авторам (десять лучших в месяце), так и кафедрам. Но это только часть
процесса стимулирования творческого труда. В университете уже пять лет существует обширная программа
финансирования зарубежных поездок. Фактически, единственным ограничителем поездок за рубеж являются не
финансы, а время преподавателя. Финансируются любые поездки в Европу и большинство поездок в страны
Америки и Азии. И это работает! Кафедра международного права каждый год «привозит» и внедряет новые
подходы к обучению, а библиотека университета является самым большим источником англоязычной литературы
по международному праву, достойно конкурируя с национальной библиотекой Республики Беларусь.
Проблема 5: упор в преподавании на материалы на родном языке
Говоря о богатом англоязычном библиотечном фонде нельзя не сказать, что, на наш взгляд, изучение, как и
преподавание международного права без владения этим языком невозможно. При всем богатстве белорусского,
украинского, русского и других языков - владения ими недостаточно ввиду самой специфики специальности.
Практически все прецеденты, многие международно-правовые акты, многие практические ситуации
представлены на английском и/или французском. Перевод их на другие языки сизифов труд – как ввиду их
количества, так и отсутствия потребности для тех, кто действительно хочет работать в области международного
права. Поэтому, на наш взгляд, обилие учебников на родных языках – не умоляя их значения для обучения
специалистов других специальностей – не упрощает подготовку юристов-международников. Действительно
качественных учебников мало (для того, чтобы сравнить качество многих учебников достаточно посмотреть на
количество и качество ссылок в них). И несмотря на то, что все же, они есть и на родных языках, но их количество
невелико, они не успевают обновляться в ногу со временем. Их использование целесообразно только вместе с
англоязычной литературой. Оговоримся, сказанное не означает, что наша доктрина слабая. Это означает лишь,
что мы не должны быть глухи к тому, что творится за нашими границами.
Основная ошибка, как нам кажется, делается на стадии языковой подготовки студентов. Мы убеждены, что в
этом вопросе опираться на изучение иностранного языка в ходе одноименной учебной дисциплины невозможно.
Нельзя выучить язык, не работая с ним. Именно международно-правовые дисциплины и их изучение должны
создать в голове у студента потребность в изучении языка. А сама дисциплина «английский язык» должна быть
скорректирована в сторону изучения материалов посвященных международному праву, а не темам типа «London
is the capital…» и прочим абстрактным предметам.

Проблема 6: уровень и форма контроля знаний.
Уровень владения дисциплиной определяется в виде промежуточного и итогового контроля. Независимо от
методики проведения занятий формальный контроль знаний очень важен. К сожалению, в ситуации, когда
студент не мотивирован к учебе, к концу семестра он мотивирован только лишь к сдаче экзамена. Отсюда проблема
списывания, плагиата из интернета и проч. На наш взгляд, необходимо понять и принять тот факт, что чем слабее
мы мотивируем к учебе, чем меньше мы склонны развивать сотрудничество со студентом в течение семестра, тем
сильнее мы подпитываем его желание сдать экзамен любыми средствами. Оно принимает такие масштабы, что в
ход идут дорогостоящие технологии - микро-наушники, часы-миникомпьютер и проч. Студенты соревнуются не
в уровне владения дисциплиной, а в уровне владения навыком списывания.
В нашем университете мы предприняли попытку использовать технические системы подавления связи для
исключения списывания при помощи наушников и сотовых телефонов. Идея казалась достаточно эффективной.
Но в конечном итоге полностью провалилась. Мы поняли, что технологическая гонка это не выход. Это цуцванг.
Причем проигрывают обе стороны.
В итоге родилась идея промежуточного контроля уравновешенного еженедельными консультациями и
итогового экзамена в форме «open books», т.е. допускающего использование на экзамене любой литературы,
записей и проч.
Промежуточный контроль может быть представлен в виде коллоквиума, теста (компьютерного), решения
задания и иных форм. Важна даже не форма, сколько само наличие промежуточного контроля со стороны
преподавателя. Это дисциплинирует и позволяет работать со студентом весь семестр (поскольку «толкает» студента
в объятия преподавателя).
Для того, чтобы экзамен не превращался в списывание мы убрали саму идею противостояния в вопросе
подготовки экзамена. Решение заданий должно предполагать использование студентом его аналитических и
умственных способностей, применение практических навыков. Для этого больше всего подходит задание в виде
кейса. Кейс представляет собой многоэпизодную вымышленную ситуацию и задание. Решение кейса – письменное.
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К примеру, это может быть подготовка обращения в Европейский Суд по правам человека для защиты интересов
своего клиента, представление письменной позиции государства в Международном Суде ООН и т.п. Студент, не
владеющий информацией по учебной дисциплине, не проработавший практику применения международного
права, не знающий и не понимающий его специфику просто не выполнит подобное задание. Даже в случае
возможности пользоваться учебниками и иным печатным материалом.
Первоначально – составление таких заданий казалось нам и нашим коллегам на кафедре нелегким трудом. Но
все оказалось довольно просто. Во-первых, существующие многочисленные конкурсные задания по
международному праву представляют собой отличную базу для выработки кейсов, а во-вторых, нет необходимости
готовить их в большом количестве – четырех вариантов на поток обычно достаточно. Ограниченность времени
(обычно мы отводим 2,5 часа) не позволяет студентам эффективно сотрудничать. Тем более, что это не поощряется
преподавателем. В итоге получаем очень точный срез реальных навыков и знаний студентов. Необходимо
отметить, что первые результаты шокировали. Задание, которое нами оценивалось как «средней сложности» было
провалено практически всеми студентами. Это был реальный результат качества нашего преподавания и неумения
ориентировать ребят на навыки. Они знали доктрину, ориентировались в кейсах, но сложить это все и выразить
на листе не могли. Мы сумели найти в себе силы проглотить эту горькую пилюлю разочарования и исправить
ситуацию. Сегодня мы задумываемся о возможности применения формата «home exam» – когда студенту дается
экзаменационное задание на дом. Такой опыт имеет место во многих вузах США и Европы.

Вместо заключения.
Отозвавшись на предложение редакции представить наше видение проблемных аспектов преподавания
международного права, мы ориентировались исключительно на свой опыт. Мы надеемся, что кому-то он покажется
интересным. Каждая из стран, где читают этот замечательный журнал, уникальна по-своему. И наверняка каждый
из нас сталкивается со своими - уникальными проблемами, а что-то могло показаться очевидным. Возможно,
изложенные нами трудности уже побеждены в университетах наших уважаемых читателей. Нам бы хотелось об
этом знать! Мы также открыты к любым идеям и предложениям о сотрудничестве, обмену экзаменационными и
методическими материалами и будем рады координировать сотрудничество тех, кто нашел что-то интересное в
этой скромной статье. Наш электронный адрес: kozik_office@mitso.by.
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Светлана Сылкина

Проблемы и перспективы
(практические рекомендации)
подготовки конкурентоспособных
магистров международного права в
условиях интеграции в мировое
образовательное пространство.
Стаття присвячена актуальним
аспектам підготовки магістрів за
спеціальністю «Міжнародне
право». Ó статті розглядаються
особливості методики викладання міжнародно-правових дисциплін у магістратурі в умовах
інновацій в освітній діяльності,
розкриваються основні завдання
сучасної вищої освіти, описуються методи вирішення конкретних
проблем, які впливають на підготовку висококваліфікованих
фахівців.
Автором даються практичні
рекомендації щодо вдосконалення методики та підвищення якості навчання фахівців вищого
рівня освіти з поглибленою професійною спеціалізацією в галузі
міжнародного права, що відповідає сучасним інноваційним
вимогам вищих навчальних
закладів.

Article is devoted to actual aspects
of preparation of masters in
"International law". In article features of a technique of teaching of
international legal disciplines in a
magistracy in the conditions of
innovations in educational activity
are considered, the main objectives of modern higher education
reveal, methods of the solution of
the specific problems having
impact on preparation of highly
qualified specialists are described.
The author makes practical recommendations about improvement of
a technique and improvement of
quality of the highest level education experts’ training with profound
professional specialization in the
field of the international law, meeting modern innovative requirements of higher educational institutions.

В настоящее время перед большинством ВУЗов стоит проблема подготовки конкурентоспособных специалистов.
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, выступая 13 октября 2009 года в Казахском Национальном
университете им. аль-Фараби с лекцией на тему: «Казахстан в посткризисном мире: интеллектуальный прорыв в
будущее», обратился к казахстанским ученым и профессорско-преподавательскому составу принять активное участие в реализации проекта «Интеллектуальная нация - 2020», который позволит Республике Казахстан «создать
ядро национального интеллекта эрудированных людей, способных конкурировать на международном уровне» [1].
Данная задача реализуется через подготовку специалистов высшего уровня образования с углубленной профессиональной специализацией, которая является неотъемлемой частью успешной карьеры эффективного магистра в той или иной области. Наличие данного образования позволяет судить об уровне профессиональной подготовки и потенциальных возможностях кандидата, а также расширяет степень профессиональной компетенции
и раскрывает новые перспективы для достижения карьерных высот.
В современных условиях подготовка магистра - специалиста юриста-международника, отвечающего инновационным требованиям, заключается не только в том, чтобы дать ему квалифицированные знания, но и развить
его ум и усовершенствовать его мышление.
На этом этапе высока роль преподавателя, на котором лежит ответственность сформировать у магистранта
такие качества как: 1) самостоятельность и инициативность, т.е. умение ставить задачи и искать пути для их разСыЛКинА Светлана Михайловна,
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решения. Несамостоятельно мыслящий человек способен решать лишь задачи, поставленные другими, по готовым схемам; 2) критичность – умение оценивать, проверять как свои, так и чужие мысли, а также 4) быстрота
мышления.
Поскольку правильная мысль проявляется лишь в правильном языковом изложении, немаловажной задачей
преподавателя является развитие профессиональной речи магистранта, обучение его грамотному, логичному и
правильному изложению своих мыслей, тем более что это необходимо в его практической деятельности.
Получаемые магистрантом знания в области международно-правовых дисциплин могут быть применены при
работе в международных организациях, посольствах, консульствах, на государственной службе, а также практикующими юристами в международных трибуналах, секретариате международных судов и т.д.
Разрабатывая профессиональные магистерские программы, необходимо учитывать специфику подготовки по
данному направлению: акцентировать внимание на изучении актуальных профессиональных тенденций, включать в программы помимо практических занятий, мастер-классы и профессиональные тренинги. Необходимо
помнить, что обучаться в магистратуре учащегося подвигло желание углубить свои знания и навыки в определенном профессиональном направлении, подняться по карьерной лестнице, либо поменять профиль деятельности
и стать более востребованным специалистом, или возможность заниматься научно-исследовательской и педагогической деятельностью.
Магистратура по специальности «Международное право» представляет собой второй уровень высшего образования, с углубленной профессиональной специализацией, осуществляющей подготовку специалистов, способных к решению наиболее сложных задач профессиональной деятельности в управленческой и научно-исследовательской сферах. Она является элитарным циклом получения образования и представляет собой осознанный
выбор сформировавшегося, уже имеющего высшее образование человека, пожелавшего получить более высокую
квалификацию, систематизировать практический опыт и получить новые возможности для развития своей компетенции.
Обучение в магистратуре — это один из первых самостоятельных вкладов в себя. Диплом магистра - специалиста в области международного права обеспечивает дополнительные конкурентные преимущества при карьерном росте и устройстве на работу. В период обучения у магистрантов должны появиться реальные шансы приобрести полезные для дальнейшей деятельности деловые связи и знакомства.
Все вышесказанное возлагает огромную ответственность на кафедру, факультет и в конечном итоге на ВУЗ за
подготовку высококвалифицированных и конкурентоспособных выпускников по данной специальности.
Поскольку конечной целью подготовки магистров по специальности «Международное право» является подготовка руководителей высшего эшелона, занимающих вторую позицию после первого руководителя, солидарно
ответственных за стратегическое развитие компании; правоведов-исследователей, преподавателей, специалистов,
обладающих углубленными профессиональными знаниями и навыками международно-правовой и исследовательской деятельности в области юриспруденции и международного права, особое внимание необходимо обратить на
методику проведения практических занятий в магистратуре.
Все усилия преподавателя должны быть направлены главным образом на то, чтобы заставить магистрантов
активно участвовать в учебном процессе.
На практических занятиях должны решаться задачи, конкретизирующие теоретические положения, изложенные на лекциях, в учебной и научной литературе. Таким образом, необходимо чтобы цель практических занятий
заключалась в следующем:
1. Показать магистрантам методы приложения теории к решению практических задач;
2. Проверить уровень понимания магистрантами вопросов, пройденных на лекции и по учебному материалу, степень и качество усвоения. Выяснить, как каждый магистрант работает над собой;
3. Восполнить пробелы в пройденной теоретической части курса и помочь его усвоению;
4. Привить навыки, необходимые для работы на производстве и в научно-исследовательской работе.
Вопросы, контролирующие знание и понимание теории, нужно предварительно подобрать и систематизировать, расположив в логическом порядке, чтобы в результате ответов на них у всех присутствующих создалась цельная теоретическая основа – костяк предстоящего занятия.
Умелое проведение практических занятий в магистратуре по международно-правовым дисциплинам – сложное дело, и готовиться к ним надо очень серьезно.
Весьма целесообразно, в качестве практических занятий применять решение задач в аудитории. Задачи должны обладать «оптимальной трудностью», быть понятны и доступны учащимся. Крайне желательно, чтобы задачи были взяты из практики, а не были бы безжизненными упражнениями. Выбирая или составляя задачи и решения к ним, необходимо учитывать возможность того, что учащийся пойдет не по пути, предусмотренному преподавателем. Поэтому придется подготовить несколько вариантов решения, продумать, на что следует обратить
внимание учащихся, что нужно подчеркнуть особо. По окончании решения задачи преподаватель обязан сделать
выводы из решенной задачи, обобщить их, указать, где подобные задачи могут встретиться на практике и т.п. При
этом необходимо учить магистрантов искать «ключ» к решению задачи, тренируя их остроумие и находчивость.
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Контроль за усвоением знаний и систематической работой магистрантов исключительно важен. Если магистранты не будут заниматься внеаудиторных занятий, то хорошая лекция и практические занятия не дадут должного эффекта.
Поэтому прием самостоятельных работ должен быть очень тщательным и добросовестным. Организовать его
следует так, чтобы магистранты относились к сдаче самостоятельных заданий так же, как к защите своей магистерской диссертации в будущем.
Во время приема всех видов работ и во время бесед преподаватель обязан требовать логичных и обоснованных
ответов. В корректной, но настойчивой форме преподавателю необходимо отводить всякую «воду», требовать
содержательности и разумной лаконичности высказываний по существу вопроса.
Также необходимо обратить внимание на то, что методика работы магистранта в ВУЗе должна быть приближена к стилю работы данного специалиста в компании, организации, учреждении и т.д., где ему отнюдь не предоставляется полная самостоятельность и бесконтрольность: он должен выполнять определенную работу по существу и в срок, работать в коллективе под контролем своих руководителей.
Считаю целесообразным, при подготовке магистров по специальности «Международное право», внедрить следующие инновации в образовательный процесс:
Во-первых: Поскольку магистр (специалист в области международного права) - выпускник университета, отличающийся углубленной фундаментальной подготовкой, широким кругозором и владеющий навыками самостоятельной научно-исследовательской работы, умеющий решать сложные прикладные задачи в области международного права, а также способный осуществлять преподавательскую деятельность в ВУЗе, то становится понятным,
что выдержать такую достаточно высокую планку способен не каждый обучающийся в магистратуре по данной
специальности.
Поэтому требования к каждому абитуриенту, поступающему в магистратуру, должны быть значительно жестче, чем при поступлении на бакалаврские программы и касается это не только усложненности вступительных
вопросов в билетах, так как проверяются не только академические способности, но и уровень личностной зрелости бакалавра, желающего стать магистром.
В связи с этим, введение любых инноваций необходимо начинать с того, что при поступлении в магистратуру на данную специальность, до приема вступительных экзаменов, закрепить за абитуриентом обязанность продемонстрировать свою личностную и профессиональную зрелость, а также четкое понимание своих карьерных
устремлений.
На этом основании, к перечню необходимых документов, приложить подробное и содержательное мотивационное письмо, в котором абитуриент должен обосновать свой выбор и представить, как минимум, две рекомендации (данная форма практикуется в зарубежных ВУЗах, при поступлении на магистерские программы).
Если на момент подачи документов у абитуриента уже есть опыт работы по профилю, то одну рекомендацию
он представляет от университетских преподавателей, а вторую рекомендацию он получает от работодателя. Если
же опыт практической работы у абитуриента отсутствует, то рекомендации ему дают преподаватели университета, в котором он обучался (желательно, чтобы это были кандидаты и доктора наук, либо научные руководители
дипломной работы, которые могут подтвердить способность будущего магистранта заниматься научно-исследовательской работой).
Поскольку на сегодняшний день существует актуальная потребность в специалистах, ученых, научной элите,
занимающихся развитием и совершенствованием международно-правовой науки, то было бы целесообразным, на
этапе приема в магистратуру, делать акцент на тех абитуриентов, которые в дальнейшем, по присвоении им степени магистра не заканчивали образование на этой ступени, а продолжали бы свою исследовательскую работу с
целью получения степени доктора (PhD ) (данное стремление абитуриент должен обосновать в мотивационном
письме).
Таким образом, это дало бы возможность практически создать комплексную взаимосвязь образовательной
системы (бакалавр-магистр-доктор PhD), а также сформировать ядро национальных ученых-исследователей, способных продвигать науку международного права и конкурировать на международном уровне.
Конечно, такой жесткий подход сократит количество имеющих не только желание, но и способности обучаться в магистратуре. Но этот процесс неизбежен, необходимо пожертвовать количеством ради достижения качественных показателей.
Второй момент, на который стоит обратить внимание при подготовке магистров по специальности
«Международное право» это, прежде всего, обучение навыкам самостоятельной научно-исследовательской работы в международно-правовой области.
В настоящее время магистранты не владеют навыками видения проблемы в той или иной области международного права. Чтобы устранить этот пробел, считаю необходимым обучить магистрантов практическим навыкам проведения научной экспертизы международных документов, включив в тематику практических занятий
научно-правовой анализ действующих международных договоров по следующим вопросам:
- обосновать своевременность и правомерность заключения международного договора;
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- проверить на соответствие международного договора принципам международного права «jus cogens» и иным
международным договорам, участником которых является государство (возможность их денонсации), Конституции
(в том числе гарантированных прав и свобод, закрепленных в Конституции) Венской конвенции о праве международных договора и национального закона «О международных договорах» (правовой природе международных
договоров, соответствие субъектного состава, наличие соответствующих полномочий должностных лиц и органов
на подписание данных документов, соответствие по форме и структуре и т.д.);
- провести оценку соответствия законов и иных нормативных правовых актов государства международному
договору.
- определить необходимость имплементации норм международного договора в национальное законодательство (инкорпорация, трансформация, общая, частная или конкретная отсылка);
- определить возможность эффективности международного договора;
- оценить социальные, экономические, научно-технические, экологические и иных последствия заключения
международного договора;
- выявить возможные отрицательные последствия заключения международного договора. Влияние его на
национальную безопасность государства;
- провести оценку юридического содержания оговорок к международному договору и необходимость их применения;
- выявить явный или скрытый ведомственный или групповой интерес, интерес иностранных государств, международных организаций, ТНК и иных иностранных коммерческих компаний, обеспечиваемых международным
договором;
- обосновать необходимость либо утверждения, либо присоединения, либо ратификации государством международного договора (процедура заключения международного договора).
- и в заключении необходимо сделать выводы и дать свои предложения.
Во-первых, это даст возможность подробно рассмотреть и провести правовой анализ международного договора, который предлагается магистрантам на научно-правовую экспертизу; во-вторых, они должны будут ознакомиться с рядом других международных договоров, а также с нормативными правовыми актами государства, которые предметно связаны с экспертируемым договором, пополнив, таким образом, багаж своих профессиональных
знаний.
Кроме того, данная форма проведения практических занятий способствует развитию юридического мышления и совершенствует профессиональную лексику (что является немаловажной проблемой в настоящее время, так
как большинство магистрантов не владеют основами юридической и международно-правовой терминологии).
Также магистранты на практике смогут почувствовать, в чем заключается работа юриста-международника и
на первых этапах своей самостоятельной деятельности зарекомендовать себя в качестве конкурентоспособных
специалистов, что даст отличную возможность продвижению по карьерной лестнице.
В третьих, чтобы научить магистранта инициативности, мобильности, коммуникабельности, целеустремлённости, общительности, позитивности, трудоспособности и другим качествам, дающим право конкурировать с
другими претендентами на перспективную должность, необходимо привлекать магистрантов к организации и
проведению международных научно-практических конференций, под руководством профессорско-преподавательского состава, тем более что, как показывает опыт кафедры международного права факультета международных отношений Казахского Национального университета им. аль-Фараби, это дает положительные результаты.
Магистрантам такой подход интересен, это их организует, обучает ответственности, прививает им навыки в области стратегического и функционального менеджмента, что является хорошим дополнением к их основной специальности, и в особенности, если кто-то из них в будущем будет руководить отделом, департаментом или станет
президентом компании.
И в заключении следует отметить, что для решения задачи создания «ядра национального интеллекта эрудированных людей, способных конкурировать на международном уровне» [1] необходимо, чтобы инновации в образовательной деятельности не только закладывали прочный фундамент знаний, но и связывали их с практическим
использованием, приучали магистрантов к будущей работе по выбранной ими специальности и к активной творческой деятельности во благо своего государства.

1. Актовая лекция Президента Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева на тему: «Казахстан в посткризисном мире:
интеллектуальный прорыв в будущее», прочитанная на

праздновании 75-летнего юбилея КАзНУ имени аль-Фараби
(Алматы, 13октября 2009 года) // Алматы: Казак университеті, 2009. – С. 20
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SUMMARY

The magistracy in «International law» represents the second level of the higher education, with the profound professional specialization which is carrying out training of specialists, the most complex challenges of professional activity
capable to make solutions in administrative and research spheres. It is an elite cycle of education and represents a conscious choice of the created person already having the higher education, wished to receive higher qualification, to systematize practical experience and to have new opportunities for competence development.
By preparation of masters in «International law» it is necessary to introduce in educational process the innovative methods, promoting developments of the skills necessary for this expert’s work in the company, on production and in research
activity.
In this regard, introduction of any innovations needs to be begun with that at receipt in magistracy on this specialty,
before entrance examinations reception, it is necessary to assign a duty to the entrant in order to show the personal and
professional maturity, and also to have a clear understanding of the career aspirations.
On this basis, to the list of necessary documents an applicant should attach the detailed and substantial motivational
letter in which the entrant has to prove the choice and submit, at least, two recommendations (one from university teachers, and the second from the employer) (this form practices in foreign HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, at revenues
to master programs).
The second moment to which it is worth paying attention by preparation of masters in "International law" it is training in skills of independent research work in international legal area. For the solution of this task undergraduates need to
impart practical skills of carrying out scientific examination of the international documents, having included in subject of
a practical training the scientific and legal analysis of existing international treaties.
Thus, undergraduates in practice will be able to feel in what work of the international lawyer consists and at the first
stages of the independent activity to prove as competitive experts that will give excellent opportunity to advance on a career
ladder.
Third to teach the undergraduate of initiative, mobility, skill to communicate, commitment, sociability, positivity,
working capacity and other qualities granting the right to compete with other applicants for a perspective position, it is
necessary to attract undergraduates to the organization and carrying out the international scientific and practical conferences, under the direction of the faculty.
This method will organize, trains in responsibility, imparts it skills in the field of strategic and functional management
that is good addition to their main specialty, and in particular if someone from them in the future directs department,
department or becomes the president of the company.
And in the conclusion, it should be noted that innovations in educational activity have to not only put the strong base
of knowledge, but also connect them with practical use, accustom undergraduates to future work on the specialty chosen
by them and to vigorous creative activity for the benefit of the state.

Методологія дослідження
міжнародно-правових явищ та її
реалізація у кадровій політиці
Міністерства внутрішніх справ
України.

Проблеми викладання міжнародного права

Катерина Рубан

Автор виділяє найбільш значущі
методи дослідження міжнародно-правових явищ у загальному
розумінні, і окремо у підготовці
кадрів у системі Міністерства
внутрішніх справ Óкраїни. на
прикладі такого міжнародного
інституту, як забезпечення права
будь-якої особи на безкоштовну
допомогу адвоката, в рамках
статті викладено значення порівняльно-правого методу дослідження міжнародного права.



The author highlights the most
important methods of international
legal phenomena in general and
concerning relation to personnel
training within the system of
Ministry of Internal Affairs of
Ukraine. By the example of such an
international institution as ensuring
the right of any person to free
assistance of counsel the significancy of comparative-legal
research method for international
law is outlined under the article.

Виникнення нових викликів та загроз у сфері боротьби з міжнародною злочинністю, необхідність удосконалення механізмів державного захисту прав, свобод та законних інтересів громадян вимагає пошуку нових підходів у кадровій політиці Міністерства внутрішніх справ України (далі МВС України). Одним із найголовніших у зазначеному напрямку є безперечно дослідження міжнародно-правових явищ і використання отриманих результатів при підготовці фахівців системи МВС України. Вивчення міжнародно-правових явищ без попереднього розроблення питання методології може призвести і призводить як до помилкових уявлень про природу та сутність
цих явищ, так і до неможливості надати теоретичне обґрунтування їх місця серед інших явищ.
Кадрова політика у МВС України реалізується на декількох рівнях:
відбір кандидатів на службу в міліції;
першопочаткова підготовка кандидатів;
навчання у спеціалізованих вищих навчальних закладах;
постійна професійна підготовкою у межах функціональних занять (за графіком без відриву від роботи,
не рідше одного разу на тиждень);
навчальні збори галузевих служб на базі навчальних центрів Управлінь МВС України (за окремим графіком з відривом від роботи до 6 днів);
курси підвищення кваліфікації (через кожні п’ять років).
На кожному з указаних рівнів мають бути враховані міжнародні стандарти по підготовці правоохоронців. Тому
на виконання окреслених орієнтирів МВС України розроблено та затверджено декілька міністерських програм,
зокрема Програма зміцнення кадрового потенціалу МВС на 2012-2016 роки (схвалена рішенням колегії МВС
України від 5 липня 2012 року №18км/3 та оголошена наказом МВС України від 12 липня 2012 року №618) і цільова програма міжнародного співробітництва з обміну досвідом, участі фахівців системи МВС України у міжнародних семінарах, конференціях, нарадах з питань кадрового забезпечення правоохоронної діяльності від 25.12.2012
року.
Підтвердженням актуальності обраної теми є низка досліджень і публікацій за останній час, таких науковців
як: Бабін Б.В., Дехканок С.А., Жильцов А.Н., Київець О.В., Муранов А.І., Пихтін М.П., Тіллє А.А., Швеков Г.В. та
інші. Втім, у зазначених роботах лише частково висвітлюються окремі питання методології дослідження міжнародно-правових явищ, і у більшості не визначено її реалізацію у кадровій політиці МВС України.
УДК 341.01
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З огляду на вищевказане у межах даної статті вирішуються такі завдання:
- визначення найбільш затребуваних та практично виправданих методів аналізу сучасних зарубіжних моделей;
- викладення основних результатів, які отримані автором за допомогою використання вказаних методів дослідження;
- обґрунтування необхідності використання запропонованої методології та отриманих результатів на різних рівнях підготовки кадрів в системі МВС України;
- висвітлення проблемних питань, які можливі на шляху запровадження означеної методології.
Враховуючи окреслені завдання, основною метою статті є узагальнення і формулювання існуючих у науці та
практиці позитивних та негативних аспектів щодо питання дослідження міжнародно-правових явищ при підготовці фахівців системи МВС України.
Наука міжнародного права, як і кожна наука, для пізнання та вивчення свого предмету й отримання наукових
результатів використовує різноманітні наукові прийоми, способи і підходи, сукупність яких і складає метод дослідження. Вчення про методи наукового пізнання називається методологією [1].
Методи науки міжнародного права безпосередньо пов’язані з її предметом. Якщо предмет науки визначає, що
вивчає дана наука, то метод науки визначає, як відбувається дослідження даного предмету, за допомогою яких наукових прийомів та засобів отримуємо науковий результат.
Наука міжнародного права використовує як загальнонаукові, так і спеціальні методи пізнання свого предмету. Сучасний підхід у науці міжнародного права визначається орієнтацією на матеріалістичний та діалектичний
методи у вивченні правових явищ. Відповідно до матеріалістичного методу – глибинний зміст міжнародно-правової дійсності визначається фактично економічною основою міжнародних відносин. Матеріалістичний підхід
дозволяє простежити зв'язок міжнародного права з реальними міжнародними процесами [1].
Діалектичний метод дозволяє на підставі використання найбільш загальних законів буття встановлює закономірності у виникненні та розвиткові міжнародно-правових процесів і явищ. До загальних законів діалектики належать:
- перехід кількісних змін у якісні (збільшення кількості норм та інститутів, які регулюють усе нові сфери міжнародних відносин, привело до поділу міжнародного права на загальну та особливу частини, на формування
окремих галузей);
- закон єдності та боротьби протилежностей (єдність прав і обов’язків суб’єктів, збільшення кількості суверенних держав і формування інтеграційних міждержавних об’єднань з делегуванням їм частини суверенних прав держави);
- закон заперечення заперечення, який встановлює поступовість будь-якого розвитку (у міжнародному праві
нормативно-правові документи містять одночасно елементи норм колишніх разом з абсолютно новими правилами поведінки).
Міжнародно-правова наука активно застосовує також метод від абстрактного до конкретного та від конкретного до абстрактного. Так, процес пізнання організаційно-правових форм співробітництва держав може проходити від абстракції «міжнародні організації» до її видів – універсальні та регіональні організації, а потім до їх різновидностей: політичним, економічним, фінансовим, морським тощо. При застосування методу від конкретного до
абстрактного можна, наприклад, вивчити випадки та особливості міжнародної протиправної торгівлі ядерними
матеріалами або дітьми, а потім сформулювати загальні (абстрактні) поняття даних правопорушень.
Оскільки сучасні вчені сприймають міжнародне право не у статичному стані, як щось раз і назавжди незмінне, а як постійно мінливе явище, яке віддзеркалює прогресивний розвиток та динамізм самих міждержавних відносин. Такий підхід обумовлює застосування при дослідженні міжнародно-правових явищ історичного методу.
У арсеналі методології міжнародного права знаходиться і системний метод пізнання. Міжнародне право по суті,
за структурою - складне, системне явище, яке є цілісним, узгодженим об’єднанням значної кількості елементів, які
взаємодіють між собою та таким чином забезпечують функціонування. Тому при дослідженні конкретних питань
завжди потрібно враховувати усі вертикальні та горизонтальні зв’язки об’єкта, який вивчається.
Спеціальні методи дослідження міжнародного права передбачають такі прийоми та способи рішення наукових завдань, які визначає сама правова наука і використовуються в межах юридичних наук.
При дослідженні міжнародно-правових явищ традиційно застосовується формально-юридичний метод (використання формальної визначеності права і правил юридичної техніки при аналізі джерел права, внутрішньої
будови права та його норм, систематизації нормативного матеріалу та ін., що допомагає описати і класифікувати
зазначені явища, визначити їх зовнішню та внутрішню форми).
Останнім часом усе більше затребуваним стає метод порівняльно-правового аналізу. Цей метод базується на
послідовному вивченні й співставленні певних схожих об’єктів (аналіз компетенції органів різних міжнародних
організацій, механізмів захисту прав людини, виконання різними державами зобов’язань по конкретному міжнародному договору і т.ін.).
Разом з тим в науці міжнародного права широко використовуються й приватно-наукові методи пізнання, які
становлять комплекс однорідних прийомів, через які досліджується конкретне міжнародно-правове явище. До
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них належать метод конкретно-соціологічних досліджень, статистичний метод, метод комплексного дослідження.
За допомогою конкретно-соціологічного методу дослідження можливо виявити ступінь ефективності функціонування різних правових норм або організаційних форм, стан міжнародного правопорядку. Метод конкретно-соціологічних досліджень включає в себе низку прийомів: аналіз статистичних даних; узагальнення офіційних повідомлень та документів, архівних даних; узагальнення судової практики тощо.
У юридичній науковій літературі наводяться й інші спеціальні методи, які використовуються у правовій теорії. Такі, як наприклад, методи правового моделювання, методи правового експериментування, методи тлумачення права. Зокрема, методи тлумачення права використовуються для розкриття змісту норм права, волі суб’єктів
міжнародного права. За допомогою граматичного, логічного, систематичного, історично-правового, спеціальноюридичного та інших прийомів тлумачення права встановлюється зміст норми права і умови, за яких ця норма
діє.
Підтвердженням затребуваності методу порівняльно-правового аналізу для досліджень міжнародно-правових
явищ є напрацювання Пихтіна М.П. викладені у його монографії «Організаційно-правові основи діяльності поліції Швеції» 2010 р. Зокрема, міжнародна підтримка поліцейської реформи, яка виявляється у таких елементах:
співробітництво органів поліції у боротьбі зі злочинністю, яка має міжнародний аспект, тобто пов’язана
з розповсюдженням наркотичних засобів, тероризмом – через міжнародну поліцейську організацію Інтерпол,
регіональні зустрічі або двосторонні організації;
формування професійних асоціацій для вищої офіцерської ланки з обміну перспективами, ідеями і поглядами;
обмін досвідом і взаємні відвідування між діючими офіцерами та офіцерами з інших країн;
використання результатів наукових досліджень у практичній діяльності;
забезпечення консультантами служби поліції;
двостороння програма допомоги між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються;
захист і підтримка поліцейської реформи (наприклад, ООН є спонсором проведення конгресів, регіональних зустрічей, проведення досліджень, присвячених кримінальним проблемам і кримінальному судочинству, включаючи і проблеми поліцейської служби, та видає резолюції щодо високих стандартів діяльності поліції
та міжнародний кодекс діяльності поліції, поліцейської етики і поведінки) [2, С. 70].
Вищенаведені положення датуються 1997 р., втім не втратили своєї актуальності для вітчизняних правоохоронних органів. А саме, у частини положень про «обмін досвідом і взаємні відвідування» вони враховані у Програмі
зміцнення кадрового потенціалу МВС на 2012-2016 роки. Крім того, окремо слід зазначити про використання
результатів наукових досліджень у практичній діяльності.
Яскравим прикладом багаторічних наукових пошуків є прийняття Кримінального процесуального кодексу
України (далі КПК) від 13.04.2012 р., та низки законів України, пов’язаних з реалізацією окремих кримінально-процесуальних положень, зокрема, Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 р. Адже саме
попередньо проведені дослідження зарубіжних правових систем, із застосуванням методу порівняльно-правового
аналізу, дозволили визначити дієві механізми у реалізації права на захист кожної особи, які вже використовуються в інших країнах, і закріпити їх в українському законодавстві.
У прийнятому КПК України закріплено норми, які прямо передбачають право особи на безоплатну правову
допомогу при затриманні особи за підозрою у кримінальному правопорушенні (зокрема, ст. 42 КПК). Крім того,
така правова допомога передбачається і для затриманих за адміністративне правопорушення та особам підданим
адміністративному арешту. Відповідно такий законодавчий підхід увібрав в себе «правило Міранди», яке діє у
США з 1966 р. і полягає у обов’язку правоохоронних органів під час затримання особи зачитати їй права й отримати позитивну відповідь про розуміння сказаного [3].
Слід зазначити, що вказані нововведення у вітчизняному законодавстві є прогресивними у порівнянні з аналогічними нормами, які діють у країнах близького зарубіжжя. Зокрема, у Російській Федерації безоплатна правова допомога не передбачена для адміністративно затриманих та заарештованих.
Україна обрала для себе позицію із надання безоплатної правової допомоги не тільки малозабезпеченим, що
не притаманно переважній більшості країн світу. У США, Німеччині, Франції, Фінляндії, Швеції та багатьох інших
країнах безоплатна юридична допомога надається виключно особам з обмеженими матеріальними можливостями. Тобто залежно від рівня доходів підозрюваний, обвинувачений не сплачує за допомогу захисника взагалі або
сплачує лише частково [4, С. 84].
Закон України «Про безоплатну правову допомогу» визначає 12 категорій осіб, яким правова допомога має
надаватися безкоштовно, проте надання зазначеної допомоги категорії малозабезпечених осіб, поки що неможливе, через поступовість введення закону в дію (з 2013 р. до 2017 р.). Тільки з 01.01.2014 р. норма про надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим почне реалізовуватися. До цього часу безоплатна правова допомога надається не за критерієм платоспроможності, а за юридичним критерієм – факт затримання (за адміністративним чи кримінальним провадженням) та адміністративного арешту. З огляду на це, коло бажаючих отримати безо-
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платну юридичну допомогу надто розширене, і держава навряд чи зможе знайти достатньо коштів для того, аби
ця допомога була не просто формальністю. Без введення виваженого диференційного підходу до надання такої
допомоги право на її отримання з великою вірогідністю залишиться, за термінологією Європейського суду «ілюзорним та абстрактним» [4, С. 87].
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1950 р. ратифікований ще 1973 р.) у ст. 14 зазначає, що
кожна особа має право при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, захищати себе особисто або через
обраного захисника; якщо в неї немає захисника, бути повідомленим про право на нього та мати призначеного
захисника безоплатно, якщо немає достатньо коштів для оплати його послуг [5].
Європейська конвенція про захист прав людини, і основоположних свобод (1966 р., ратифікована Законом
України від 17.07.1997 р.) у ст. 6 передбачає, що кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше одне з таких прав як захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або - за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника
- одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя [6].
Отже, безоплатна допомога адвоката визначається виходячи з матеріального стану особи, крім того вищенаведена норма стосується тільки випадків обвинувачення у межах кримінального провадження. Втім, безпосередньо
українські норми про безоплатну правову допомогу, як вже зазначалося, надто розширені, що прямо пропорційно зменшує їх дієвість та якість кваліфікованої юридичної допомоги.
Підсумовуючи вищевикладене слід вказати, що об’єктом порівняльного дослідження є один чи декілька правових явищ, які належать до різних національних правових систем, характеризуються загальністю або протилежністю за своїм соціальним змістом. Застосування порівняльно-правового методу зводиться до аналізу загальних і
відмінних рис конкретних нормативних настанов, однотипних правових інститутів або галузей законодавства, а
не до виокремлення узагальнених фактів або теоретичних положень про внутрішні глибинні сторони явищ, які
досліджуються. Крім того, порівняння і порівняльний аналіз, будучи дійовими засобами пізнання, самі по собі аж
ніяк не ведуть до істини. Навпаки, як зазначають Тіллє А.А., Швеков Г.В. : «нет ничего более опасного, чем сравнение, ибо оно очень часто «очевидно», крайне иллюстративно и доходчиво» [7, С. 18].
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Summary

Rise of new challenges threats and menaces in the fight against law of nations crime, the need to improve the mechanisms of state protection of rights, freedoms and legitimate interests of citizens requires new approaches to the personnel
policy of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
One of the most important in the mentioned direction is undoubtedly research into international legal phenomena and
using these results for training specialists of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
Personnel Policy in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is implemented at several levels: the selection of candidates for militia service, initiall training of candidates, training at specialized institutions of higher education; regular professional training within the functional classes (according to schedule without giving up their work, at least once a week)
training courses og specialized services at the training centers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine (under a separate schedule work being discontinued up to 6 days); skill raising training courses (in every five years).
At each of the indicated levels international standards for law enforcement officers training should be taken into
account.
Therefore, for execution of the references outlined by the MIA of Ukraine several ministerial programs are elaborated
and approved,specifically, the Program of Personnel Consolidation of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for 20122016.
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International Law Science uses both general scientific and special methods of knowledge of its subject.
The author gives special attention to special methods of international law study.
When scrutinizing international legal phenomena formal legal method is traditionally used.
Lately the method of comparative legal analysis becomes the urgent one.
This method is based on consistent study and comparison of some similar objects (analysis of the various organs of
international organizations competence, human rights protection mechanisms).
For example, in the USA, Germany, France, Finland and Sweden free legal aid is granted only to people with limited
financial means.
In Ukraine, the new Criminal Procedural Code of 2012 also foresees the right of person to free legal aid when detaining a person suspected of a criminal offense.
Application of comparative legal method reduces to the analysis of common and distinctive features of specific regulatory directives, legal institutions of the same type or branches of law, but not to the separation of generalized facts or
theoretical principles about the internal profound sides of phenomena that under investigation.
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Методологія
викладання окремих
дисциплін в
міжнародному праві

Всеволод Мицик

Полеміка стосовно викладання
теми «Питання про міжнародну
правосуб’єктність фізичної особи»
слухачам юридичних ВНЗ і
факультетів, зокрема спеціалізації
«Міжнародне право».
основною метою даної статті є
розгляд проблеми правосуб'єктності фізичної особи в міжнародному праві для найбільш
коректного підходу до її викладання слухачам юридичних вузів
і факультетів. Проблема полягає
в тому, що з початку 0-х р. XX
ст., з прийняттям Загальної
декларації прав людини 1 р.,
інших універсальних актів у галузі прав людини, що забезпечили
визнання таких прав на міжнародній арені, спочатку в західній
науці міжнародного права, а
потім в радянській і пострадянській, пропонується визнати
учасником міждержавних відносин, тобто суб'єктом міжнародного права індивіда, учасника
недержавного характеру.
В роботі ставиться завдання на
основі об'єктивної наукової логіки, уважного ставлення до всіх
висловлених фахівцями точок
зору та накопиченого теоретичного та практичного матеріалу,
дати характеристику сучасного
стану вивчення теми, найбільш
спірних положень двох протилежних підходів до проблеми
міжнародної правосуб'єктності
індивіда, своє бачення проблеми, а також перспективи її розвитку, наскільки це дозволяють
зробити обмежений об’єм статті.

The main purpose of this article is
to address the problem of the
international legal personality of
the individual for the most correct
approach to teaching it students of
law universities, faculties and
schools. The problem is that since
the early 0's of XX century, with
the adoption of the Universal
Declaration of Human Rights 1,
the other universal instruments in
the field of human rights which
ensure the recognition of these
rights in the international arena,
first in the Western science of
international law, and then in the
Soviet and post-Soviet, proposed
to recognize individuals, the participants of no interstate nature as the
participants of interstate, intergovernmental relations (international
relations) as a subjects of international law.
The article raises the problem on
the basis of objective scientific
logic, attention to all the academics views expressed and accumulated doctrinal material to characterize the current state of study
subject, the most controversial
provisions of the two opposite
approaches to the human beings
as international legal subjects, own
view of the problem and its
prospects as far as possible within
the scope of this paper.
Keywords: individual, international
legal subjects, international legal
personality of the individual,
human rights.

Протягом свого історичного розвитку аж до початку ХХ ст. класичне міжнародне публічне право безперечно
було в повному розумінні цього визначення міждержавним правом, тому що держави були основними і єдиними
його суб'єктами. Так звані «батьки-засновники» науки міжнародного права Вітторіа Ф., Суарес Ф., Гроцій Г.,
Пуффендорф С., Вольф Х. та ін. визначали його як «Jus gentium» (право народів), яке Фердросс А. перекладає, а
більшість сучасних фахівців сприймає як «міжнародне право», «міжнародне публічне право», в першу чергу право
УДК 341.018
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міждержавне, яке визначає відносини держав як політичних одиниць. Виникнення міжнародних організацій і
інших утворень призвело до появи інших, узвичаєних суб'єктів міжнародного права. Загальновизнаними суб’єктами міжнародного права є держава як первинний суб'єкт; міжнародні організації як похідні від держав суб'єкти;
народ, який виборює створення незалежної держави, як спеціальний суб’єкт; державоподібні утворення (вільне
місто, вільна територія, Ватикан, Мальтійський Орден як особливі суб'єкти міжнародного права.
Питання про міжнародну правосуб’єктність фізичних осіб, транснаціональних корпорацій (мультинаціональних підприємств), міжнародних неурядових організацій, національних меншин та ін. має дискусійний характер.
Проте найбільш важливим і актуальним наразі для викладання проблем теорії міжнародного права для студентів юристів зокрема за спеціалізацією «міжнародне право» є питання про визнання або невизнання фізичної
особи (окремої людини) суб'єктом міжнародного права. У світовій доктрині міжнародного права тривалий час існує
загальновідома суперечка, чи може людина володіти міжнародно-правовими правами і обов’язками та бути їхнім
носієм у міжнародному та внутрішньодержавному праві. Точка зору викладача на цю проблему принципово
впливає на висвітлення інших тем курсу «міжнародне право», які безпосередньо чи опосередковано з нею пов’язані, наприклад, співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права, правове становище фізичних осіб в
міжнародному праві, визнання в міжнародному праві, реалізація норм міжнародного права, міжнародний правотворчий процес, міжнародно-правова відповідальність та ін.
Вивчення студентами цієї проблематики докорінно впливає на формування правового та юридичного світогляду майбутнього фахівця у царині міжнародного публічного права та його реалізації у практичній діяльності.
У складному становищі опиняється студент зокрема у випадку, коли у одному й тому ж закладі (ситуація Інституту
міжнародних відносин) різні викладачі, висвітлюючи питання різних галузей права по різному обґрунтовують
наявність чи відсутність міжнародної правосуб’єктності індивіда. Виходячи з того, що всі існуючі погляди на проблему мають право на існування та пояснюються відомими вітчизняними та іноземними правниками, студент має
самостійно оцінити об’єктивні, наукові, правові (але не ідеологічні чи політичні – що вигідні для влади чи політичного режиму, або влаштовують фахівців виключно певного напряму розвитку міжнародного права) аргументи на користь кожного з них та визначитися у цьому питанні.
На наш погляд, для цього принциповим є об’єктивний підхід до викладання теми «Питання міжнародної правосуб’єктності фізичної особи», який має бути заснований, по-перше, на критичному аналізі існуючих концепцій
з цього приводу в доктрині міжнародного права (сучасний стан її висвітлення у підручниках з міжнародного публічного права). Це необхідно робити з урахуванням того, що у сучасному міжнародному праві (реальному, а не
майбутньому чи фантазуємому) держави – основні, універсальні суб’єкти міжнародного права визнають у діючому міжнародному праві похідних та інших суб’єктів міжнародного права, але не судові органи або установи у судових рішеннях (жоден з судів не має такої чітко визнаної статутної компетенції), або вчені у доктрині міжнародного права, які мають лише власне пояснення суті та здійснення цього процесу). По-друге, вивчення теми має включати тлумачення змісту діючого міжнародного права, в першу чергу міжнародно-правових договорів, звичаїв та
норм, що стосуються питань індивіда та прав людини. Нарешті, по-третє, обов’язково необхідне висвітлення
питання про статус індивіда у міжнародних судових і квазісудових інституціях, коли міжнародний договір надає
можливість фізичній особі самостійно звертатися зі скаргою до них проти власної держави про порушення прав
або інших правових позицій які там містяться.
Доктрина міжнародного права про правосуб’єктність фізичної особи
Перед тим як зупинитися на стислому розгляді сучасного стану висвітлення цієї теми у підручниках з міжнародного публічного права маємо зазначити, що взагалі у науці міжнародного права питання міжнародної правосуб’єктності фізичної особи розглядається від її повного невизнання (Лукашук І.І. [1, с. 244-245; 2, с. 71-76], Тункін
Г.І. [3, с. 69-70], Черниченко С.В. [4, с. 111-112, 117, 120-123; 5, с. 164], Ушаков Н.А. [6, с. 21], Лисик В.М. [7, с. 71, 83],
Фердросс А. [8, с. 146], Мугерва Н. [9, с. 265-266], Шварценбергер Г. [10, с. 64], Броунлі Я. [11, с. 65], Шоу М.Н. [12,
с. 245-246] та ін.), визнання у індивіда специфічної, обмеженої, особливої правосуб’єктності, визнання фізичних
осіб як несуверенних суб’єктів міжнародного права, суб’єктів окремої галузі (міжнародного права прав людини,
міжнародного гуманітарного права), (Дмітрієв А.І. [13, с. 105], Баймуратов М.О. [14, с. 74-76], Ігнатенко Г.В. [15, с.
84], Ковлер А.І. [16, с. 291], Маммадов У.Ю. [17, с. 362-364], Кассезе А. [18, с. 85; 19, с. 150], Дюпюи Пьер-Мари [20,
с. 28-29], та ін.), до безумовного визнання за фізичною особою міжнародної правосуб’єктності (Захарова Н.В. [21],
Бекяшев К.А. [22, с. 109-114], Мюллерсон Р.А. [23, с. 181], Буткевич В.Г. [24, с. 333- 337], Тимченко Л.Д. [25, с. 47; 26,
с. 66-70], Лаутерпахт Г. [27, с. 33], Хамфри Дж. П. [28], Едуардо Хіменес де Аречага [29. С. 258-260] та ін.).
Від самого початку на проблему яка розглядається безумовний вплив справляли міжнародно-правові доктрини і перш за все прихильники доктрин природного права і позитивного права. Перші схилялися до визнання за
людиною центрального місця в праві народів (яке створює права і обов’язки осіб, яким вони спрямовані) поряд з
державами, тоді як останні підкреслювали значення і правосуб’єктність держав в міжнародному праві.
Багато в чому такий стан речей залежить також від поглядів вчених і практиків на проблему співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права. Саме виникнення і розробка деякими вченими теорії при-
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мату міжнародного права над внутрішньодержавним у Європі в 50-х роках минулого століття спонукало становлення сучасної концепції про міжнародно-правову суб’єктність індивіда. Підкреслимо, що лише творці й послідовники теорії примату міжнародного права послідовно відстоювали ідею міжнародної правосуб'єктності індивіда, першопрохідцями серед яких маємо визнати зокрема Ганса Кельзена, Херша Лаутерпахта та Джеральда
Фіцморіса.
Це пояснюється тим, що, на погляд прихильників теорії примату національного права, сама постановка питання про міжнародну правосуб'єктність індивіда позбавлена змісту. Прихильники як класичної дуалістичної теорії,
так і сучасні її послідовники у цьому питанні, завжди і без винятку, трималися негативної позиції, тому що інакше міжнародне право здатне було б регулювати внутрішньодержавні відносини між індивідами і (або) індивідами і державами, що у свою чергу призводить до заперечення наукового значення дуалістичної теорії. Прихильники
теорії координації, наприклад Броунлі Я., з одного боку, зазначають, що «не існує загальної норми, відповідно до
якої фізична особа не може бути суб'єктом міжнародного права», з іншого – заявляють, що «було б марно відносити індивіда до суб'єктів міжнародного права, оскільки це передбачало б наявність у нього прав, яких в дійсності не існує, і не позбавляло б від необхідності проводити відмінність між фізичною особою і іншими видами
суб'єктів міжнародного права»[11, с. 65].
Зрозуміло, що у сучасній як монографічній, так і навчальній літературі (вітчизняній, західній, країн СНД) з
цього питання існують різні точки зору. Проте треба зауважити, що останнім часом поширюється коло вчених –
прихильників теорії примату (пріоритету, переваги) міжнародного права над національним і визнання міжнародної правосуб'єктності індивіда.
В існуючих підручниках з міжнародного права, які доступні більшості, а не окремим слухачам цієї дисципліни, точки зору про повну або часткову міжнародну правосуб’єктність фізичної особи висвітлюються наступним
чином.
В одних підручниках зазначається a priori «Фізичні особи в останні десятиліття набули міжнародної правосуб’єктності», та йдеться по те, що «визнання міжнародного права як права міждержавного в останні десятиліття
було розвінчано набуттям міжнародної правосуб’єктності міжнародними організаціями та індивідами» [30, с. 43].
В інших це пояснюється наступним чином: «в сучасному міжнародному праві є норми, що поширюються безпосередньо на індивідів… », – наводяться приклади міжнародно-правових актів у галузях захисту прав людини, міжнародного гуманітарного права та міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб за військові злочини, – «А якщо є відносини, в яких беруть участь індивіди та МНУО, і ці відносини врегульовані міжнародним правом, то, природно, що учасники таких відносин повинні визнаватися суб'єктами міжнародного права» [26, с. 67],
індивіди «мають обмежене коло прав і обов’язків з міжнародного права, здійснюваних ними тільки в міжнародній правозастосовній діяльності» [26, с. 68], у міжнародній правотворчій діяльності фізичні особи не беруть участі, оскільки не мають таких прав» [26, с. 67]. Інколи такий до викладу проблеми пояснюється просто тим, що «індивіди володіють міжнародними правами і обов'язками, а також здатністю забезпечувати (наприклад через міжнародні судові органи) виконання суб'єктами міжнародного права міжнародно-правових норм. Цього цілком
достатньо для визнання у індивіда якостей суб'єкта міжнародного права» [22, с. 114].
В інших підручниках йдеться по «появу у міжнародному праві людини як суб'єкта права, хоча і з дуже обмеженою правосуб'єктністю» [31, с. 85-86], або констатується, що «колишні уявлення про незастосовність рис міжнародної правосуб'єктності до індивідів не цілком узгоджуються з сучасним станом міжнародно-правового регулювання і реальними правовідносинами» – тому автори притримуються – «концепції визнання самостійного статусу особи, який свідчить про його специфічну міжнародну правосуб'єктність [15, c. 84].
Висловлюються, як зазначалося, думки про те, що існування значної кількості міжнародних нормативно-правових актів з питань захисту прав людини та «Аналіз документів міжнародного права дозволяє стверджувати, що
фізичні особи не є суб'єктами міжнародного публічного права в цілому, а виступають суб'єктом його окремої
галузі - міжнародного гуманітарного права» [14, с. 76].
Стислим і зрозумілим, на нашу думку, є визначення характерних рис сучасної концепції міжнародної правосуб’єктності її прихильниками наступним чином «індивід є суб'єктом міжнародного права з обмеженим обсягом
правосуб'єктності в силу володіння міжнародними правами і обов'язками з міжнародного права, наявності у нього
міжнародної процесуальної (процедурної) правоздатності, а також здатності нести міжнародну відповідальність
за серйозні порушення норм міжнародного права» [17, с. 363-364].
Таким чином, на користь визнання індивіда суб'єктом міжнародного права частіш за все наводяться такі основні аргументи:
наявність у індивіда міжнародних прав і обов'язків, які безпосередньо формулюються у ряді міжнародно-правових документів;
наявність у індивіда міжнародної правоздатності і дієздатності, що визначають його можливість брати
участь у міжнародних правовідносинах, забезпечуючи його право на безпосередню і пряму участь або звернення
до міжнародних судових та несудових органів із позовами проти держави;

Методологія викладання окремих дисциплін в міжнародному праві

10

- наявність у індивіда міжнародної деліктоздатності – здатності нести міжнародну відповідальність, що виникає безпосередньо із норм міжнародного права.
Науковці, які заперечують визнання індивіда як суб’єкта міжнародного права наводять наступні аргументи:
- індивід не може бути носієм власних прав і обов’язків за міжнародним правом, він знаходяться під юрисдикцією відповідної держави і є суб’єктом внутрішньодержавних правовідносин. Міжнародні договори, зокрема на захист прав людини є проявом суверенної волі держав та встановлюють права і обв’язки у відносинах між
відповідними державами-сторонами договору;
- індивід не має міжнародної правоздатності і дієздатності тому, що він не володіє здатністю самостійно, незалежно приймати участь у врегулюванні міжнародних відносин міжнародним правом. Суб'єкти внутрішнього
права, в першу чергу фізичні особи, на користь яких держава взяла певні міжнародні зобов'язання щодо їхніх прав,
можуть звертатися з повідомленнями та скаргами в міжнародні інстанції про недотримання договірною державою таких зобов’язань тільки за умов, якщо вони використали всі відповідні національні засоби правового захисту
таких прав і тільки в тому випадку, коли держава є учасником відповідних міжнародних судових установ чи органів міжнародних організацій;
- індивіди не є і не можуть бути суб'єктами міжнародно-правової відповідальності. Фізичні особи не є суб'єктами міжнародно-правової відповідальності навіть у тому випадку, якщо вони здійснюють міжнародно-протиправне діяння як посадові особи держави, «особи-органи». За це вони несуть кримінальну відповідальність,
включаючи кримінальну відповідальність безпосередньо на основі норм міжнародного права.
У популярному та загальнодоступному підручнику «Міжнародне право. Загальна частина» Лукашук І.І., розглядаючи це питання зазначає, що «казати про міжнародну правосуб'єктність людини принаймні передчасно.
Норми про права людини регулюють співробітництво держав у цій галузі. Що ж стосується людини, то вона користується плодами такого співробітництва, здійснює права відповідно до внутрішнього і міжнародного правом, які
закріпили результати співпраці [1, с. 37]. Об'єктом регулювання в даному випадку є міждержавні відносини - відносини співробітництва стосовно заохочення поваги до прав людини. Нерозуміння цього принципового положення веде до хибного уявлення про саму природу міжнародного права, яка визначається тим, що його об'єктом є міждержавні відносини і тільки вони [1, с. 34]. Тому – робить важливий висновок Лукашук І.І. – права людини визнаються і гарантуються все ж таки внутрішнім правом згідно загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права [1, с. 35].
Про те, що права і обов'язки людини можуть безпосередньо випливати з норм міжнародного права, свідчить,
зокрема, як пояснює Лукашук І.І., практика таких міжнародних органів, як Європейський суд з прав людини та
Міжнародний Суд ООН в рішенні по справі братів Ла Гранд. Все це, проте, на його думку, не робить індивіда
суб'єктом міжнародного права [2, с. 73-74].
Щодо контактів фізичних осіб з міжнародними установами і органами, то, як зазначає фахівець, створені договорами міжнародні інститути, що дозволяють фізичним та юридичним особам звертатися до них зі скаргою на
державу в разі порушення їх прав, являють собою частину особливого інституту, інституту захисту прав людини.
Затвердження цього інституту не означає визнання за фізичними і юридичними особами статусу суб'єкта міжнародного права навіть в обмеженій мірі. Сутність цього інституту в тому, що він дозволяє узгодити міждержавний
характер міжнародного права з підвищенням ролі цього права в забезпеченні прав людини. Людина виступає не
як суб'єкт, а як бенефіціарій міжнародного права [2, c. 74].
Інший визнаний фахівець з питань теорії міжнародного права та практичної діяльності міжнародних установ
стосовно захисту прав людини Черниченко С.В. дійшов категоричного висновку про те, що індивіди ні за яких умов
не є і не можуть бути суб’єктами міжнародного права, до того ж, оскільки існують об'єктивні межі міжнародного
права як права, що регулює міждержавні відносини і не розповсюджується безпосередньо на індивідів, форми його
впливу на положення індивідів визначаються його природою. Зміна цих форм можлива лише в результаті зміни
природи міжнародного права, його об'єктивних меж. Але така зміна означатиме кінець міжнародного права.
Правознавець послідовно застерігає від гіпертрофування ролі індивіда в міжнародному праві і не погоджується з
аргументами щодо міжнародної правосуб’єктності фізичної особи [4, с. 117-121].
Поширеною серед представників такого висвітлення проблеми є положення про те, що фізичні особи «не є і
не можуть бути суб'єктами міжнародного права, оскільки вони підпорядковані юрисдикції (владі) тієї чи іншої держави, а суб'єктів міжнародного права характеризує взаємна незалежність, непідлеглість будь-якій владі, здатній
приписувати їм юридично обов'язкові правила поведінки» [6, с.21].
Аналіз міжнародної практики щодо міжнародної правосуб’єктності фізичної особи
Більшість як вітчизняних, так і закордонних прихильників концепції міжнародної правосуб'єктності індивіда
як зазначалося вище, як основні докази на її захист при викладанні питання наводять аргументи про те, що 1) міжнародне право може безпосередньо створювати для індивіда міжнародні права й обов'язки, 2) можливість індивіда самостійно і незалежно звертатися в міжнародні судові установи та до міжнародних органів для захисту таких
прав і, 3) індивіди є суб'єктами міжнародної кримінальної відповідальності за міжнародні злочини і тому є суб'єктами міжнародного права.
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Стисло проаналізуємо зазначені аргументи не тільки з доктринальної точки зору а й з ситуацій, яка існують
у міжнародній договірній та судовій і квазісудовій практиці.
Необхідно підкреслити, що міжнародно-правові акти, тобто узгоджені державами обов'язкові міжнародні документи, в яких фізична особа визнавалась би суб’єктом міжнародного права, відсутні. Відсутні положення про визнання міжнародної правосуб’єктності індивіда універсальними міжнародними судовими установами.
Загальновідомо, що ст. 34 Статуту Міжнародного Суду ООН проголошує: «Тільки держави можуть бути сторонами в справах, що їх розглядає Суд». А згідно ст. 13 Статуту Міжнародного кримінального суду «Здійснення юрисдикції» він взагалі не передбачає індивідуальних скарг фізичних осіб.
Частіш за все володіння індивіда міжнародними правами фахівці пов'язують з актуальними і винятково важливими для цивілізованого людства універсальними і регіональними міжнародно-правовими актами, норми яких
регулюють співробітництво держав з питань захисту прав людини. Традиційно посилаються на такі документи,
як: Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. і Міжнародний пакт про громадянські
і політичні права і факультативний протокол до нього 1966 р., Європейську конвенцію про захист прав людини і
основних свобод 1950 р. та 14 Протоколів до неї, інші регіональні конвенції у галузі міжнародного права прав людини, Статути Міжнародних військових трибуналів в Нюрнбергзі та Токіо та двох Міжнародних трибуналів (по
Югославії 1993 р. та Руанді 1994 р.), створених рішеннями Ради Безпеки ООН для судового переслідування осіб,
відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, Римський Статут Міжнародного кримінального суду.
Проаналізуємо характерні статті таких документів. Наприклад, у Преамбулі до Пакту про економічні, соціальні і культурні права (МПЕСКП) фіксується, що «держави, що беруть участь у цьому Пакті... погоджуються про такі
статті...», і далі статті основної частини Пакту – 12 - 16 – починаються з фраз: «Держави, що беруть участь у цьому
Пакті, зобов'язуються…» або «Держави, що беруть участь у цьому Пакті, визнають право…». Наприклад, ст.2 передбачає, що «1. Кожна держава, яка бере участь в цьому Пакті, зобов’язується в індивідуальному порядку й у порядку міжнародної допомоги та співробітництва, зокрема в економічній і технічній галузях, вживати в максимальних
межах наявних ресурсів заходів для того, щоб забезпечити поступово повне здійснення визнаних у цьому Пакті
прав усіма належними засобами, включаючи, зокрема, вживання законодавчих заходів». У цих статтях йдеться про
обов'язки держав, що беруть участь у Пакті, визнавати та здійснювати закріплені в ньому права людини, але не
наділяє цими правами безпосередньо індивіда. Відповідно до цих положень держави надають такі права у внутрішньодержавному праві.
Більш чітко такі зобов’язання сформульовані й у Пакті про громадянські і політичні права (МПГПП). А саме
п.2 ст.2 передбачає: «Якщо це вже не передбачено існуючими законодавчими чи іншими заходами, кожна держава - учасниця цього Пакту зобов'язується вжити необхідних заходів відповідно до своїх конституційних процедур і положень цього Пакту для вжиття таких законодавчих або інших заходів, які можуть виявитися необхідними для здійснення прав, визнаних у цьому Пакті».
Безперечно, держави є учасницями Пактів, і вони беруть на себе обов’язок надавати та забезпечувати певні
права індивідам на їхніх територіях під їхньою юрисдикцією. І цілком зрозумілою є позиція Лукашука І.І., коли
він пише про те, що «об'єктом регулювання норм про права людини, як і інших норм міжнародного права, є міждержавні відносини, у цьому випадку - відносини співробітництва в заохоченні поваги до прав людини»[1, с. 34].
Наведений приклад не дає підстав для обґрунтованого визначення фізичної особи як суб'єкта міждержавних, міжнародно-правових відносин у сфері захисту прав людини.
На підтримку цієї думки розглянемо також часто застосовуваний приклад діяльності Європейської конвенції
про захист прав людини і основних свобод. Згідно з положенням Преамбули ЄКЗПЛ: «Уряди держав – членів Ради
Європи, які підписали цю Конвенцію… домовилися про таке...» і далі в ст. 1 конкретизується, що «Високі Договірні
Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі І цієї
Конвенції». Розділ І перелічує певні права і свободи людини: на життя, особисту недоторканність, свободу думки,
совісті і релігії і т.д. Застосовуються формулювання: «кожен має право», «нікого не може бути піддано», «нікого
не може бути визнано» тощо. Наприклад, ст. 5 наголошує: «Кожен має право на свободу та особисту недоторканність», ст. 9: «Кожен має право на свободу думки». Це перелік загальновідомих міжнародних стандартів прав
людини, але чи наділяють вони фізичних осіб міжнародною правосуб'єктністю? Повертаємось до ст.1 і уважно її
читаємо. Спеціальний науковий аналіз не потрібен для того, щоб визначити суб’єктів Конвенції і ті міжнародноправові відносини, які вони погодились регулювати. З огляду на це важливою за змістом є ст. 59: «Ця Конвенція
відкрита для підписання членами Ради Європи. Вона підлягає ратифікації». Не виникає сумніву, що в цій
Конвенції держави - учасниці узгодили перелік прав і свобод, що будуть надаватися особам, які перебувають під
їхньою юрисдикцією (проживають у таких державах). Сам по собі він не перетворює індивідів у суб’єктів міжнародного права, а означає лише те, що учасники відповідного договору беруть на себе взаємне зобов'язання гарантувати кожному такі права і свободи всіма наявними в їхньому розпорядженні правовими і організаційними засобами.
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Формулювання ст. 1 Протоколу № 1 ЄКЗПЛ «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти
своїм майном» не є доказом їх міжнародної правосуб'єктності так само як, наприклад, не є доказом міжнародної
правосуб'єктності морських човнів положення ст. 52 Конвенції ООН з морського права 1982 р., де йдеться про те,
що «… човни всіх держав користуються правом мирного проходу через архіпелажні води…» або ст. 5 Чиказької
конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. про те, що «кожна Договірна держава погоджується, що всі повітряні судна інших держав …мають право, за умови дотримання положень цієї конвенції, здійснювати польоти на
її територію...». Зазначимо, що більшість конвенцій галузі міжнародного екологічного права спрямовані на захист
різних представників тваринного світу – білих ведмедів, китів, тюленів та ін.
У наведених статтях держави - учасниці (суб’єкти міжнародного права) зобов’язуються поважати, забезпечувати, здійснювати, захищати конвенційні права та визначають предметну та об’єктну сферу дії договорів, адресатів
їхніх міжнародних правовідносин. Категоричним виглядає в цьому зв’язку твердження дослідників про міжнародну правосуб’єктність фізичної особи.
В сучасних міжнародно-правових актах все частіш застосовуються можливості прямого (за певних чітко визначених вимог) доступу фізичних осіб в міжнародні органи, що пов’язано із поширенням тенденції до захисту їхніх
прав за допомогою міжнародних механізмів. Саме створення контрольних механізмів у сфері прав людини значно поширило коло представників науки міжнародного права, які дотримуються концепції міжнародної правосуб'єктності індивіда. З цього приводу Антоніо Триндаде, наприклад, зазначає: «Сьогодні міжнародно-правова
суб'єктність індивідів є незворотною реальністю, і людина знаходиться, нарешті, навіть у найнесприятливіших умовах, в якості кінцевого суб'єкта права, внутрішнього і міжнародного, яка наділена юридичними та процесуальними можливостями у повному обсязі» [32, с. 240].
Таким чином, другим доказом міжнародної правосуб'єктності фізичної особи є посилання на вільне звернення із повідомленнями або скаргами фізичних осіб про захист прав у міжнародні судові, квазісудові та наглядові
установи.
Необхідно підкреслити, як зазначалося, Статути універсальних судових органів - Міжнародного Суду ООН та
Міжнародного кримінального суду не передбачають безпосередній доступ фізичних осіб до здійснення юрисдикції. За ст. 34 Статуту МС ООН тільки держави можуть бути сторонами в справах, що їх розглядає Суд. Тим не
менше, слід зазначити, що у справі про відшкодування шкоди, заподіяної під час перебування на службі ООН (1949
р.), Суд визначив, що суб'єкт міжнародного права, або міжнародна особа (an international person), є утворення
«здатне володіти міжнародними правами і обов'язками, і [яке] має здатність підтримувати свої права шляхом
подання міжнародних претензій».
Статут Міжнародного кримінального суду не передбачає будь-яких індивідуальних скарг фізичних осіб [33],
проте у відповідності зі Статутом Суд наділений юрисдикцією стосовно фізичних осіб. Особа, яка скоїла злочин,
що підпадає під юрисдикцію Суду, несе індивідуальну відповідальність відповідно до його положень (ст. 25).
Слід особливо зазначити, що головним принципом організації та діяльності Суду є принцип комплементарності: МКС не замінює, а доповнює національні органи кримінальної юстиції. На практиці це означає, що Суд здійснює свою юрисдикцію лише у випадках, коли відповідні держави-учасниці не можуть або не бажають забезпечити ефективне пересліду¬вання осіб, що підозрюються у вчиненні згаданих вище міжнародних злочинів. При
цьому критерії небажання або нездатності держави чітко визначені у пп. 2 і З ст. 17 Статуту, з чим добровільно
погоджуються держави - учасниці за ратифікації чи приєднання до угоди.
Стосовно регіональних судових установ то Американська конвенція про права людини у Главі VII передбачає
створення Міжамериканського Суду з прав людини. Відповідно до ст.44 «Будь-яка особа або група осіб або будьяка неурядова організація, законно визнана в одній або декількох державах - членах Організації, можуть направляти в Комісію петиції, що містять звинувачення або скарги про порушення цієї Конвенції будь-якою державоюучасницею». Водночас ст.61 наголошує «1. Право передачі справи до Суду мають тільки держави-члени і Комісія».
Фізичні особи не мають права стати перед Судом. Комісія повідомляє особу, якщо справа передається до Суду, і
петиціонер і його адвокат набувають права спостерігати за ходом справи.
Згідно з п. 1 ст. 5 та ст. 34 Протоколу до Африканської Хартії прав людини і народів про створення
Африканського Суду з прав людини і народів прямий доступ до Суду мають: Африканська Комісія з прав людини і народів, держава - учасниця, яка направляє скаргу в Комісію, держава – учасниця, проти якої надійшла скарга в Комісію, держава - учасниця, чий громадянин є жертвою порушення прав людини, африканські міжурядові
організації. У сучасній редакції ст. 34 (6) передбачає, що прямі скарги в Суд з боку індивідів можуть бути прийняті тільки в тому випадку, якщо держава - учасниця зробить спеціальну заяву про згоду з обов'язковою юрисдикцією Суду брати такі скарги від фізичних осіб.
Стаття 45 Арабської хартії прав людини 2004 р. передбачає створення Арабського комітету з прав людини.
Комітет, який створює Хартія, обмежується лише розглядом державних доповідей, коментує їх і робить необхідні
рекомендації відповідно до цілей Хартії (ст. 48). Він не має жодних квазісудових чи судових повноважень.
Другий розділ ЄКЗПЛ створює Європейський суд з прав людини і передбачає «Індивідуальні заяви» (ст. 34).
Інших спеціальних міжнародних судових регіональних установ із захисту прав людини не існує.
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Посилання на діяльність Європейського суду з прав людини Ради Європи заслуговують на більш ретельну
увагу. Стаття 33 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод передбачає «Міждержавні
справи», відповідно будь-яка Висока Договірна Сторона може передати на розгляд Суду питання про будь-яке
порушення положень Конвенції іншою Стороною. А ст. 34 передбачає «Індивідуальні заяви», в якій йдеться про
те, що «Суд може брати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, що вважають себе потерпілими від порушення однією з Високих Договірних Сторін прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї.
Високі Договірні Сторони зобов’язуються не перешкоджати здійсненню цього права».
З приводу процитованої ст. 34 існує цікавий, загальновідомий факт про те, що до реформування Суду за існування Комісії, яка розглядала такі скарги, вона підготувала ряд негативних доповідей щодо прав людини у Греції
за часів диктаторського режиму, який було встановлено в результаті військового заколоту у квітні 1967 р. Після
цього Греція відмовилася від членства у Раді Європи і 12 грудня 1969 р. денонсувала Європейську конвенцію 1950
р. та Протокол № 1, що позбавило її громадян і мешканців права на звернення і захист своїх прав в Комісії. Після
падіння військової диктатури 28 листопада 1974 р. Греція знов ратифікувала Конвенцію і Протокол № 1. Такими
діями Греція повернула права на звернення і захист конвенційних прав у цій міжнародній інституції тим, хто перебуває під її юрисдикцією. Це дає підстави стверджувати, що права й обов’язки за Конвенцією зобов’язують державу-учасницю, а не надаються безпосередньо особам під її юрисдикцією. Проте судді Європейського суду розглядають Конвенцію як живий правовий організм і за власної ініціативи, за відсутності заперечень держав - членів,
тлумачать її положення на власний розсуд.
Іншою важливою для розуміння питання є ст. 15 Конвенції під назвою «Відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації». В межах загальних домовленостей держава може вжити заходів, що відступають від її зобов’язань за цією Конвенцією, тобто обмежити об’єм прав нею визначених.
Зазначене вище свідчить про те, що 1) тільки особи, які перебувають під юрисдикцією держави-члена Ради
Європи, яка підписала і ратифікувала цю Конвенцію може звертатись до Європейського суду з прав людини (такого права сьогодні, наприклад, позбавлені мешканці європейської країни Білорусь) та 2) Європейський Суд має
змогу впливати на внутрішні справи держави – члена Ради Європи до того часу поки уповноважена на те державна інституція вважатиме це за доцільне (випадок з Грецією та ст. 15 Конвенції).
Про це йдеться також у п. 4 ст. 55 Конституції України, де закріплене право індивіда на звернення «… до міжнародних організацій, членом або учасницею яких є Україна». Тобто це право надається особі національним правом України і виключно в межах її міжнародних зобов’язань.
Виникає питання – чи можна казати про вільний самостійний доступ осіб до такого Суду і їхню міжнародну
правосуб’єктність, коли цією можливістю наділяє індивіда не міжнародне право, а компетентний державний національний орган, або національне законодавство? Позитивна відповідь вельми проблематична. Проте з впевненістю
можна казати, що питання про наявність або відсутність міжнародної правосуб'єктності індивіда не впливає на його
право на міжнародний судовий захист в міждержавних судових установах, членом або учасницею яких є держава як універсальний суб’єкт міжнародного права. У цьому випадку існує домовленість між собою певних держав
щодо визнання кожною з них можливості прямого звернення індивідів до міжнародних правозахисних установ та
організацій.
Особливу увагу маємо звернути на те, що наразі у відповідності із чинними універсальними конвенціями із
захисту прав людини існує лише сім міжнародних контрольних договірних органів з відповідними процедурами
звернення фізичних осіб, але виключно за певних умов [34].
Базова концепція полягає в тому, що будь-яка особа може подати повідомлення або скаргу про передбачуване порушення договірних прав групі експертів, яка встановлюється цим договором для розгляду. Цими «договірними органами», як їх часто іменують, є комітети, що складаються з незалежних експертів, обраних державами учасницями відповідного договору. Проте скарга відповідно з положеннями всіх семи договорів може бути подана договірним органам лише проти держави, яка відповідає двом умовам. По-перше, вона має бути учасником вказаної угоди, яка ратифікувала або іншим чином ухвалила цей договір. По-друге, держава - учасниця має визнати
компетенцію комітету (факультативне положення – тобто вільний вибір державою зобов’язання про застосування чи ні такої процедури), установлену згідно з відповідною угодою для розгляду скарг окремих осіб.
Наприклад, у випадку Міжнародного пакту про громадянські і політичні права чи Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок держава визнає компетенцію відповідних комітетів унаслідок того, що
вона стає учасником окремого договору, — першого Факультативного протоколу до Пакту та Факультативного
протоколу до Конвенції. І лише за задоволення зазначених двох умов будь-яка особа може подавати в комітет скаргу проти держави, стверджуючи, що її права, передбачені у відповідному договорі, були порушені.
Таким чином, держава як безпосередній суб’єкт міжнародних правовідносин вирішує питання про надання
права фізичній особі як суб’єкту свого національного правопорядку на звернення і участь у такому квазісудовому розгляді. У цьому випадку правоздатність і дієздатність за такими договорами з прав людини мають держави.
Деліктоздатність за чітко сформульованим волевиявленням держави надається нею фізичній особі як бенефіціарію (користувачеві) певних прав узгоджених між суб’єктами міжнародного права.
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Третім доказом є посилання на прямі обов'язки індивідів перед міжнародним правом, а відповідно про міжнародну правосуб’єктність у випадках їхньої міжнародно-правової відповідальності за скоєні ними злочини проти
світу, людства та військові злочини. Наприклад, Конвенція про попередження злочину геноциду і покарання за
нього 1948 р. у ст. I передбачає, що «Договірні Сторони підтверджують, що геноцид незалежно від того, чи відбувається він у мирний час або воєнний час, є злочином, що порушує норми міжнародного права і проти якого вони
зобов’язуються вживати заходів попередження і карати за його вчинення», а ст. УI наголошує, «особи, обвинувачувані у вчиненні геноциду або інших, перелічених у статті ІІІ діянь, повинні бути засуджені компетентним судом
тієї держави, на території якої було скоєне це діяння, або таким міжнародним карним судом, що може мати юрисдикцію щодо Сторін цієї Конвенції, що визнали юрисдикцію такого суду».
В наведених статтях Конвенції йдеться про те, що обов'язок у покаранні осіб, обвинувачуваних у вчиненні геноциду, покладено на держави як суб’єкти міжнародного права, що беруть в ній участь. І лише в тому випадку, якщо
держави створять міжнародний карний (кримінальний) суд і визнають його юрисдикцію, вони можуть передати
злочинців на його розгляд, для того щоб привернути увагу світової громадськості і підкреслити рівень небезпеки
їх для людства. Не має сумніву, що суб'єктами цих конвенційних правовідносин є держави - учасниці Конвенції,
але не обвинувачувані у вчиненні геноциду фізичні особи.
В окремих випадках держави шляхом укладання міжнародних договорів (Статутів) для покарання військових
злочинців за вчинення міжнародних злочинів проти світу і людяності створювали міжнародні карні суди, наприклад Нюрнберзький і Токійський військові трибунали 1946 р. Є приклади створення Міжнародних трибуналів відповідно до рішень Ради Безпеки ООН. У 1993 р. був створений Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, винних у вчиненні злочинів на території колишньої Югославії з 1991 р., в 1994 р. – Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, відповідальних за геноцид та інші серйозні порушення міжнародного
гуманітарного права, скоєні на території Руанди та сусідніх держав. Ці злочини частіше прямо пов'язані не з індивідуальним проявом злочинних дій індивідів, а зі злочинною діяльністю фашистських та (або) військових режимів, органів держав та їхніх керівників.
В цьому випадку держави особисто на основі договорів або за допомогою органів міжнародних організацій,
яким вони делегували таку компетенцію, створюють такі міжнародні трибунали, де діяльність злочинців виступає як об'єктна сфера дії міжнародного права, спрямована на врегулювання певних правовідносин держав.
З цього приводу заслуговує на увагу думка Лукашука І.І., що у статутах міжнародних трибуналів та Статуті
Міжнародного карного суду йдеться про безпосередню карну відповідальність індивіда за міжнародним правом
за найтяжчі міжнародні злочини – злочини проти миру та безпеки людства. Проте такий злочин, як піратство, відвіку вважався міжнародним, але ніхто на цій підставі не вважав індивіда суб’єктом міжнародного права. Тобто у
певних випадках міжнародне право передбачає карну відповідальність індивіда безпосередньо на основі міжнародних норм [1, с. 35-36].
Чи є такі злочинці суб'єктами міжнародного права? Чи можна казати в цьому випадку про повну чи обмежену міжнародну правосуб'єктність осіб? Як показав попередній аналіз, на нашу думку, – ні.

Висновки
Виходячи з вищевикладеного, без претензій на вичерпну повноту висвітлення проблеми і з врахуванням того,
що «не існує істини в останній інстанції», дозволю собі запропонувати власні думки про основні, вихідні положення для викладання питання по міжнародну правосуб’єктність фізичної особи для слухачів юридичних вузів.
Суб'єктом міжнародного права є утворення, здатне мати права і нести обов'язки, передбачені в нормах міжнародного права, брати участь у їх створенні і прямому здійсненні, самостійно і незалежно заявляти міжнародні претензії та нести міжнародно-правову відповідальність у випадку міжнародного правопорушення.
Міжнародно-правові акти, тобто узгоджені державами обов'язкові міжнародні документи, в яких фізична особа
визнавалась би суб’єктом міжнародного права, відсутні. Відсутні положення про визнання міжнародної правосуб’єктності індивіда універсальними міжнародними судовими установами. Дискусія чиниться між правознавцями, які займають різні позиції від проголошення індивіда суб'єктом міжнародного права або формування такого
його статусу, або визнання за ним певної міжнародної правосуб'єктності до констатації відсутності такої.
Держава як безпосередній суб’єкт міжнародних правовідносин, як держава-член міжнародної організації або
держава-учасниця міжнародного договору вирішує питання про надання права фізичній особі як суб’єкту свого
національного правопорядку на звернення і участь у судовому, квазісудовому чи наглядовому розгляді порушення її прав у таких міжнародних організаціях та органах. У цьому випадку правоздатність і дієздатність за такими
договорами з прав людини мають держави. Деліктоздатність, за чіткого волевиявлення держави надається нею
фізичній особі як бенефіціарію, користувачеві певних норм міжнародного права (і тільки в цьому значенні з великим сумнівом можна погодитися - суб’єкту таких норм міжнародного права, але не суб’єкту міжнародного права).
Поняття «суб’єкт норми міжнародного права» не є тотожнім поняттю «суб’єкт міжнародного права».
Фізичні особи, на підставі аналізу доктринальних положень та наведеної вище міжнародної практики не
можуть
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– бути незалежними і самостійними від держав – учасниць які ухвалюють міжнародні договори (конвенції, статути) що створюють правозахисні органи і організації;
– самостійно, безпосередньо брати участь у правотворчому та правозастосовчому процесах (створювати і реалізовувати міжнародні права й обов'язки). Індивіди не беруть безпосередньо участь в такій діяльності і в національному правопорядку, проте їхня національно-правова правосуб’єктність чітко визнається як міжнародним правом
(наприклад, ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст. 16 МПГПП – «Кожна людина, де б вона не перебувала, має
право на визнання її правосуб’єктності») так і національним законодавством держав. Держава з самого початку (від
народження) наділяє осіб як суб’єктів права загальною властивістю – юридичною здатністю бути носіями відповідних прав та обов’язків, передбачених національним законодавством;
– бути учасниками міжнародних міжурядових організацій та самостійно брати участь в їх діяльності та діяльності їхніх органів.
Викладене, на нашу думку, є достатньою підставою для висновку про те, що фізичні особи у сфері такого соціального явища, як сучасне міжнародне право, не можуть самостійно, без участі держав, володіти ні дієздатністю,
ні правоздатністю, ні деліктоздатністю. Тривала дискусія з цього питання свідчить, що досить суперечливою наразі є не тільки думка про те, що фізична особа є суб’єктом міжнародного права, але й про те що може бути особливим об’єктом міжнародного права.
Сучасна правова реальність підводить до висновку, що права людини є об’єктом міжнародних правовідносин
держав, індивід є об’єктом правового захисту в межах міжнародно-правових домовленостей держав.
Слушними здаються пропозиції Колосова Ю.М. застосовувати для визначення статусу фізичні особи термін
«дестинатор міжнародного права», Лукашука І.І. «бенефіціарій норм міжнародного права», застосовується також
термін «адресат міжнародно-правової норми». Дестинатор, бенефіціарій, адресат – особа, на користь якої був укладений міжнародний договір між державами про забезпечення та гарантії її прав і обов’язків. Слід відрізняти правовий захист людини, її гідності і правосуб’єктності на національному рівні від надання їй статусу суб’єкта міжнародного права.
Зрозуміло бажання правознавців як оптимістів так і песимістів щодо правосуб’єктності індивіда захистити
людину від свавілля держави і якнайшвидше наблизити золоту еру людства, поставити інтереси і права людини
під цілковитий і остаточний захист і суворий контроль міжнародного права, виділивши її як самостійний суб'єкт
міжнародного права. Однак, на сьогоднішній день, міжнародне суспільство знаходиться на початковій стадії вирішення цього питання, яке в осяйному майбутньому може й буде вирішено позитивно, але поки що не відповідає
міжнародно-правовій дійсності, про що свідчать сучасна теорія і практика, так само як і останні події та стан із
правами людини у майже у всіх країнах світу без виключення.
Авторські висновки певною мірою є дискусійними, безперечно тема потребує на подальше ґрунтовне дослідження і обговорення. Сподіваюсь, ця стаття та подальша дискусія буде в нагоді фахівцям, викладачам, студентам
і всім тим, хто цікавиться проблемами міжнародного публічного права.
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Розвиток викладання права
Європейського Союзу в Україні.
В статті досліджується процес
становлення права ЄС як
навчальної дисципліни в вищих
юридичних навчальних закладах.
Проведений історичний аналіз
становлення даної дисципліни,
визначені основні наукові школи
викладання права ЄС.
Систематизована сукупність
навчальної літератури з права
ЄС в Óкраїні. доведено, що поява
нових спеціальних курсів, публікація посібників та підручників з
вивчення окремих сфер права
Європейського Союзу свідчить
про удосконалення методик та
процесів викладання різних
сфер права європейської інтеграції.

The article is devoted to the analysis of the process of the EU law
becoming an academic discipline
in higher legal education institutions. The historical analysis of the
discipline formation was carried
out; the main scientific centers of
the EC Law teaching in Ukraine
were defined. The complex of academic literature on the EU Law was
classified. It was proved that the
emergence of new specialized
courses, publication of textbooks
and teaching materials for the
study of specific areas of EU law
indicates the improvement of
teaching methods and processes
of the different areas of European
integration law.

Починаючи з проголошення незалежності України зовнішньополітичний вектор розвитку нашої держави був
визначений в напряму європейської інтеграції. Набуття членства в Раді Європи 1995 року, укладання Угоди про
партнерство та співробітництво з європейськими співтовариствами та їх державами-членами в 1994 році, запровадження інституційного механізму співпраці з європейськими інтеграційними об’єднаннями зумовили необхідність не тільки наукового вивчення даних процесів, а й актуальність запровадження відповідних навчальних курсів та вироблення методології їх викладання у вищій школі.
На початкових етапах становлення науки європейського права як окремої навчальної дисципліни (1995-2000
рр.) певні вищі навчальні заклади, на базі яких відбувалася підготовка студентів за юридичними спеціальностями, почали вводити курси, присвячені основам права ЄС, вивченню інституційної структури тодішніх
Європейських співтовариств. Серед перших такі курси були запроваджені кафедрою міжнародного права в
Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також на
факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 1997 році Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка виграв конкурс і вперше в Україні став
координатором проекту програми ТЕМПУС – ТАСІС «Підготовка спеціалістів у галузі європейських досліджень».
У ході виконання цього проекту на базі Інституту створено за сприяння міжнародного фонду «Відродження»
Центр європейських студій, в якому відкрито магістратуру за спеціальностями «Європейська політика»,
«Європейське право», «Європейська економіка і інтеграція» та Літню школу європейських досліджень.
УДК 341.171

МÓрАВйоВ Віктор Іванович,
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри порівняльного і
європейського права Інституту міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка,
Президент Української асоціації європейського права.
СВЯТÓн олена Володимирівна,
кандидат юридичних наук, асистент кафедри порівняльного і європейського
права Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
СМирноВА Ксенія Володимирівна,

© В. Муравйов, 2013
© о. Святун, 2013
© К. Смірнова, 2013

кандидат юридичних наук, доцент кафедри порівняльного і європейського
права Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

Методологія викладання окремих дисциплін в міжнародному праві

113

У 1999 році в рамках угоди між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка і Університетом
Париж – 2 (Пантеон-Асса) на відділенні міжнародного права впроваджено навчальну програму Університету
Париж – 2 з французького та європейського права для студентів IV та V курсів, за результатами виконання якої
вперше в Україні 17 випускників Інституту міжнародних відносин отримали магістерські дипломи Університету
Париж – 2 та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Одночасно Інститут разом з Львівським національним університетом імені Івана Франка та кількома зарубіжними університетами брав участь в реалізації проекту програми ТЕМПУС «Європейське право в університетах
України». Результатом цього проекту стала підготовка «Програми курсів та планів семінарських занять з права
Європейського Союзу», що побачила світ в 2004 р. [1]
Наступний етап викладання курсів з права Європейського Союзу у вітчизняних навчальних закладах, який розпочався у 2000 рр. характеризується тим, що на відділенні міжнародного права Інституту міжнародних відносин
здійснюється спеціалізація студентів з європейського права. А 1 липня 2003 р. на базі кафедри порівняльного правознавства, що функціонувала з 1992 р. (завідувачі – професори П. Мартиненко, В. Забігайло) була створена кафедра порівняльного і європейського права на чолі з професором, доктором юридичних наук – В. Муравйовим.
Створення кафедри пов’язане передусім із стратегічним курсом України на інтеграцію в Європейський Союз
і об’єктивною потребою в підготовці відповідних кадрів для роботи у цій сфері зовнішньої політики нашої держави.
У наш час на кафедрі викладається цілий ряд як нормативних навчальних курсів з права ЄС, так і дисциплін
спеціалізації: «Вступ до права ЄС», «Інституційне право ЄС», «Основні свободи внутрішнього ринку Євросоюзу»,
«Європейське матеріальне право», «Торгівельне право ЄС», «Конкуренційне (антимонопольне) право Євросоюзу»,
«Право зовнішніх зносин ЄС», «Права людини в Євросоюзі», «Право Євросоюзу в сфері юстиції та внутрішніх
справ», «Європейське трудове та соціальне право», «Європейське транспортне право», «Правове регулювання державних закупівель в ЄС», «Спільна зовнішня політика і політика безпеки». Крім того кафедрою порівняльного і
європейського права забезпечується викладання низки дисциплін для інших відділень Інституту міжнародних відносин – «Право Євросоюзу» та «Економічне право ЄС» для студентів відділення «Міжнародні економічні відносини», «Право ЄС» та «Право євроінтеграції» для відділення «Міжнародні відносини». За ці майже 10 років діяльності співробітниками кафедри підготовлено програми навчальних дисциплін спеціалізації, видано низку підручників і навчальних посібників. Завдяки цьому кафедра порівняльного і європейського права відіграє провідну роль
щодо формування стандартів викладання права Євросоюзу на території України та розробки навчально-методичних матеріалів у цій сфері.
Поширення курсів викладання з основ права Євросоюзу почалося в рамках інших кафедр на терені українських
вишів. У 2003 р. кафедра європейського права була заснована і на факультеті міжнародних відносин Львівського
національного університету імені Івана Франка, яку очолює професор, доктор юридичних наук М. Микієвич. У
наш час кафедрою забезпечується викладання таких дисциплін як «Інституційне право Європейського Союзу»,
«Екологічне право Європейського Союзу», «Право Європейського Союзу», «Приватне право Європейського
Союзу», «Транспортне право ЄС», «Торговельне право ЄС», «Право зовнішніх зносин ЄС», «Міграційне право
ЄС», «Конкурентне право ЄС», «Соціальне право ЄС» тощо.
З 1 березня 2003 р. в Академії адвокатури України також створена кафедра прав людини, міжнародного та європейського права, завідуючим якої є к.ю.н., доцент С. Гончаренко, а викладання дисципліни «Право Європейського
Союзу» здійснюється к.ю.н., доцентом Л. Фалалєєвою.
Важливу роль щодо підготовки педагогічних кадрів у сфері права ЄС відіграв Проект Тасіс «Правничі студії в
Україні: Київ та окремі регіони», який фінансувався Європейським Союзом протягом 2002 – 2005 рр. В рамках
навчальних семінарів, які організовувалися цим Проектом, викладачі чотирьох вищих навчальних закладів
України: Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, Факультету міжнародних відносин ЛНУ ім.
Івана Франка, Економіко-правового факультету Донецького національного університету та Одеської юридичної
академії, пройшли навчання з різних галузей права ЄС. Проектом було здійснено видання серії навчальних посібників під загальною назвою «Право ЄС». Серед авторів посібників – відомі міжнародні експерти та провідні українські фахівці з різних галузей європейського права, які досить детально висвітлили питання права ЄС щодо основ
політики, інституційного устрою, політики внутрішнього ринку, антимонопольного права, фінансових ринків,
банківського, торгового та митного права, трудового та соціального права, права інтелектуальної власності та
інших галузей права ЄС.
На початку 2004 р. окрема кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства була створена на факультеті міжнародних відносин та юридичної журналістики Національного університету «Одеська юридична академія», завідувачем якої з 2009 р. є доктор юридичних наук, професор – О. Вишняков. Кафедра права
Європейського Союзу та порівняльного правознавства за час свого існування стала однією з провідних кафедр, яка
забезпечує викладання циклу дисциплін з «Права Європейського Союзу».
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Кафедра міжнародного та європейського права Київського національного економічного університету імені
Вадима Гетьмана була створена у липні 2005 року. Завідувачем кафедри є к.ю.н., доцент С. Ратушний. Коло наукових інтересів працівників кафедри досить широке і безпосередньо визначається дисциплінами, які викладаються: зокрема це проблеми гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу, особливості правової природи актів Європейського Союзу, процедур вироблення політико-правових рішень в ЄС, співробітництво
держав та міжнародних організацій в економічній сфері, преюдиціальні рішення Суду Європейського Союзу,
міжнародні комерційні угоди, європейський досвід захисту прав людини тощо.
У 2010 р. на території нашої держави з'явилася перша кафедра з права Європейського Союзу ім. Жана Моне
на базі Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА). Кафедри Жана Моне існують у
багатьох університетах світу і фінансуються Комісією ЄС. Такі кафедри не є кафедрами в нашому традиційному
розумінні, вони функціонують згідно із західноєвропейським стандартом. Кафедра в Києво-Могилянській академії складається з одного професора - к.ю.н., доктора філософії (Велика Британія), доцент кафедри галузевих правових наук Р. Петрова, який є керівником кафедри та працює на ній, та одного асистента керівника. Проект спрямовано на розробку і викладання високоякісних курсів з права ЄС українською і англійською мовами для студентів бакалаврського і магістерського рівнів навчання, а також на проведення наукових і освітніх заходів на базі
НаУКМА. Передбачається, що результатом проекту стане створення кафедри права ЄС на факультеті правничих
наук НаУКМА.
До плану діяльності кафедри включено організацію і проведення наукових і науково-практичних семінарів та
круглих столів, присвячених актуальним проблемам права Європейського Союзу, взаємовідносинам України та
ЄС, питанням адаптації українського законодавства до законодавства ЄС тощо.
Отже, можна зробити висновок, що в Україні склалося декілька центрів викладання права Європейського
Союзу, які забезпечують підготовку фахівців саме з правових аспектів європейської інтеграції. Втім, слід відзначити, що в цілому ряді провідних навчальних закладах, які готують юристів (правознавців), також читаються навчальні курси, присвячені європейському праву.
Зокрема, на юридичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна кафедра конституційного, муніципального і міжнародного права викладає такі курси, як «Європейське право» та «Прецедентне
право Європейського суду з прав людини». Кафедрою міжнародного права Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» викладається основний курс «Право Європейського
Союзу» та певні спецкурси. В Ужгородському національному університеті (Кафедра конституційного права та
порівняльного правознавства) викладається «Право Європейського Союзу». У Національній академії внутрішніх
справ (м. Київ) на кафедрі конституційного та міжнародного права викладається дисципліна «Право
Європейського Союзу», а в Харківському національному університеті внутрішніх справ на кафедрі державно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання - курс «Європейське право».
Також ціла низка навчальний курсів з права Євросоюзу викладається на юридичному факультеті Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича кафедрою міжнародного права – «Європейське корпоративне право», «Право Європейського Союзу», «Інституційна структура ЄС», «Право інтелектуальної власності ЄС»,
«Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС». А в Донецькому національному університеті діє Центр міжнародного і європейського права. Спеціальні курси з права ЄС читаються й в інших навчальних закладах.
Таким чином, в наш час відбувається визнання права Європейського Союзу в якості важливого навчального
курсу в системі вищої юридичної освіти. Право ЄС включається в навчальні програми юридичних вищих навчальних закладів в якості обов’язкової дисципліни або спецкурсу. Тому існує нагальна потреба в консолідації та узагальненні знань в галузі, що розглядається, а також забезпеченні навчального процесу фундаментальними підручниками з права ЄС.
Навчальну літературу з права Європейського Союзу наявну зараз на території України можна умовно поділити на три групи: по-перше, це переклади на українську мову підручників, виданих на Заході; підручники та
навчальні посібники, видані російською мовою в Російській Федерації; і врешті, підручники, написані українською мовою українськими фахівцями в галузі європейського права.
Що стосується першої групи, то до неї в першу чергу відноситься підручник А. Татама «Право Європейського
Союзу» (за ред. В. Муравйова) [2], який побачив світ в 1998 р. і став одним з перших підручників з права ЄС, виданих українською мовою. У ньому досліджувалися головні структури Європейського Союзу, його інститути і право,
базуючись на міжнародних угодах, практиці органів, рішеннях суду та національних судових установ країн — членів ЄС. У центрі уваги автора перебували положення угоди про партнерство і співробітництво між Україною та
Європейським Союзом.
У 1999 р. у видавництві «Київський університет» була видана перекладена з англійської мови праця Н. Муссіcа
«Вступ до права Європейського Союзу. Право, економіка, політика», книга 1 – Вступ [3]. 2002 р. був ознаменований публікацією навчального посібника В. Кернза «Вступ до права Європейського Союзу», а в 2004 р. побачив світ
навчальний посібник Г. Дейвіса «Право внутрішнього ринку» [4], перший в Україні твір, присвячений найбільш
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визначальній сфері правового регулювання в ЄС – відносинам щодо реалізації внутрішнього ринку. З того часу
починає з’являтися наукова література, присвячена окремим галузям права ЄС.
Крім того, до першої групи джерел можна віднести роботи О. Бєлоглавека «Економічне право Європейського
Союзу» [5], К. Дейвіс «Право Европейского Союза» (2005 р.) [6], Н. Мусиса «Усе про спільні політики Європейського
Союзу» (2005 р.) [7], П. Свободи «Вступ до європейського права» (2006 р.) [8], М. Гердегена «Європейське право»
(2008 р.) [9], Р. Штрайнца «Європейське право» (2009 р.) [10] та інш.
Звертаючись до робот російських фахівців в галузі права ЄС, в першу чергу слід назвати підручники, видані
Московською державною юридичною академією за редакцією С. Кашкіна [11] та Московського державного університету міжнародних відносин за редакцією Л. Ентіна [12]. Ці підручники дають загальну уяву про особливості функціонування права Європейського Союз. Проте їх недоліком є те, що головний акцент в них робиться на співробітництві ЄС саме з Російською Федерацією, що не відповідає потребам підготовки саме український фахівців в
цій сфері.
Таким чином, на початку 2000 р. відчувалася нагальна потреба у необхідності розробки та видання саме україномовних підручників та навчальних посібників з права Європейського Союзу, адаптованих до потреб українського суспільства. Спочатку науковці йшли по шляху включення окремих розділів з права ЄС до підручників з міжнародного права. Так, у 2000 р. побачив світ підручник А. Дмітрієва, В. Муравйова «Міжнародне публічне право»
[13], де міститься розділ В. Муравйова «Право Європейського Союзу». У 2004 р. кафедрою міжнародного права
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету був виданий підручник «Міжнародне
право. Особлива частина», де також проф. В. Муравйов був автором окремого розділу, присвяченого праву ЄС.
У цей же час починають з’являтися окремі праці, присвячені праву ЄС. Тут варто звернути увагу на
«Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права: Навчальний посібник викладача (методологія та дидактика)» за науковою редакцією В. П’ятницького (2000 р.) [14]; навчальний посібник Р. Петрова, З.
Опейди, Д. Федорчук та А. Вакуленко «Вступ до права Європейського Союзу» (2001 р.) [15]; «Право Європейського
Союзу. Загальна частина»; виданий у Київському національному економічному університеті В. Опришком, А.
Омельченко та А. Фастовець (2002 р.) [16], навчальний посібник, виданий у Львівському університеті імені Івана
Франка – «Європейське право навколишнього середовища» (2004 р.) [17]. У 2006 р. Національною академією державного управління при Президентові України та Центром правових та підприємницьких досліджень було опубліковано навчальний посібник І. Грицяка «Право та інституції Європейського Союзу» [18]. А в 2008 р. побачив світ
курс лекцій О. Гайдуліна «Європейське контрактне право» [19]. В 2011 році вийшов навчальний посібник
«Антимонопольне право Євросоюзу» (К.Смирнова [20]).
2007 р. вийшов в світ підручник, присвячений основним теоретичним засадам функціонування правової системи ЄС, а саме «Вступ до права Європейського Союзу» проф. В. Муравйова [21]. В цьому підручнику подано характеристику правової природи ЄС, здійснений аналіз особливостей функціонування внутрішнього ринку та спільних політик ЄС.
У 2010 р. на базі Донецького юридичного інституту МВС України був підготовлений навчальний посібник
«Право Європейського Союзу» за редакцією В. Бесчастного. У цьому посібнику наводиться узагальнена інформація про цілі, завдання, принципи Європейського Союзу, систему його органів, механізм створення та застосування юридичних норм на загальноєвропейському рівні. Окремий розділ присвячено питанням адаптації українського законодавства до права Європейського Союзу. У 2011 р. цей навчальний посібник був перевиданий [22].
Наприкінці 2000 рр. на території нашої держави сформувалося три центри розробки фундаментальної навчальної літератури з права ЄС.
У 2009 р. на базі Донецького національного університету за редакцією Р. Петрова був виданий навчальний
посібник для вищих навчальних закладів «Право Європейського Союзу» [23]. До авторського колективу увійшли
Л. Бондар, Г. Брєдова, А. Вакуленко та ін.
Другий центр щодо розробки навчальних матеріалів діє на Кафедрі права Європейського Союзу та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія». Зусиллями співробітників кафедри в 2010 р. був підготовлений навчальний посібник «Право Європейського Союзу. Особлива частина» під редакцією М. Аракеляна та О. Вишнякова [24].
Врешті у 2011 р. колективом кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керівництвом проф. В. Муравйова підготовлено фундаментальний підручник з права ЄС, який став першим в Європі і на теренах СНД підручником, створеним із урахуванням кардинальних змін, внесених у правове регулювання європейської інтеграції Лісабонськими
договорами [25]. У підручнику у розділах, присвячених інституційному праву Євросоюзу, розглядаються питання виникнення і розвитку європейських інтеграційних об’єднань, дається поняття права Євросоюзу, висвітлюється його юридична природа, суб’єкти, джерела права, співвідношення права Євросоюзу і внутрішнього права держав-членів, структура і діяльність інститутів Євросоюзу, процедури ухвалення актів об’єднання. Розділ з матеріального права містить підрозділи, присвячені економічному й валютному союзу ЄС, правовому регулюванню від-
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носин на внутрішньому ринку Євросоюзу, фінансовому, антимонопольному, транспортному, соціальному, трудовому, корпоративному праву, права державних закупівель ЄС. До підрозділів, в яких йдеться про правові засади основних свобод внутрішнього ринку додано підрозділ, присвячений поширенню цих свобод на треті країни.
Розділ, присвячений видам політики і напрямам діяльності Євросоюзу, охоплює підрозділи, в яких розглядаються спільна зовнішня політика і політика безпеки, спільна торговельна політика, створення простору свободи, безпеки і юстиції, права людини в Євросоюзі та гармонізація законодавства в ньому. У розділі стосовно права зовнішніх зносин Євросоюзу висвітлюються, насамперед, питання міжнародної правосуб’єктності цього об’єднання, його
зовнішньої компетенції та договірної практики. До розділу з правого регулювання відносин України з ЄС включено підрозділи про взаємодію правопорядку Євросоюзу з правопорядком України, договірний та інституційний
механізми регулювання відносин України з європейськими інтеграційними об’єднанням, гармонізацію законодавства нашої держави з правом ЄС, а також про основні напрями політики Євросоюзу щодо України.
Таким чином, у підручнику викладено матеріали, що охоплюють всі дисципліни з права Євросоюзу, які викладаються кафедрою порівняльного і європейського права в Інституті міжнародних відносин.
При написанні підручника було вивчено практику держав-членів ЄС, використано оригінальні документальні матеріали, рішення Суду ЄС, нові праці зарубіжних та українських авторів. Матеріали підручника викладено
в максимально доступній формі. У Додатку до підручника поданий переклад текстів установчих договорів ЄС на
українську мову.
Слід відмітити, що в 2013 році з’явився другий в Україні підручник «Право Європейського Союзу» за редакцією О.Вишнякова [26]. Значним позитивом цієї фундаментальної роботи є те, що у підручнику спеціальна увага
приділена правовим галузям, які раніше висвітлювалися недостатньо або взагалі не висвітлювалися у вітчизняній
навчальній літературі. До них можна віднести, насамперед, страхове право ЄС, правове регулювання ринку цінних паперів, інвестиційне право ЄС, правові основи політики ЄС у сфері культури, освіти, наукових досліджень,
аграрне право ЄС, правове регулювання відносин у мережі Інтернет, адміністративне право ЄС.
Отже, в наш час наявність спеціальної юридичної літератури, в якій враховані особливості українських інтеграційних реалій, забезпечує процес викладання європейського права у вищих навчальних закладах нашої держави на належному рівні.
Участь України в діяльності європейських інтеграційних організацій, набуття повноправного членства в
Енергетичному Співтоваристві, вступ в силу Угоди про зону вільної торгівлі з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі, підготовка Угоди про асоціацію між Україною та ЄС зумовлює необхідність посилення спеціальних
курсів з права Європейського Союзу. Тенденція до практичного вивчення окремих сфер права Європейського
Союзу призводить до активізації в процесі викладання таких дисциплін. Поява нових спеціальних курсів, публікація «галузевих» посібників та підручників з вивчення окремих сфер права Європейського Союзу свідчить про
удосконалення методик та процесів викладання різних сфер європейської інтеграції.
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Summary

Membership in the Council of Europe in 1995, concluding the Partnership and Cooperation Agreement with the
European Communities and their Member States in 1994, the foundation of institutional mechanism for cooperation with
European integration organizations stipulated not only scientific researching of these processes, but also the relevance of
the implementation of appropriate training and development of the methodology of teaching in higher educational
schools.Ukraine's participation in the activities of European integration organizations, membership in the Energy
Community, the entry into force of the Free Trade Agreement with the EFTA, negotiations on Association Agreement
between Ukraine and the EU cause the enhancement of special courses on European Union law.
There are some stages of the evolution of EU Law teaching in Ukrainian high educational institutions.
In the initial stages of science European law as a separate discipline (1995-2000) some universities on the basis of continuous training students in legal specialties began to introduce courses on the basics of EU law, to study the institutional structure of the formers European Communities. These first courses were introduced in the Department of International
Law at the Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University and in the Faculty of
International Relations of Lviv National Ivan Franko University.
In 1997 in the Institute of International Relations of Kiev Taras Shevchenko University the project coordinator of
Tempus - TACIS «Preparation of specialists in the field of European Studies» was launched. The next stage of teaching
courses on EU law in the educational institutions, which started in 2000 was characterized by the fact that the special specialization «European Law» was introduced in the Institute of International Relations. Nowadays Department of
Comparative and European Law plays a leading role in shaping the standards of teaching EU law on the territory of
Ukraine and the development of teaching materials in the field.
Thus, there is recognition of the EU as an important course in higher legal educational institutions. EU law is included in the curricula of higher education law schools as a compulsory subject or course. There are specialized courses on the
EU Law in Universities of Kyiv, Lviv, Kharkiv, Donetsk, Chernivtsi, Odessa & so on.
Therefore there is an urgent need for consolidation and generalization of knowledge in this field, as well as academic
process fundamental textbook on EU law. Educational materials on European Union law now existing in Ukraine can be
divided into three groups: firstly, books of the West science authors that were translated into Ukrainian language, secondly, books and manuals, published in Russian in the Russian Federation, and finally, textbooks, written in Ukrainian specialists in the field of European law. So nowadays have a special legal literature, which included features of Ukrainian integration realities support teaching European law in the universities of our country at the appropriate level. There are few
centers of scientific-methodological literature. Textbooks on EU Law were published in Kyiv, Lviv, Donetsk, Odessa.
There are also several specialized textbooks on some aspects of the EU Law (for example, on EU Environment Law,
Internal Market Law, EU Competition Law, EU Contract Law).
The trend towards practical study specific areas of the European Union leads to activation of the process of teaching
these subjects. The emergence of new specialized courses, publication of general & specialized manuals and textbooks to
study specific areas of the European Union suggests the improvement of techniques and processes of teaching of different areas of European integration.

Óкраїнський часопис міжнародного права 2013
Спецвипуск: Проблеми викладання міжнародного права

Деякі питання викладання
міжнародного повітряного та
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Стаття присвячена аналізу історії
та сучасній практиці викладання
міжнародного повітряного та
міжнародного космічного права у
вищих навчальних закладах
Óкраїни та росії.

Article analyzes history and present practice of teaching of international air law and international
space law in the higher schools of
Ukraine and Russia.

Викладання міжнародного повітряного й космічного права має свою історію,
тому що формування та становлення цих галузей, як відомо, відбувалися у
Олександр Григоров
ХХ столітті.
Згідно з твердженнями деяких спеціалістів у галузі міжнародного космічного права, саме на базі Інституту
повітряного й космічного права Університету McGill (Канада) у 1963 році був запропонований для читання
перший курс космічного права. Безумовно, викладання теоретичних і практичних питань міжнародного повітряного права має довшу історію. Слід згадати, що дослідженнями теоретичних та практичних питань становлення міжнародного повітряного права займався, наприклад, професор В.Грабарь1. На теренах колишнього Радянського Союзу читання лекцій з цих галузей міжнародного публічного права починалось в 60-х
роках ХХ століття на кафедрах міжнародного права Університету дружби народів (зараз – РУДН) та
Московського державного інституту міжнародних відносин (МГІМО). Так, наприклад, курс лекцій з міжнародного космічного права в РУДН був введений відомим російським юристом-міжнародником професором Г.П.
Жуковим у 1965 р. Лекції були присвячені не тільки теоретичним питанням, але й прикладним, пов’язаним
з практичною космічною діяльністю.
З другої половини 70-х років на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету імені Тараса Шевченка в загальний нормативний курс міжнародного публічного права
була введена тематика міжнародного повітряного права й міжнародного космічного права. Як правило, міжнародно-правові стандарти використання повітряного й космічного простору вивчалися студентами ІІІ курсу
відділення міжнародного права у другій частині вищевказаного нормативного курсу міжнародного права,
присвяченій основним галузям міжнародного права.
У 1986 р. зусиллями співробітників кафедри міжнародного права й порівняльного правознавства професора Володимира Григоровича Буткевича та доцента Валерія Олександровича Самохвалова був розроблений
спеціальний курс «Міжнародне космічне право». Цей спецкурс включав, як правило, 8-9 лекцій й 6 семінарських (практичних) занять, присвячених проблематиці міжнародного космічного права.
У подальшому вже в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка цей спецкурс як і спецкурс «Міжнародне повітряне право» в такому ж обсязі стали обов’язковими
для підготовки бакалаврів з спеціальності «міжнародне право».
Вказані спецкурси читаються для студентів ІУ курсу на базі спеціально розроблених навчальної й робочої
програм, які містять не тільки основні положення лекцій, але й теми семінарських занять, а також завдання
для самостійної роботи студентів.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне повітряне право» є: правовий статус й режим
використання повітряного простору, правова регламентація міжнародних повітряних перевезень, правовий
статус повітряних суден та їх екіпажів, відповідальність повітряних перевізників, правове забезпечення безпеки цивільної авіації.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне космічне право» є: правовідносини держав, що
виникають у процесі дослідження й використання космічного простору, особливості правового режиму космічного простору й небесних тіл, правовий статус космічних об’єктів та їх екіпажів, інститут відповідальності у міжнародному космічному праві.
Таким чином програма підготовки на відділенні міжнародного права включала два вищезгадані спецкурси, кожен з яких включав не менше 8 лекцій та 6 – 7 семінарських занять. Виходячи саме з цієї практики в
Інституті повітряного і космічного права, створеному в Національному авіаційному університеті (м. Київ),
УДК 341.226 + 341.229
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починаючи з 2003 року була розпочата активна діяльність з підготовки спеціалістів у галузі міжнародного повітряного і космічного права2.
Ведучи мову про сьогодення слід зазначити, що для порівняння приблизна програма спецкурсу
«Міжнародне повітряне право», розроблена відомим російським спеціалістом у галузі міжнародного повітряного права професором Ю.Н.Малєєвим (рецензенти професор Ю.М. Колосов та професор Ю.А.Решетов),
передбачає 28 годин лекційних, 20 годин для практичних занять та 41 годину для самостійної роботи студентів, тобто загальний обсяг складає 89 годин. В рамках цієї навчальної програми для вивчення пропонуються
такі теми: «Поняття та сутність міжнародного повітряного права», «Джерела міжнародного повітряного
права», «Принципи міжнародного повітряного права», «Правовий режим повітряного простору», «Правовий
статус повітряного судна», «Польоти у повітряному просторі», «Обслуговування повітряного руху», «Боротьба
з актами незаконного втручання», «Міжнародні повітряні перевезення», «Міжнародні авіаційні організації»,
«Європейське повітряне право»3.
Не менш цікавими є, на наш погляд, й інші плани підготовки спеціалістів, зокрема з міжнародного космічного права. Так, наприклад, згідно з Навчальною програмою «Міжнародне космічне право» СанктПетербурзького державного університету аеронавігаційного приладобудування під редакцією С.П.Малкова
обсяг тільки лекційних занять складає 48 годин аудиторного часу. Тематика лекцій досить широка і крім класичних тем включає зокрема спеціальні теми, такі як: «Міжнародно-правові аспекти демілітаризації космосу»,
«Міжнародно-правове регулювання супутникового електрозв’язку», «Міжнародний проект «Морський старт»,
«Міжнародно-правовий статус космодрому «Байконур»4.
В свою чергу робоча програма спецкурсу «Міжнародне повітряне право» кафедри міжнародного права та
порівняльного правознавства Північного (Арктичного) федерального університету (м. Архангельськ) пропонує 10 лекцій, тобто 20 академічних годин. Так само як і в попередньому прикладі поряд з класичними темами, присвяченими системі сучасного міжнародного повітряного права, пропонуються теми, що мають важливе практичне значення, зокрема: «Регулювання комерційної діяльності авіапідприємств на світовому ринку
повітряного транспорту», «Правове регулювання міжнародного лізингу цивільних повітряних суден»5.
Хотілося б звернути увагу на те, що у двох останніх випадках мова йде не про «спеціалізовані» вищі
навчальні заклади, які «історично» займаються підготовкою фахівців у галузі міжнародного повітряного та космічного права.
На фоні вище викладеного короткого огляду досить симптоматичним є різке скорочення годин, виділених для вивчення міжнародного повітряного та міжнародного космічного права студентами відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Так програма об’єднаного спецкурсу «Міжнародне повітряне і космічне право» у 2012-2013 навчальному році для студентів відділення із спеціалізацією «міжнародне публічне право» нараховує усього 16 лекційних годин: відповідно по 4 лекції з тематики міжнародного повітряного й космічного права. Безумовно
«адміністративні боси» у сфері науки скажуть, що проблеми цих галузей розглядаються у загальному нормативному курсі міжнародного публічного права. Але у даному випадку мова йде лише про одну лекцію на
кожну галузь. До того ж вище вказаний «скорочений» спецкурс не читається студентам відділення міжнародного права з спеціальності «міжнародне приватне право». І це в той час, коли сучасне міжнародне повітряне
право й космічне право включають цілу низку практичних питань, пов’язаних з відповідальністю повітряних
перевізників, аспектами обов’язкового повітряного й космічного страхування, міжнародними космічними
комерційними проектами6.
Хотілося б навести переконливіший приклад щодо організації викладання міжнародного повітряного й
космічного права. Автор цієї статті мав честь брати участь у міжнародному симпозіумі (практикумі)
ООН–Україна з космічного права у 2006 р., під час роботи якого й у тому числі розглядалися питання викладання міжнародного космічного права. Згідно з доповіддю професора Директора Національного центру
дистанційного зондування Землі й космічного права університету Міссісіпі (США) Д.І.Габриновича у програмі з викладання повітряного й космічного права на основні курси виділяються 12 кредитів, в тому числі: міжнародне повітряне право (3 кредити), авіаційне право США (3 кредити), міжнародне космічне право (3 кредити), національне космічне право (3 кредити)7.
Виходячи з вище викладеного, прогресуюча «економія» навчальних годин для викладання міжнародного
повітряного та космічного права безумовно призведе, на думку автора, до різкого падіння рівня підготовки
юристів-міжнародників у нашому вузі.
1. Див. детальніше: Lauri Mälksoo Vladimir Hrabar: The
Cosmopolitan International Lawyer.- Альманах международного права. – Одесса: «Феникс». Выпуск 3. 2011. С. 138-162.
2. nau.edu.ua
3. www.aerohelp.ru/law
4. www.window.edu.ru/library

5. www.nafu.ru/law
6. www.iir.kiev.ua/ua/specialties/mp
7. Див. детальніше: Статус, применение и прогрессивное
развитие международного и национального космического
права. Материалы симпозиума (практикума) ООН–Украина
по космическому праву. – К.: «Атика-М», 2007. С. 117-122.
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Статтю присвячено дослідженню
теоретичних проблем викладання нових комплексів міжнародно-правових норм. досліджено
застосування в цьому процесі
нових і інноваційних методик.
Показано роль міжнародно-правових баз даних в процесі викладання.

The paper studies the theoretical
issues of teaching new set of international legal norms. The application of new and innovative techniques in this process is investigated. The role of international legal
databases in teaching is demonstrated.

Сергій Білоцький
Проблема викладання завжди тісно пов’язана з еволюційним розвитком науки. Не є виключенням в цьому і
наука міжнародного права. Підвищення його значення в світі і необхідності його поглибленого викладання підкреслювалася на рівні універсальних міжнародних організацій. Так, в резолюції «Десятиліття міжнародного права
ООН» (№ 44/23 від 17 листопада 1989 р.) Генеральна Асамблея підкреслила необхідність «сприяти викладанню,
... поширенню та більш широкому визнанню міжнародного права» [1, с. 35]. Реалізація цього завдання знаходить
своє практичне втілення в різних аспектах: підвищення якості викладання, зміни методології викладання, посилення критеріїв вимог до абітурієнтів, розширення, а в багатьох випадках і створення інформаційної бази для
навчання, підготовки майбутніх викладачів з аспірантів і багато іншого.
В загальній теорії права і міжнародному праві відомі кілька різновидів об’єднання значних масивів правових
норм. Це і галузі права, і комплексні галузі права, і комплекси правових норм, і комплекси правових і інших норм
і багато іншого. При цьому поняття ці не є ідентичними, і не всі з них мають право на застосування в рамках міжнародного права. Наприклад, під комплексною галуззю розуміють об’єднання навколо одного предмету регулювання норм з міжнародного і національного права, що по суті своїй є невірним вважаючи на види джерел міжнародного права.
Методика навчання праву - дуже динамічна наука, має своїм предметом сукупність методичних прийомів,
засобів навчання праву, формування вмінь і навичок поведінки в правовій сфері [2, с. 14; 3, с. 50]. Це обумовлено
тим, що змінюються підходи вчених до питань організації правової освіти, що формується правова культура суспільства. Методика навчання праву - це не тільки наука, але й мистецтво, оскільки ніякі теоретичні дослідження
або практичні рекомендації ніколи не замінять того різноманіття методичних прийомів, яке народжується стихійно-емпіричним шляхом у викладача. Тим не менш доведено, що максимально результативний досвід створюється саме на основі знань науки, а не всупереч цим знанням. Будь-який професіонал в цій області повинен навчитися створювати свою методику правового навчання, сформовану на базі існуючих підходів навчання праву, з особливими відмінностями, стосовно конкретної аудиторії студентів. Викладач права повинен навчитися творчому
осмисленню пропонованих варіантів правового навчання [4, с. 32].
Стосовно викладання в рамках курсу «міжнародне право» нових комплексів норм ми стикаємося з іншим парадоксом. Комплекс міжнародно-правових норм є по суті своїй штучним явищем, який об’єднує навколо правового
регулювання певного об’єкту ряд норм з різних галузей міжнародного права. Ці норми не вважаються наразі чи
взагалі ніколи не будуть вважатися галуззю права з якихось причин (немає єдиного кодифікуючого акту, або
немає достатнього набору спеціальних принципів, або недостатній правовий масив, або немає зацікавленості світового співтовариства та багато іншого, що пов’язано з відсутністю однозначного розуміння притаманних галузі
міжнародного права критеріїв). Але ми можемо виділити цей комплекс виходячи з існування об’єкту і його міжнародно-правового регулювання. Потреб для таких наших дій може бути кілька: наукові, педагогічні, державницькі, дослідницькі і т.п. Як приклад, ми можемо обрати правове регулювання екологічно орієнтованої енергеУДК 37.016:345
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тики, природних ресурсів/корисних копалин, телекомунікації, науково-технічне співробітництво і т.п.
Якщо брати педагогічні потреби і відповідно проблему викладання такого комплексу норм, то постають кілька питань: практична потреба в цьому виходячи з зацікавленості потенційних роботодавців в вузькоспеціалізованих фахівцях відповідного профілю; можливості забезпечити достатньо кваліфікований викладацький склад з
такої дисципліни; доречність залучення в процесі викладання масиву національного та зарубіжного законодавства,
виходячи з потреб навчання вузькоспеціалізованих фахівців і т.п.
Задоволення таких навчальних потреб можливе в кількох формах: як окрема тема в рамках курсу МП, як окремий спецкурс в рамках підготовки юристів-міжнародників.
Викладання вузькоспеціалізованих тем видається доречним не в рамках навчання на бакалаврів, а саме магістрів і спеціалістів міжнародного права, оскільки при цьому студент буде вже мати достатній рівень підготовки
для можливості обрання специфіки своєї майбутнього працевлаштування і застосування до цього своїх специфічних поглиблених знань в міжнародному праві.
Забезпечити якісний рівень викладання міжнародного права має відповідна науково-методична база.
Вирішенню цієї проблеми мають бути присвячені два головні заходи: а. наявність цілісного, насиченого матеріалом, об’єктивного, відповідального часу підручника міжнародного права; б. наявність вільного доступу для студентів та викладачів до закордонних міжнародно-правових баз даних.
В освітньому процесі взаємозв'язок методології та методики невипадковий, оскільки відображає різні форми
прояву та організації пізнавального процесу, як педагога, так і студентів. На думку А.В. Безрукова, І.В. Тепляшина
«найважливішими завданнями при підготовці фахівців в системі юридичної освіти залишаються не тільки якісний теоретичний рівень викладання, а й організація підготовки учнів до повноцінної практичної діяльності» [5].
Існує два головні підходи. Нормативний підхід є найбільш поширеним способом вивчення і викладання юридичних наук і по суті не містить значних змін в умовах перегляду багатьох ключових положень. Суть методики навчання в контексті нормативного підходу: від понять правової доктрини і правових принципів до правових норм та
правових спорів. Основна мета навчання полягає в засвоєнні теоретичних знань, виробленню умінь та навичок
роботи з нормативним матеріалом, аналізу різних джерел права і їх застосування для вирішення конкретних правових спорів.
Методика прецедентного підходу ґрунтується не тільки на формально-юридичному методі тлумачення правових норм, але і на використанні методу моделювання, прийомів абстрагування та ідеалізації, що дозволяє вибудовувати загальну модель інтерпретації юридичних конструкцій для створення судових прецедентів. Крім того,
прецедентний підхід у викладанні міжнародного права передбачає більш активну позицію в освітньому процесі,
як викладачів, так і учнів. Основною метою стає не стільки забезпечення фундаментальної теоретичної підготовки студента, скільки навчання його навичкам юридичної аргументації, вмінню зіставляти вихідні дані правового
спору і висновки в судовому рішенні, вести власні роздуми і давати оцінку прийнятим рішенням, складати процесуальні документи. Перевагою даного підходу є розвиток у студентів аналітичних здібностей, здатності до незалежного мислення і прийняття рішень, отримання знань про роль та функції діяльності юриста.
Такий підхід до розуміння сутності міжнародного права зумовлює специфічні форми і методи викладання в
системі юридичної освіти: лекції ґрунтуються на попередньому вивченні студентами нормативного матеріалу і
судових прецедентів і спрямовані на обговорення найбільш складних практичних питань судового тлумачення і
правозастосування; семінари, як правило, не доповнюють лекції і орієнтовані на формуванні професійних навичок студентів; використовуються також ігрові методики [6].
Зараз в науковому плані виділяються наступні види інновацій: модульні, системні та приватні. Впровадження
інновацій може втілюватися і в появі нових методичних прийомів, які раніше не використовувалися в навчальних
закладах, наприклад, таких, як імпровізоване слухання справи в міжнародному суді, Раді Безпеки ООН чи
Генеральній Асамблеї ООН, проведення засідання в певних комітетах і комісіях, що дозволяє в формі рольової гри
вивчити складні для запам'ятовування теми. Студентам надається можливість проведення семінарських занять із
запропонованих тем у формі інтерактивних ігор з розподілом ролей та оцінкою результативності проведеної гри.
При цьому показники знань студентів є значно вище, ніж при проведенні традиційних семінарських і практичних занять. Так, студенти отримують можливість не просто брати участь у навчальному процесі, але і керувати
ним, визначати його пріоритетні напрямки та оцінювати результати власної роботи. Все це дозволяє говорити про
високу ефективність даної інноваційної технології [4, с. 34].
В юридичній літературі проблема педагогічних технологій правової освіти досліджена мало. Існує ряд робіт
[7, с. 40; 8, с. 40], присвячених даній тематиці, серед яких можна виділити систематизовану роботу Є.А. Пєвцова [9,
с. 212], присвячену впровадженню інноваційних технологій в процес викладання права. В останні роки система
педагогічних технологій правової освіти виступає як особистістноорієнтована, спрямована на розкриття індивідуальних здібностей, навичок і знань учнів. Система методів, які використовуються для викладання міжнародного
права, повинна враховувати такі особливості, як різний рівень підготовки студентів, різні здібності до сприйняття матеріалу [4, с. 35].
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Інновації супроводжуються також змінами організаційної структури вищого навчального закладу. Це може втілюватися в появі нових посад, таких, наприклад, як керівник студентського товариства, заснованого для реалізації юридичних знань на практиці [10, с. 27], організації студентських наукових журналів і т.п.
В той же час слід зазначити, що ці технології можуть використовуватися лише в тих вищих навчальних закладах, де рівень підготовки студентів знаходиться на досить високому теоретико-пізнавальному рівні. А колектив професорсько-викладацького складу готовий до сприйняття нових форм навчального процесу, що дає студентам
достатній рівень свободи і автономії. Необхідно зауважити, що серед інноваційних технологій викладання міжнародного права переважають інтерактивні форми занять [4, с. 34].
Серед інноваційних технологій при викладанні права дуже застосовна методика «мозкового штурму», яка
використовується у випадку, коли при вирішенні проблеми можна використовувати якомога більшу кількість
можливих варіантів. Даний метод у вищих навчальних закладах можна використовувати при проведенні круглого столу чи диспуту, коли викладачем може призначатися ведучий заходу, який формулює проблему для обговорення, інші студенти по черзі висловлюють свою думку щодо запропонованої проблеми. Всі пропозиції, які носять
раціональний характер, записуються на папері, а потім об'єднуються і вистроюються залежно від їх значущості. В
ході проведення диспуту учасники повинні проявляти толерантність і повагу один до одного, давати можливість
висловитися кожному бажаючому.
Також до інноваційних технологій можна віднести введення медіації в систему викладання права. Аудиторії
пропонується будь-яке спірне питання, що вимагає, однак, чіткої відповіді і рішення. Знайти вихід з ситуації
можна лише за допомогою медіатора, в ролі якого може виступати викладач, оскільки в процесі гри студенти
можуть розділитися на групи, які відстоюють свої інтереси. Завдання медіатора полягає не тільки в структуруванні різних точок зору, але і в примиренні сторін та знаходженні спільного для всіх рішення.
Необхідно відзначити, що при роботі в групах необхідно, крім розробки завдань, чітко сформулювати правила поведінки в групі:
1) Кожен учасник має можливість висловитися, якщо захоче;
2) Усі учасники групи поважають цінності і погляди кожного, навіть якщо не згодні з ними;
3) Обговорюються ідеї, пропозиції, а не люди, які їх висловили;
4) Всі учасники роблять зауваження коротко і по суті;
5) Кожен учасник, навіть захищаючи свою точку зору, відкритий для сприйняття чужих ідей, думок та інтересів інших учасників [11].
Важливу роль у викладанні нових комплексів в міжнародному праві відіграють використання інформаційних
технологій, таких, баз даних з міжнародного права як: LexisNexis, Westlaw international, Hein Online , OJ OnlinePlus,
JUTA Law і інші. Зрозуміло підключення до цих баз є коштовним задоволенням, проте без нього навряд чи можливе забезпечення якісно високого рівня знань студентів, особливо в різних нових правових комплексах, які ще чи
взагалі чи принаймні мало досліджені у вітчизняній науці.
Проблемою при викладанні нових міжнародно-правових комплексів є сама персона викладача. Так, як вказує
Н. Куренкова з останніх десятиліть ХХ ст. до педагогіки вищої школи залучалося більше фахівців без педагогічного досвіду з тієї чи іншої галузі спеціальної правової діяльності. Як правило, більшість з них не мали педагогічної освіти і не володіли методикою викладання навчальної дисципліни і, як наслідок, здійснювали свою викладацьку діяльність на ситуативно-практичному рівні. І лише небагато з таких викладачів володіли власним творчим стилем діяльності і на цій основі здатні були якісно здійснювати управління не тільки реалізацією певних завдань
навчального процесу, але і впливати на виховну складову навчаються. Ситуація, коли на викладацьку роботу до
вузу приходять фахівці, що проявляють себе в тій чи іншій науковій або практичній діяльності, зберігається і донині. Відповідно, головним критерієм при відборі для роботи в якості викладача вузу - є практичний досвід за фахом
або наукові успіхи в юриспруденції [12].
Таким чином, хотілося б відзначити наступні моменти в процесі викладання нових комплексів норм: викладання переважно в рамках спеціалізованого навчання на магістрів міжнародного права, за наявності в студентів
достатньої теоретичної і практичної бази; навчання цим новим комплексам буде носити переважно вузькоспеціалізований характер, що має тягнути за собою затребуваність певної кількості таких спеціалістів на ринку праці;
наявність спеціалізованих правових баз даних; достатній рівень підготовки викладацького складу; зацікавленість
студентів в такому комплексі. В той же час не можна упускати з виду можливості викладання нових комплексів
не в якості самостійних дисциплін, а в рамках включення їх до викладання окремих вже існуючих галузей міжнародного права.
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Summary

The problem of teaching is always related to the evolutionary development of science. International law is no
exception.
There are several varieties of legal norms unification known in the general theory of law and in the international law. They include the areas of law, complex areas of law, complex legal rules, legal and other rules, and many more.
In this case, these concepts are not identical, and not all of them are applicable in the framework of international law.
These rules are currently not or never will be branch of law, for whatever reason (no single codification act, or
there is no set of specific principles or insufficient legal array, or no interest of the international community, and more,
due to the lack of unambiguous inherent understanding of international law criteria). But we can identify this set based
on the existence of the object and its international legal regulation. The example of such complex of rules is environmentally oriented energy.
We identified the following points while teaching the new set of rules: teaching mainly through specialized training for masters of international law, if the students possess sufficient theoretical and practical base; training of these
new complexes will be mostly highly specialized, that would promote a demand for a certain number of such specialists in the labor market; the presence of specialized legal databases; sufficient training faculty; interest of students
in this complex. At the same time we can not omit the possibility of teaching new complexes not as separate disciplines, but include them into teaching of the existing areas of international law.
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Стаття присвячується загальнотеоретичним питанням комплексних галузей міжнародного
права, правового регулювання
транскордонних відносин та
методологічним аспектам викладання міжнародного інформаційного права.

The paper is devoted to the theoretical aspects of international law
complex branches, international
regulation of Transborder relations
and methodological framework for
international information law studying.

Програмою заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка, яка була затверджена у 2011 році, передбачається що «результати навчання значною мірою формуються за рахунок опанування навчальних дисциплін загальнонаукової та фундаментальної підготовки,
базових професійно-орієнтованих дисциплін інших напрямів і спеціальностей». Серед правових дисциплін,
міжнародне право посідає вагоме місце в системі викладання у вищих навчальних закладах, що визнається
вкрай необхідним міжнародною спільнотою [1].
Міжнародне інформаційне право як сучасна комплексна галузь міжнародного права отримало своє визнання завдячуючи стрімкому розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та їхнього проникнення у
всі сфери суспільного життя [2]. Як зазначається у виданні Міжнародного союзу електрозв’язку «В пошуках
кібермиру» (2011), «технологічний прогрес буде підкріплюватися потребами ринку та споживачів у створенні продуктів, послуг та пристосувань ІКТ», і далі, - «майбутні наукові дослідження та розробки в галузі ІКТ
будуть суттєво впливати на особистісні, соціальні і культурні ситуації у всьому світі, як у приватному, так і
суспільному житті» [3, с. 42].
Глобальний характер транскордонних інфокомунікацій викликає безліч юридичних питань, пов’язаних із
створенням, використанням та передачею інформації як всередині країн, так і на міжнародному рівні. У
зв’язку із цим виникає питання, на які методологічні основи спиратися при підготовці юристів-міжнародників, адже інформаційна сфера є однією з сфер, де на практиці перетинаються і взаємодіють різні правові
системи – міжнародне та національне (внутрішньодержавне) право. Поставимо собі за завдання якщо не вирішити цю проблему, то наблизитися до розуміння шляхів її розв’язання.
Відсутність єдності у підходах до викладання навчальних правових дисциплін, що мають комплексний
характер має під собою певну теоретичну основу. Дискусії щодо викладання спеціальних правових дисциплін точаться не лише у науковій школі європейської (континентальної) правової сім’ї, а й англосаксонської.
Так у 1996 році на юридичному форумі Чикагського університету суддя Верховного Суду США Ф. Істербрук
виступив з доповіддю, в якій аргументував проти визнання «кібер-права» як окремої навчальної дисципліни,
зазначивши, що кращим способом вивчення права, яке застосовується до специфічних відносин є вивчення
загальних правил [4. Його позицію заперечив професор Гарвардської школи права Л. Лессіг, аргументуючи
тим, що правові постулати та правила повинні розвиватися разом із проникненням інформаційного середовища [5].
УДК 341.01
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Існує неоднозначне розуміння та декілька підходів до визначення комплексного правового регулювання
транскордонних правових відносин, реалізація яких опосередковується застосуванням норм міжнародного
публічного права, внутрішньодержавного права, міжнародного приватного права як частини внутрішньодержавного права, «обтяженого» іноземними елементами, а також «суб’єктивного» права – договірних та позадоговірних правових відносин між приватними суб’єктами.
Цікаво, що питання співвідношення правових систем в транснаціональному контексті має давню історію.
Ще у 20-х роках минулого століття видатний український юрист-міжнародник, академик В. М. Корецький приділяв увагу такому явищу, яке сьогодні називають транснаціональним економічним правом. У своїй відомій
праці «Очерки международного хозяйственного права» він обґрунтовував позицію, що міжнародне господарське право є комплексною міжгалузевою дисципліною, що покликана регулювати міжнародні публічноправові та цивільно-правові відносини [6].
У 1956 році американський професор Франклін запропонував концепцію транснаціонального права, предметом регулювання якого є відносини, що виходять за межі державних кордонів. На думку А. В. Фікентшера,
в систему міжнародного економічного права слід включати і норми внутрішнього права, які регулюють міжнародну господарську діяльність [7, с. 23 – 25].
На думку відомого російського вченого Ю. М. Колосова, комплексність означає поєднання правових норм
різного рівня в рамках одного предмета регулювання. На його думку, право Європейского Союзу є комплексною галуззю загального міжнародного права та частиною європейського (регіонального) міжнародного права.
При цьому його «комплексність» полягає у тому, що воно складається з норм міжнародного (публічного)
права, норм міжнародного приватного права та норм внутрішньодержавного права [8, с. 194 – 198].
Раніше інший російський науковець Ю. М. Малєєв розглядав міжнародне повітряне право як комплексну
галузь, що включає правові норми міжнародного публічного права, міжнародного приватного права та національних правових систем, об’єднані єдиним предметом правового регулювання – міжнародними повітряними перевезеннями [9, с. 13 – 27]. Такий підхід до визначення комплексної галузі набув поширення після того,
як побачила світ книга англійських юристів К. Шоукросса та К. Бьюмонта «Международное воздушное право»,
в якій стверджувалось, що міжнародне повітряне право є поєднанням публічного та приватного міжнародного права [10].
Однак цей підхід, на нашу думку, не є коректним, адже відповідні норми не можуть об’єктивно входити
в єдину правову систему, бо знаходяться на різних рівнях правового регулювання – міжнародному та національному. Як справедливо відзначає А. П. Мовчан, «неможливо поєднати норми або окремі групи міжнародного та національного права в будь-яку галузь загального міжнародного права або ж в галузь національного
права, а отже й у «єдину комплексну галузь» [11, с. 56 – 57].
Дозволимо собі запропонувати власне бачення комплексного правового регулювання транскордонних
інформаційних відносин та міжнародного інформаційного права як комплексної галузі міжнародного (публічного) права та навчальної дисципліни.
Виходячи із транснаціонального характеру правових відносин, що виникають в інформаційній сфері, для
якої національні кордони не є перешкодою на сучасному рівні розвитку ІКТ, роль міжнародного (публічного) інформаційного права можна достатньо умовно звести до встановлення для суб’єктів міжнародного права
правових рамок у внутрішньодержавному регулюванні інформаційних відносин. Тобто виступає «рамковим»
правом.
Аналогічну думку поділяє російський вчений В. М. Шумілов стосовно міжнародного економічного права,
який розглядає внутрішні правові режими як предмет регулювання МЕП [12, с. 48 – 63].
Повертаючись до міжнародного інформаційного права, наведемо такий приклад як транскордонна передача персональних даних. В міжнародному праві існують обов’язкові та рекомендаційні правила та процедури, що регулюють поводження з персональними даними та їх безперешкодну транскордонну передачу.
Йдеться, насамперед, про Конвенцію Ради Європи № 108 про захист осіб стосовно автоматизованої обробки
персональних даних та Керівні принципи ОЕСР, що регулюють захист приватності і транскордонні потоки
персональних даних 1980 року [13].
У зазначених джерелах міжнародного інформаційного права визначається правовий режим, який має
бути запроваджений в національному (внутрішньодержавному) праві до правових відносин, пов’язаних з
використанням та транскордонної передачею персональних даних. Отже йдеться про запровадження єдиного світового правового режиму поводження з персональними даними, проте це не призводить до створення
«комплексної» галузі міжнародного права, а скоріше йдеться про різнорівневе (яке характеризує краще за
«комплексне») правове регулювання. На міжнародному рівні регулюються відносини між публічними суб’єктами стосовно запровадження єдиних правил, що мають бути ними застосовані у правотворчій діяльності на
національному рівні.
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Комплексність міжнародного інформаційного права у цьому секторі проявляється в тому, що досягається
дві цілі правового регулювання, які належать до інших галузей міжнародного права – захист прав людини
стосовно обробки персональних даних (що відноситься до міжнародного права захисту прав людини), а також
забезпечення безперешкодних транскордонних потоків даних, необхідних для співробітництва економічних
суб’єктів (що відноситься до сфери міжнародного економічного права).
Іншим прикладом можуть служити норми міжнародного інформаційного права, що забезпечують свободу інформації (як фундаментальну свободу людини, що вивчається в курсі «Права людини в міжнародному
праві»), а також норми, які передбачають кримінальну відповідальність за поширення забороненої інформації – підбурювання до вчинення геноциду; пропаганда війни, тероризму, дитяча порнографія тощо (які входять до дисциплін «Міжнародне кримінальне право», «Міжнародна боротьба із злочинністю»). Цими прикладами доводиться, що «комплексність» міжнародного інформаційного права полягає саме у входженні до його
структури норм з інших базових галузей міжнародного (публічного) права. Це має враховуватися під час його
викладання як дисципліни в навчальному курсі підготовки юристів-міжнародників.
Підсумовуючи вищезазначене, можна сформулювати такі висновки.
Під комплексною галуззю міжнародного права слід розуміти систему міжнародно-правових норм, що входять до неї з різних базових галузей міжнародного (публічного) права, які об’єднані єдиним предметом регулювання. Міжнародне інформаційне право як комплексна галузь міжнародного права включає в себе норми
таких базованих галузей як право міжнародних договорів, міжнародне право захисту прав людини, міжнародне економічне право, міжнародне кримінальне право тощо, які стосуються питань створення, використання,
поширення (передачі) інформації через кордони, та виконує при цьому «рамкову» роль.
Транскордонні інформаційно-комунікаційні відносини підпадають під дію міжнародно-правових норм
(міжнародне інформаційне право), норм внутрішньодержавного (національного) інформаційного права і
міжнародного приватного права, як його складової частини, а також приватного (договірного та позадоговірного) права суб’єктів транскордонних інформаційних відносин.
Таким чином, весь цей різнорівневий правовий комплекс не може зводитися лише до міжнародного інформаційного права. Для вивчення як навчальної дисципліни та подальшого застосування на практиці юристамміжнародникам слід опанувати знаннями не лише міжнародного інформаційного права як комплексної галузі міжнародного публічного права, що вимагає наявності знань з основ базових галузей міжнародного права,
але й усієї сукупності норм на різних рівнях правового регулювання транскордонних інформаційно-комунікаційних відносин, - міжнародному та національному, публічному та приватному. Виходячи із цієї особливості викладання навчального курсу «Правове регулювання глобальних (інформаційних) комунікацій», рекомендується включати в програми підготовки на освітньо-кваліфікаційному рівні не нижче спеціаліста, і після
опанування знаннями з дисципліни «Міжнародне інформаційне право». Наповнення курсу має забезпечувати опануваннями студентами знаннями та навичками для здобуття компетентності як динамічного поєднання знань, розуміння, навичок, умінь, досвіду та здібностей, які лежать в основі кваліфікації юриста-міжнародника.
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A complex branch of international law should be understood as a system of international legal norms completed
by the norms of the basic branches of international (public) law specified by common subject of regulation.
International Information Law as a complex area of international law includes norms of such its basic branches such
as the Law of Treaties, international human rights, international economic law, international criminal law, etc., relating to the creation, usage and dissemination (flow) of information across borders and performs regulative framework
role.
Transborder information and communication relations are regulated by international law (international information law), national information law and private international law as part of the national legislation as well as private
(contractual and non-contractual) rights of the transborder information flow relations.
The mentioned multilevel legal complex can not be reduced only to the international information law. For the purpose of study as an academic discipline and a further application in practice, international lawyers should acquire
the knowledge not only of international law as an integrated information field of public international law, which
requires knowledge of the foundations of the basic branches of international law, but also the entire set of rules at
different levels of regulation of cross-border information and communication relations - national and international,
public and private.
Based on practical experience of teaching the course ‘Legal regulation of global (information) communications’ it
is recommended to include it into the curriculum of educational qualification level no lower than a specialist, and
after completing the basic course ‘International Information Law’. Successful completion of the program is to provide students of LLM with the skills and knowledge to gain competence as a dynamic combination of knowledge,
understanding, skills, abilities, experience and abilities that underlie qualified international lawyer.
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Наталя Сажієнко

Міжнародне право охорони
здоров’я в системі викладання
міжнародно-правових дисциплін.
розглянуті питання відокремлення міжнародного права охорони
здоров’я як самостійної галузі та
навчальної дисципліни.
обґрунтована необхідність
викладання міжнародного права
охорони здоров’я в загальному
курсі міжнародного права і в якості спецкурсу. наведена структура курсу міжнародного права
охорони здоров’я.

The questions of the separation
international health law as independent branch and discipline are
considered. The necessity is substantiated of teaching international
health law as general course of
international law and as a special
course. The structure is presented
of the course of international
health law.

Міжнародне право охорони здоров’я (міжнародне медичне право) стало предметом наукового пошуку ще
минулого століття. На радянському просторі перші дослідження в даному напрямі належать доктору юридичних наук, професору Валентину Степановичу Михайлову1, який у 1973 р. захистив докторську дисертацію з
міжнародно-правового регулювання охорони здоров'я. У дисертації та в трьох монографіях і в наукових статях вчений проаналізував міжнародно-правові аспекти структури та діяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я, розробив пропозиції щодо їх вдосконалення, також вперше детально дослідив роль міжнародного права в боротьбі проти зловживань наркотиками та психотропними речовинами, спиртними напоями та
тютюном, вніс ряд пропозицій щодо фармацевтичної та біологічної стандартизації, контролю над якістю
фармацевтичних препаратів. Дослідник дав глибоке теоретичне обґрунтування розвитку нової галузі міжнародного права – міжнародного права охорони здоров'я.
Наукові розробки в даній сфері здійснювалися також представником французької правової школи Michel
Bélanger2, у 1983 р. він підготовив перший підручник [1], присвячений цій проблематиці, брав безпосередню
участь у становленні цієї науки і дисципліни як у Франції, так і за кордоном.
Про актуальність та необхідність досліджень в галузі міжнародного медичного права акцентувала Всесвітня
асамблея охорони здоров'я ВООЗ, а саме на шостій сесії в 1953 р. була прийнята Резолюція № 6.40.
Дане питання також стало предметом дискурсу на конференції Асоціації міжнародного права в 1956 р., де
було прийнято рішення створити Комітет з міжнародного медичного права (Резолюція 47). На 50-й ювілейній конференції Асоціації в 1962 р. в порядок денний були включені питання, присвячені міжнародному
медичному праву. Результатом конференції стало прийняття резолюції, в якій підкреслювалося значення цієї
галузі і вказувалися форми міжнародного співробітництва в цілях її розвитку [2]. Питання міжнародного
медичного права неодноразово піднімалися на сесіях Асоціації. Таким чином на 54-й сесії у 1970 р. у Гаазі розглядалися проблеми розвитку міжнародного медичного права в контексті імплементації Женевських
Конвенцій; а на 63-й сесії у 1988 р. у Варшаві розглядалося питання взаємодії міжнародного медичного і гуманітарного права [3].
1. На сучасному етапі розвитку науки міжнародного права охорони здоров’я існує значна різноманітність
концепцій, присвячених ідентифікації міжнародного права охорони здоров’я в системі міжнародного права.
Існують різні підходи щодо визначення та дефініції міжнародного права охорони здоров’я (international health
law, droit international de la santé) / міжнародного медичного права (international medical law) / глобального
права охорони здоров’я (global health law).
Дослідження в сфері міжнародного права охорони здоров’я (international health law, droit international de
la santé) проводив радянський вчений В.С. Михайлов [4], в сучасній Росії Д.Г. Бартенев [5], А.В. Бєляков [6],
Jean-Marie Crouzatier (Франція) [7], Michel Bélanger (Франція) [8], André den Exter (Нідерланди) [9], Shawn H.
E. Harmon (Великобританія) [10], Timothy S. Jost (США) [11], Allyn L. Taylor (США) [12].
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Питання міжнародного медичного права (international medical law) відображені в роботах В.М. Герасимова
[13], Р.Ю. Гревцової [14], Е.В. Гусевої [15], В.С. Михайлова [16], З.С. Черненко[14], А.Г. Шорнікова [13].
Глобальне право охорони здоров’я (global health law) розкрите в працях Michel Bélanger [17], Lawrence O.
Gostin [18], Allyn L. Taylor [19].
Окремі питання міжнародного права охорони здоров’я розглянуті в дослідженнях Є.І. Каркищенко [19],
Л.Л. Розанова [20] (міжнародно-правові аспекти діяльності ВООЗ); Obijiofor Aginam [21], L.O. Gostin [22], D.P.
Fidler [23], О.В. Задорожнього [24], М.О. Медведєвої [25], Н.П. Сільченко [26] (міжнародне право в боротьбі з
інфекційними хворобами); А.Р. Басирової [27], О.В. Тарасьянц [28] (міжнародно-правові основи співробітництва держав у сфері біомедицини) та інші.
Слід зазначити, що незважаючи на використання різних найменувань міжнародного права охорони здоров’я (international health law, droit international de la santé) / міжнародного медичного права (international medical law) / глобального права охорони здоров’я (global health law) об'єктивним дослідження є відносини в
галузі охорони здоров’я та медицини. При цьому ряд авторів констатувати наявність галузевих ознак у міжнародного права охорони здоров’я, і тим самим обґрунтували наявність відповідної галузі міжнародного
права.
2. Щодо визначення місця міжнародного права охорони здоров’я (міжнародного медичного права) в системі викладання міжнародно-правових дисциплін проведемо аналіз існуючих освітніх програм. Викладання
міжнародного медичного права на пострадянському просторі здійснюється в Російській Федерації та Білорусії.
У Російському університеті дружби народів викладається курс міжнародного медичного права в рамках магістерської програми з міжнародного права і з медичного права доцентом Є.В. Кисельовою.
У Білоруському державному університеті кафедра міжнародного приватного та європейського права
факультету міжнародних відносин забезпечує викладання дисципліни «Міжнародне медичне право» для спеціальності «Міжнародне право».
В США в Інституті О'Ніл навчання за LL.M. програмою здійснюється за двома напрямками: глобальне
право охорони здоров’я (Global Health Law, LL.M.) і глобальне право охорони здоров’я і міжнародні інституції (Global Health Law and International Institutions, LL.M.). В Інституті викладаються наступні курси: біобезпека та право; зловживання наркотичними засобами і право; правове регулювання обігу лікарських засобів;
правове регулювання співробітництва в області глобальних технологій у сфері охорони здоров'я; право і здоровий спосіб життя; міжнародний захист прав інтелектуальної власності в рамках СОТ; міжнародна торгівля
та охорона здоров'я; міжнародні організації та глобальна нормотворчість у сфері охорони здоров'я; міжнародна допомога і глобальна охорона здоров'я, право на здоров'я; глобальне навколишнє середовище, охорона здоров'я та право; економічний аналіз права охорони здоров’я [29].
Ліверпульський юридичний факультет (Великобританія) здійснює підготовку за програмою LL.M.
«Глобальне право охорони здоров’я» (Global Health Law, LL.M.) [30]. Програма включає наступні теми: розвиток глобального права охорони здоров’я; його суб'єктний склад і міжнародні інституції, клінічні випробування та права людини і глобальна етика; право на охорону здоров'я; інфекційні захворювання та глобальне
право охорони здоров’я; патенти і охорона здоров'я; правове регулювання міжнародної торгівлі і охорона
здоров'я; правові питання міграції та охорона здоров'я.
Букінгемський університет (Великобританія) здійснює підготовку за програмою LL.M. «Міжнародне медичне право і етика» (International Medical Law and Ethics) [31]. В рамках даної програми студенти вивчають етичні основи медичного права Великобританії та інших держав, основні принципи медичної етики, а також
досліджують національні та міжнародні правові норми, що регулюють питання охорони здоров'я.
У Монреальському університеті (Канада) читається курс «Міжнародне право охорони здоров’я в контексті зміни клімату» (Droit international de la santé dans le contexte de changement climatique). У рамках курсу розглядається роль міжнародного права в регулюванні та вирішенні проблем, пов'язаних з реалізацією права на
здоров'я при негативному впливі змін клімату на здоров'я людини. Студенти вивчають вплив змін клімату на
здоров'я на основі реальних ситуацій: наприклад, проблематики охорони здоров'я на Мальдівських островах,
пов'язаної з підвищенням рівня моря. Особлива увага приділяється заходам, прийнятим ВООЗ для координації і здійснення ефективної міжнародної політики в сфері міжнародної охорони здоров'я в умовах зміни клімату.
Таким чином, міжнародне право охорони здоров’я в ряді вищих навчальних закладів існує в якості магістерської програми або як складова частина програм з міжнародного права.
Виходячи з актуальності та зростаючого інтересу до міжнародного права охорони здоров’я, пропонуємо
включити в базовий курс «Міжнародного права» для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму під1
2
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готовки «Міжнародне право» тему «Міжнародне право охорони здоров’я (Міжнародно-правове співробітництво в сфері охорони здоров’я)». В рамках теми або вибіркової/рекомендаційної дисципліни вважаємо за
доцільне розглянути наступні питання:
–
Виникнення і розвиток міжнародного права охорони здоров’я.
–
Поняття, структура, головні принципи, джерела міжнародного права охорони здоров’я.
–
Поняття та зміст, механізми захисту права на здоров’я.
–
Поняття та зміст, механізми захисту біомедичних прав людини.
–
Поняття та зміст, механізми захисту прав пацієнтів.
–
Захист права на здоров’я в діяльності Європейського суду з прав людини.
–
Еволюція напрямків та форм міжнародно-правового співробітництва держав в сфері охорони здо
ров’я.
–
Особливості міжнародно-правового співробітництва держав в сфері охорони здоров’я на універсаль
ному, регіональному, двосторонньому рівнях в умовах глобалізації.
–
Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з тютюном, інфекційними та неінфекційними хво
робами, материнською та дитячою смертністю.
–
Міжнародно-правове регулювання обігу лікарських засобів, надання медичних послуг.
–
Співробітництво держав у рамках міжурядових організацій в сфері охорони здоров’я (Міжнародне
санітарне бюро (1902 р.), Міжнародне (Панамериканське) санітарне бюро (1902 р., з 1958 р. Панамериканська
організація охорони здоров'я), Міжнародне бюро громадської гігієни (1907 р.), Організація охорони здоров'я
Ліги Націй (1923 р.), Всесвітня організація охорони здоров'я (1948 р.), Спеціальний доповідач з питання про
право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я (2002 р.)).
–
Міжнародне співробітництво в рамках неурядових організацій в сфері охорони здоров’я.
–
Міжнародно-договірна практика України в сфері охорони здоров’я.
Важливе значення має міждисциплінарний зв'язок міжнародного права охорони здоров’я з іншими міжнародно-правовими дисциплінами:
– Міжнародне право прав людини.
Право на здоров'я входить до каталогу найважливіших загальновизнаних прав людини і найбільш часто
розглядається як складова частина економічних і соціальних прав. Право на здоров'я закріплене в ряді універсальних3 та регіональних міжнародних договорів4. Міжнародні механізми захисту права на здоров’я в системі органів ООН. Регіональні механізми захисту права на здоров’я.
– Міжнародне право навколишнього середовища.
Міжнародне право навколишнього середовища спрямоване на запобігання негативних наслідків забруднення навколишнього середовища і негативного впливу людської діяльності на навколишнє середовище, що
сприяє спалахам і поширенню інфекційних хвороб (глобальне потепління, транскордонне забруднення повітря, водотоків, морів, пошкодження озонового шару, викид в навколишнє середовище токсичних речовин).
Реалізація права на здоров’я не можливе без здорового навколишнього середовища5. Негативні зміни в екосистемі планети ведуть до нових загроз для здоров'я людства, впливають на екологічну, енергетичну, продовольчу, епідеміологічну безпеку всього світового співтовариства і як наслідок породжують глобальні проблеми, які
виходять за рамки однієї держави, регіону, континенту і мають глобальний характер. Для збереження екосистеми планети, а наслідком є і збереження необхідного середовища для здорової життєдіяльності людини,
необхідне міжнародне співробітництво в цьому напрямку та ефективний механізм реалізації міжнародних
стандартів у сфері охорони навколишнього середовища. Однією з цілей, поставлених на Зустрічі на вищому
рівні в Йоганнесбурзі стало зведення до мінімуму до 2020 року шкоди, завданої використанням і виробництвом хімічних речовин здоров'ю людей та навколишньому середовищу [32].
3
Статут (Конституція) ВООЗ 1946 р.; Загальна декларація прав людини 1948 р.; Міжнародна конвенції про ліквідацію всіх
форм расової дискримінації 1965 р.; Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р.; Конвенція про
права дитини 1989 р. та ін.
4
Європейська соціальна хартія 1961 р., переглянута в 1996 р.; Американська конвенція про права людини 1969 р.;
Європейська конвенція про соціальну та медичну допомогу 1972 р.; Додатковий протокол до Американської конвенції про
права людини в галузі економічних, соціальних і культурних прав, відомий як Сан-Сальвадорський протокол 1988 р.;
Африканська Хартія прав і соціального благополуччя дитини 1990 р.; Конвенція про права людини та біомедицину 1997
р. та ін.
5
Держави повинні співпрацювати в дусі всесвітнього партнерства з метою зберегти, захистити і відновити здоров'я і цілісність екосистеми Землі. У центрі уваги безперервного розвитку знаходяться люди. Вони мають право на здорове плідне
життя в гармонії з природою. Див: Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку (Декларація Ріо)
1992 р.
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– Міжнародне економічне право.
Зростання міжнародної торгівлі впливає на здоров'я, існує прямий зв'язок між здоров'ям і торгівлею, який
можна простежити в ряді договорів Світової організації торгівлі (СОТ) в таких областях, як доступ до лікарських засобів, продовольча безпека, харчування, боротьба з інфекційними хворобами і біотехнологій. Гру
Харлем Брундтланд, Генеральний директор ВООЗ і Майк Мур, Генеральний директор СОТ підтвердили, що
«є багато точок зіткнення між торгівлею та охороною здоров'я, що здоров'я і торговельна політика можуть
тісно співпрацювати з метою забезпечення узгодженості між різними областями зобов’язань» [33].
Багатонаціональні корпорації, зокрема, впливають на глобальне споживання харчової, тютюнової, фармацевтичної продукції і як наслідок чинять вплив на стан здоров'я людини. Виробництво й переміщення даної категорії товарів становлять загрозу для здоров'я, якщо на національному рівні не дотримуються міжнародні стандарти їх виробництва, зберігання, переміщення. Останні випадки зараженої риби, свинцю в іграшках і зіпсований корм ілюструють ризики, пов'язані з міжнародною торгівлею, які ефективно не забезпечуються на
національному рівні [33]. Питання охорони здоров'я займають значиме місце в багатьох міжнародних угодах,
прийнятих останнім часом, включаючи Декларацію Світової організації торгівлі з аспектів прав інтелектуальної власності, пов'язаних з торгівлею (Угода ТРІПС та суспільна охорона здоров'я, Доха, 2001 р.),
Монтерейський консенсус Міжнародної конференції з фінансування розвитку (Монтеррей, 2002 р.) та підсумкові документи Всесвітньої зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.).
– Міжнародне гуманітарне право.
Одним з напрямків діяльності Міжнародного Комітету Червоного Хреста є забезпечення роботи та захист
систем охорони здоров'я під час збройних конфліктів. Міжнародне гуманітарне право містить положення, що
забезпечують захист права на доступ до медичної допомоги під час збройних конфліктів та заборону нападати на осіб, які забезпечують медичну санітарну допомогу жертвам конфлікту, заборону нападати на санітарні і безпечні зони і місцевості, заборону нападати на стаціонарні та мобільні санітарні підрозділи та установи.
– Право міжнародної безпеки.
Біотероризм як загроза міжнародної безпеки. Необхідність зміцнення міжнародного співробітництва, спрямованого на запобігання використання хімічних і біологічних матеріалів у терористичних цілях, була визнана в резолюції 51/210 Генеральної асамблеї ООН «Заходи з ліквідації міжнародного тероризму» від 17 грудня 1996 р.
Поряд з природно виникаючими епідеміями і загрозою застосування біологічної зброї, існує небезпека
виникнення епідемій в результаті випадкового звільнення або неправильного поводження з патогенами в
лабораторіях. З метою мінімізації ризику виникнення даного виду епідемій була розроблена спільна програма ВООЗ та Комітету експертів ООН з перевезення небезпечних вантажів, Змішаної робочої групи з біобезпеки, Всесвітнього поштового союзу, Міжнародної організації цивільної авіації, Міжнародної асоціації повітряного транспорту та Американської та Європейської асоціацій з біобезпеки. В структурі ВООЗ існує Робоча
група з хімічної і біологічної зброї, метою якої є забезпечення резолюції WHA55.16 від 18 травня 2002 р. про
глобальні заходи у сфері громадського здоров'я щодо природного або випадкового вивільнення біологічних,
хімічних та радіаційних агентів або їх навмисне використання.
З вище сказаного можливо зробити висновок, що міжнародне право охорони здоров’я має дисциплінарні
зв’язки з міжнародним правом прав людини, міжнародним правом навколишнього середовища, міжнародним
економічним правом, міжнародним гуманітарним правом, правом міжнародної безпеки.
Однак, незважаючи на міждисциплінарний характер, об'єктом вивчення міжнародного права охорони здоров’я є самостійна сфера міжнародно-правового регулювання, основу якого складає ряд універсальних, регіональних, двосторонніх договорів і низка міжнародних організацій6, які здійснюють діяльність щодо забезпечення права на здоров’я, захисту біомедичних прав людини, регулювання доступу та обігу лікарських засобів.

6
ВООЗ та шість регіональних бюро, спеціалізовані інституції універсальних (Спеціальний доповідач з питання про право
кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я (ООН)) та регіональних організацій
(Європейський комітет з питань охорони здоров'я, Керівний комітет з біоетики, Комісія Європейської фармакопеї,
Європейський директорат з якості лікарських засобів для охорони здоров'я (Рада Європи), Рада зі співробітництва в галузі охорони здоров'я СНД, Координаційна рада держав-учасниць СНД з проблем медицини катастроф, Міждержавна комісія з санітарно-епідеміологічного нормування держав-учасниць СНД).
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International health law in the system of teaching international legal disciplines

The questions of the separation international health law as independent branch and discipline are considered. The
basic areas of scientific research of the directions of international health law, international medical law, global health
law, international legal aspects of the WHO, international law in the fight against infectious diseases, international
framework of cooperation in the sphere of biomedicine are researched. Analyze the existing educational programs
(Peoples' Friendship University of Russia «International Medical Law», Belarusian State University «International
Medical Law»; O'Neill Institute for National and Global Health «Global Health Law, LL.M.», «Global Health Law and
International Institutions, LL.M.»; Liverpool law School «Global Health Law, LL.M.»; University of Buckingham
«International Medical Law and Ethics»; University of Montreal «International Health Law in the context of climate
change»). The place is determined of international health law (international medical law) in the teaching of international legal subjects. The necessity is substantiated of teaching international health law as general course international law and as a special course. The structure is presented of the course of international health law. It is concluded
that international health law has disciplinary links with international human rights law, international environmental law, international economic law, international humanitarian law and international security law.
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Міжнародне річкове право:
загальна характеристика та місце у
системі міжнародного права.
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Андрій Кулько

Стаття присвячена питанням
визначення основних рис та
особливостей міжнародного річкового права, а також проблемам встановлення його місця у
системі міжнародного права.
розглянуті такі аспекти теми як
поняття, предмет, джерела,
принципи міжнародного річкового права, а також питання викладання міжнародного річкового
права як навчальної дисципліни.

The article deals with the identification of the characteristics and
principal features of international
river law, as well as the analysis of
its place in the system of international law. Such aspects of the
issue as the definition, sources,
principles of international river law
and the teaching of international
river law as an educational subject
are also analyzed.

Як відомо, протягом останніх десятиліть відбувається активний розвиток міжнародного морського права
– галузі міжнародного права, норми якої регулюють відносини суб’єктів міжнародного права щодо використання Світового океану [1, с. 484]. Разом із тим, існує цілий комплекс міждержавних відносин, які не регламентуються міжнародним морським правом, адже пов’язані не з морськими шляхами, а з внутрішніми
водними шляхами міжнародного значення – ріками, озерами, каналами.

Ці відносини мають давню історію: міжнародні ріки завжди відігравали важливу роль в економічному,
політичному, соціальному аспектах міжнародного життя. Однак протягом останніх десятиліть інтенсивність використання внутрішніх водних шляхів міжнародного значення достатньо швидко зростає. Йдеться
про судноплавство, гідроенергетику, рибальство, використання рік в якості джерел питної води, для промислових потреб і потреб сільського господарства. Не залишається осторонь цих процесів і Україна: на
території нашої держави налічується близько 23 тис. великих та малих рік, однак за своїм географічним
розташуванням майже всі основні річкові басейни, що знаходяться на території України (за винятком
Західного Бугу), є міжнародними.
Все більш актуальною глобальною проблемою людства стає проблема забезпечення прісноводними
ресурсами річкових басейнів. Понад третина населення Землі вже стикається з нестачею питної води [2, с.
1]. При цьому, за оцінками експертів, у майбутньому ситуація буде дедалі погіршуватись і вже через 10-15
років прямо стосуватиметься близько 50% населення Землі.
Проблема нестачі водних ресурсів у повній мірі відчувається і у нашій державі. За міжнародною класифікацією Україна належить до групи європейських держав, найменш забезпечених власними водними
ресурсами. В Україні на одного жителя припадає 1 тис. куб. м. місцевих ресурсів річкового стоку (тоді як
в Європі в середньому – 5 тис. куб. м.).
Природно, що в цих умовах зростає значення міжнародного річкового права для української науки
міжнародного права. Питання природи, джерел, принципів, тенденцій та особливостей розвитку, і, безсумнівно, місця міжнародного річкового права у системі міжнародного права набувають все більшої актуальності та потребують комплексного дослідження. Відповідно, актуалізується і необхідність вивчення міжнародного річкового права юристами-міжнародниками в якості навчальної дисципліни.
Поняття міжнародного річкового права. Поняття «міжнародне річкове право» («international river
law») є не лише загальноприйнятим у доктрині міжнародного права, й закріплене нормативно. Саме такий
термін вживається і аналізується у рішенні Постійної палати міжнародного правосуддя у справі щодо
річки Одер 1929 р. [3], а також у документах Комісії міжнародного права з кодифікації і прогресивного розвитку норм, що стосуються міжнародних водних шляхів (наприклад, у Другому звіті щодо права ненавіУДК 341.224.3
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гаційного використання міжнародних водотоків 1986 р.) [4]
Відносини, які регулюються нормами міжнародного річкового права виникають при судноплавному та
несудноплавному використанні внутрішніх водних шляхів, що розділяють або перетинають території двох
і більше держав; при відводі або забрудненні вод прибережними державами; при зведенні та експлуатації
гідротехнічних споруд; при використанні живих і мінеральних водних ресурсів тощо [5, с. 11]. Таким
чином, міжнародне річкове право є складним комплексним правовим масивом, пов’язаним із численними
і різноманітними відносинами щодо міжнародних річкових басейнів.
Суб’єктами цих відносин є суб’єкти міжнародного права – учасники міжнародних відносин щодо використання міжнародних рік та міжнародних річкових басейнів, які володіють міжнародними правами і
обов’язками, здійснюють їх на основі міжнародного права і несуть в необхідних випадках міжнародноправову відповідальність. Суб’єктами міжнародного річкового права є держави як основні суб’єкти міжнародного права, та міжнародні організації – як похідні.
Виходячи з цього, на нашу думку, міжнародне річкове право можна визначити як сукупність юридичних норм, що регулюють відносини суб’єктів міжнародного права у сфері судноплавного та несудноплавного використання ресурсів міжнародних рік та міжнародних річкових басейнів, а також захисту їхнього
природного середовища.
Місце міжнародного річкового права у системі міжнародного права. Як відомо, система міжнародного права являє собою комплекс юридичних норм, характеризується принциповою єдністю і водночас упорядкованим розподілом на самостійні частини (галузі, підгалузі, інститути) [6, с. 107].
Підходи щодо критеріїв виділення окремих галузей міжнародного права пройшли значний шлях еволюції. Протягом довгого часу в якості галузей міжнародного права розглядалися такі сукупності юридичних норм, що відрізняються особливим предметом і особливостями у методі регулювання. Однак пізніше
превалюючим став підхід, який передбачає виділення лише одного методу регулювання – «згоди між
суб’єктами міжнародного права» [7, с. 91], а критерій щодо предмету (об’єкту правового регулювання)
було визнано недостатнім для виокремлення галузей міжнародного права.
Серед критеріїв, запропонованих у різний час різними юристами-міжнародниками – наявність особливого об'єкту правового регулювання; автономність групи взаємопов'язаних норм; зацікавленість міжнародної спільноти; якісна своєрідність норм; особливості джерел норм; наявність спеціальних принципів, які
регулюють побудову галузі; прийняття державами широкого універсального акту в цій сфері міжнародних відносин [8, с. 39-46]. Так, з точки зору професора В.А. Василенка, головними критеріями виокремлення галузі міжнародного права є: специфічність об'єктно-предметної сфери дії норм, які утворюють певний
нормативний комплекс; подільність нормативного комплексу на інститути і підгалузі; наявність в нормативному комплексі норм erga omnes багаторазового використання; наявність серед норм erga omnes спеціальних галузевих норм-принципів [9, с. 221]. Додатковими (необов’язковими) критеріями, на його думку,
є наявність одного або деяких кодифікаційних актів та значний масив нормативного матеріалу.
Є.Т. Усенко поділяє критерії на головні (основні), до яких він безумовно відносить наявність специфічного об'єкта регулювання, спеціальних галузевих принципів, а також автономність групи норм та додаткові – великий масив нормативного матеріалу і зацікавленість міжнародної спільноти [10, с. 123-124]. Разом
з тим, більшість дослідників вважають основним критерієм виділення галузі міжнародного права наявність основного галузевого принципу як структуроутворюючого нормативного фактору галузі.
У сучасній науці міжнародного права не існує єдиного офіційного переліку його галузей. Більшістю
юристів-міжнародників визнається такий перелік: право міжнародних договорів; міжнародне морське
право; міжнародне повітряне право; міжнародне космічне право; міжнародне економічне право; дипломатичне та консульське право; право міжнародних організацій; право міжнародної безпеки; гуманітарне
право; міжнародна боротьба зі злочинністю [11, с. 156].
При цьому, питання щодо місця міжнародного річкового права в системі міжнародного права залишається дискусійним. Перше комплексне дослідження цієї проблематики здійснив П. Є. Казанський (1866-1947
рр.). За Казанським система міжнародного права є складно структурованою: безпосередньо міжнародне
публічне право разом з міжнародним приватним є складовою особливої частини міжнародного права та
поділяється на право устрою і право управління, які, у свою чергу, також мають свої відгалуження.
Науковець відводив міжнародному річковому праву специфічне місце в системі міжнародного права.
Питання території й кордонів, які безпосередньо пов’язані з правовим режимом міжнародних рік, П.Є.
Казанський відносив до права устрою, а питання міжнародного судноплавства на річкових шляхах – до
права управління [12, с. 120-121].
Слід відзначити, що дослідник поділяв міжнародне річкове право на міжнародне публічне та цивільне
право рік. Перше стосується природи і обсягу тієї влади, яку мають держави над річковими водами, та
узгодженої діяльності країн, спрямованої на досягнення спільних для них завдань; друге – тих прав, що
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належать у міжнародному житті окремим особам на володіння водою, на користування силами води [13,
с. 8].
Переважна більшість сучасних науковців (зокрема, Л.Д.Тимченко [14, с. 295-298], М.О. Баймуратов [15,
с. 353-357], К.А. Бекяшев, [16, с. 411-412], Г.В. Ігнатенко, О.І. Тіунов [17, с. 509-511], Р.М.Валєєв, Г.І. Курдюков
[18, с. 347]) розглядають питання правового режиму міжнародних рік в контексті правового режиму території в міжнародному праві (І.І.Лукашук досліджує відповідні питання у розділі про територіальне верховенство держави) [19, с. 11-14].
Окремою галуззю міжнародного права міжнародне річкове право визнають С.О. Гурєєв та І.Н.Тарасова
[5, с. 12-13]. Міжнародне річкове право, на їхню думку, відповідає вимогам до окремої галузі міжнародного права, які висуваються більшістю юристів-міжнародників, адже характеризується:
1) своїм специфічним предметом правового регулювання – відносинами держав з використання в різних цілях міжнародних рік, озер та інших внутрішніх водних шляхів міжнародного значення;
2) наявністю сукупності узгоджених договірних і звичаєвих норм міжнародного права, що більш або
менш автономно регулюють використання внутрішніх водних шляхів міжнародного значення, в особливості міжнародних рік;
3) зацікавленістю міжнародної спільноти в існуванні такої галузі міжнародного права.
Більшість дослідників визначають міжнародне річкове право виключно публічним, що видається цілком слушним. Разом з тим, заслуговує на увагу підхід О.Є. Землянського, який зазначає, що при певних
обставинах, необхідне застосування норм міжнародного приватного права (наприклад, при виконанні
зобов'язань із заподіяння шкоди судновласникам, при регулюванні інших цивільно-правових відносин).
Виходячи з цього, на думку дослідника, міжнародне річкове право є сукупністю публічних і приватних правових норм, що регулюють використання та охорону водотоків і водойм природного та штучного походження, які знаходяться на території двох і більше держав [20, с. 137].
Таким чином, питання щодо того, чи слід вважати міжнародне річкове право окремою галуззю міжнародного права, все ще залишається спірним. Відповідно, до визначення місця міжнародного річкового
права у системі міжнародного права можна застосовувати три підходи. Першим з них є розгляд правового режиму міжнародних рік у контексті правового режиму території у міжнародному праві. Другий підхід передбачає, що міжнародне річкове право є самостійною галуззю міжнародного права. Можливим є і
третій підхід – визначення міжнародного річкового права як комплексної галузі міжнародного права, для
якої характерне сполучення різнорідних інститутів профілюючих (фундаментальних) та спеціальних галузей (наприклад підприємницьке – комерційне, торгове, господарське; морське тощо), і норми якої мають
полівалентний характер.
На нашу думку, однією з основних передумов на користь віднесення міжнародного річкового права до
окремих галузей міжнародного права, окрім вищезазначених, є його відповідність такій вимозі як наявність
галузевих принципів. У процесі розвитку міжнародного річкового права було вироблено низку таких принципів, зокрема, принцип свободи судноплавства для невійськових суден всіх прибережних держав на
міжнародних судноплавних ріках; принцип розумного поєднання різних видів діяльності держав на міжнародних ріках при відсутності пріоритету будь-якого з них; принцип справедливого і розумного використання міжнародних рік при дотриманні загальних інтересів усіх прибережних держав і специфічних інтересів кожної з них тощо.
Відповідно, міжнародне річкове право наразі відповідає всім основним вимогам, які висуваються до
окремої галузі міжнародного права. Відсутність єдиного або кількох кодифікованих актів у сфері міжнародного річкового права не є аргументом проти віднесення міжнародного річкового права до галузі міжнародного права, адже їхня наявність є додатковим (необов’язковим) критерієм.
Джерела міжнародного річкового права. Як відомо, джерело міжнародного права – це форма зовнішнього виразу норм міжнародного права, яка створюється шляхом узгодження воль суб’єктів міжнародного
права. Загальновизнаним є перелік джерел, закріплений у ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН: а) міжнародні конвенції, як загальні, так і спеціальні, що встановлюють правила, напевно визнані заінтересованими в спорі державами; b) міжнародний звичай як доказ загальної практики, визнаної як правова норма;
с) загальні принципи права, визнані цивілізованими націями; d) судові рішення і доктрини кваліфікованих спеціалістів різних націй з публічного права як допоміжний засіб для визначення правових норм (із
застереженнями статті 59). Відповідно до статті 59 Статуту рішення Суду обов’язкове лише для сторін, які
беруть участь у справі і лише в даній справі [21].
Міжнародне річкове право, яке розвивається паралельно морському і під його впливом, в умовах глобалізації транспортної мережі та відкриття для міжнародного судноплавства суто національних річок розширює свою сферу дії. Збагачується і розвивається нормативно-правова база даного правового масиву.

Методологія викладання окремих дисциплін в міжнародному праві

13

Наразі створено систему джерел міжнародного річкового права, а основними джерелами міжнародного річкового права є міжнародний договір і міжнародний звичай.
Єдиного кодифікованого міжнародного договору у сфері використання ресурсів міжнародних рік не
існує. Натомість, укладено достатньо багато багатосторонніх та двосторонніх договорів, що регулюють
основні питання використання міжнародних рік – судноплавства, несудноплавного використання, охорони довкілля, режиму прикордонних рік.
Ці договори можуть бути універсальними (наприклад, Барселонська конвенція про режим судноплавних водних шляхів міжнародного значення та Статут до неї 1921 р. [22], Конвенція про будівництво гідротехнічних споруд, які зачіпають інтереси кількох держав 1923 р. [23], Конвенція про оцінку впливу на
навколишнє середовище в транскордонному контексті 1991 р. [24], Конвенція про транскордонний вплив
промислових аварій 1992 р. [25], Конвенція про право несудноплавних видів використання міжнародних
водотоків 1997 р. [26]), регіональними (наприклад, прийнята під егідою Європейської економічної комісії
ООН Конвенція з охорони та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 р. [27])
або локальними, тобто регулювати відносини щодо певних міжнародних рік.
До останніх, зокрема, відносяться: Мангеймська конвенція про режим судноплавства на Рейні 1868 р.
(в редакції 1963 р.) [28] та Конвенція про захист ріки Рейн 1999 р. [29], Конвенція про режим судноплавства на Дунаї 1948 р. [30]; Акт, що стосується судноплавства й економічного співробітництва між державами басейну річки Нігер 1963 р. [31]; Договір про басейн ріки Ла-Плата 1969 р. [32]; Договір про співробітництво в Амазонії 1978 р. [33] тощо.
Укладено і ряд двосторонніх міждержавних угод щодо використання ресурсів та захисту довкілля міжнародних рік. Саме двосторонні договори стали першими джерелами міжнародного річкового права договірного характеру. Так, система двосторонніх міждержавних договорів з використання Дунаю почала формуватись на початку XVII ст., першим став договір між Австрією та Туреччиною 1616 р. [34, с. 440] Наразі
двосторонні договори укладено щодо багатьох рік, які проходять територією двох держав або розділяють
їх.
Особливу роль у системі джерел міжнародного річкового права відіграють міжнародні звичаї. Загальні
норми права, що стосуються використання міжнародних річок, залишаються значною мірою звичаєвими.
Звичаєві норми міжнародного річкового права, як і відповідні норми інших галузей міжнародного права,
формуються на основі тривалої, повторюваної (часто договірної) практики держав, яка завершується визнанням юридичної обов'язковості цих норм [6, с. 85-86]. Достатньо поширені й випадки, коли звичаєво-правові норми згодом було закріплено у міжнародних договорах у сфері використання міжнародних рік.
Мова, зокрема, йде про норми щодо свободи судноплавства, які пізніше були закріплені у ряді міжнародних договорів, наприклад, Конвенції про режим судноплавства на Дунаї 1948 р.
До міжнародних звичаїв у сфері міжнародного річкового права належать положення про право кожної
прибережної держави на справедливу і розумну частку при використанні міжнародної ріки, про обов'язок
кожної держави давати попереднє повідомлення про заплановані на своїй ділянці міжнародної ріки роботи, принцип свободи судноплавства на міжнародних ріках для прибережних держав тощо [5, с. 27].
До джерел міжнародного річкового права звичаєвого характеру деякі дослідники відносять і так зване
«м'яке право» – сукупність рекомендаційних актів міжнародних організацій, форумів, авторитетних конференцій і нарад [20, с. 148]. Найбільш відомим джерелом м'якого права є «Гельсінські правила використання вод міжнародних річок» 1966 р.
Разом із тим, на нашу думку, рішення міжнародних судових органів у сфері використання міжнародних рік також слід відносити до джерел міжнародного річкового права в якості допоміжних джерел.
Прикладами таких рішень є рішення Постійної палати міжнародного правосуддя від 8 грудня 1927 р. щодо
спору між Румунією з одного боку, Францією, Італією та Великою Британією – з іншого, стосовно положень
ст. 9 Конвенції про встановлення режиму Дунаю 1921 р. [35, с. 12], а також щодо спору стосовно ріки Одер
(між Польщею та іншими членами Міжнародної комісії для Одеру, створеної Версальським мирним договором 1919 г.) 1929 р. [3], рішення Міжнародного суду ООН по справі Габчіково-Надьмарош 1997 р. (спір
між Угорщиною та Чехословаччиною (Словаччиною) щодо гідровузла на Дунаї) тощо [39]. Судові рішення сприяють виявленню міжнародно-правових звичаїв, що, у свою чергу, сприяє кодифікації міжнародного річкового права.
Принципи міжнародного річкового права. Найважливішу роль для регламентації правового режиму
міжнародних рік відіграють загальновизнані принципи міжнародного права, закріплені у Статуті ООН,
Декларації про принципи міжнародного права 1970 р., Заключному акті НБСЄ 1975 р. Насамперед йдеться про принцип мирного вирішення спорів, принцип сумлінного виконання зобов’язань з міжнародного
права, принцип територіальної цілісності, принцип співробітництва, принцип непорушності кордонів
[21].
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Що стосується принципів власне річкового права, то у доповіді Конференції ООН з водних ресурсів 1977
р. зазначалося, що існують загальні принципи, які застосовуються навіть за відсутності двосторонніх і багатосторонніх угод з використання, освоєння міжнародних водних ресурсів і управління ними [36, с. 35]. У
рішенні Постійної палати міжнародного правосуддя у справі річки Одер 1929 p. вказувалося на те, що, поперше, основні принципи міжнародного річкового права були визначені Заключним актом Віденського
конгресу 1815 року і, по-друге, при розгляді кожної ситуації Палата «повинна знову звернутися до принципів, що регулюють міжнародне річкове право в цілому» [3].
У сучасній доктрині міжнародного права виділено низку принципів міжнародного річкового права.
Основними з них є принцип суверенітету прибережної держави над належною їй ділянкою міжнародної
річки (озера, каналу тощо); принцип рівності прибережних держав у використанні всієї течії міжнародної
ріки і виключення будь-яких привілеїв однієї держави відносно інших держав; принцип співробітництва
прибережних держав у використанні міжнародної ріки; принцип свободи судноплавства для невійськових
суден всіх прибережних держав на міжнародних судноплавних ріках, що перетинають або розділяють
території декількох держав та впадають в море або сполучені з іншими відкритими для міжнародного судноплавства внутрішніми водними шляхами.
Крім того, виділяють принцип розумного поєднання різних видів діяльності держав на міжнародних
ріках при відсутності пріоритету будь-якого з них; принцип справедливого і розумного використання міжнародних рік при дотриманні загальних інтересів усіх прибережних держав і специфічних інтересів кожної з них, а також принцип збереження і захисту екосистеми міжнародних рік [5, с. 37].
Зміст принципу суверенітету прибережної держави над належною їй ділянкою міжнародної ріки (озера,
каналу тощо) полягає у тому, що лише прибережні державі мають право визначати правовий режим конкретної річки шляхом укладення відповідних угод, створювати в необхідних випадках міжнародні комісії
для неї, визначати їхні повноваження. Разом з тим, суверенітет держави щодо відповідної ділянки міжнародного водотоку не є необмеженим: іноді зазначають про принцип обмеженого суверенітету держави над
своєю ділянкою міжнародної ріки, зокрема, при забезпеченні свободи судноплавства.
Ще Заключний акт Віденського конгресу 1815 р. (ст. 109) встановив свободу судноплавства щодо торгівлі, яка повинна була поширювати свою дію «по всій течії ріки… з того місця, де кожна з них стає судноплавною, до її гирла». При цьому порядок збирання мита мав бути однаковим «по мірі можливості» (ст. 110),
навігаційні збори мали бути «єдиними», «незмінними», «незалежними від якості товару» та змінюватись
«лише за умови загальної згоди прибережних держав» (ст. 111), кожна держава зобов’язувалась здійснювати необхідні роботи по підтриманню гирла ріки у судноплавному стані (ст. 113) [37].
Згодом положення щодо свободи судноплавства були закріплені цілою низкою міжнародних договорів
у сфері використання міжнародних рік. При цьому, слід пам’ятати, що застосування принципу свободи
судноплавства є правом, а не обов'язком прибережних держав, адже у міжнародному праві немає загальної норми, що зобов'язує прибережні держави надавати право навігації по міжнародних ріках судам неприбережних держав [5, 27].
У міжнародному річковому праві склався принцип рівності прибережних держав у використанні всієї
течії міжнародної ріки і виключення будь-яких привілеїв однієї держави порівняно з іншими державами.
Як уже зазначалось вище, у Заключному акті Віденського конгресу 1815 р. було встановлено, що держави,
через території яких протікає судноплавна ріка чи для яких вона є кордоном, повинні спільно встановити
детальні правила судноплавства по цій ріці з дотриманням принципу рівноправності [37].
Принцип рівності прибережних держав було застосовано у рішеннях міжнародних судових установ.
Зокрема, йдеться про вищезазначене рішення Постійної палати міжнародного правосуддя від 8 грудня
1927 р. щодо спору між Румунією з одного боку, Францією, Італією та Великою Британією – з іншого [35,
с. 12].
У рішенні щодо угорсько-словацького спору стосовно гідровузла «Габчіково-Надьмарош» на Дунаї 1997
р. Міжнародний суд ООН зазначив, що одним із головних принципів використання міжнародних водних
шляхів є принцип рівності. Всі прибережні держави рівні у використанні всієї ріки, виключаються будьякі привілеї однієї з держав відносно інших [38, с. 330]. Хоча вказаний принцип був спочатку сформульований стосовно судноплавного використання міжнародних рік, він застосовується і до інших видів їхнього використання.
Принцип співробітництва прибережних держав у використанні міжнародної ріки був вперше закріплений у ст. 108 Заключного акту Віденського конгресу 1816 р. Нормою цієї статті встановлено обов’язок
прибережних держав регулювати всі питання, що стосуються судноплавства на цих ріках, за спільної згоди
[37].
Наразі принцип співробітництва закріплено у цілому ряді багатосторонніх міжнародних договорів,
зокрема, у Конвенції з охорони та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 p.
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(ст. 2) [27], Конвенції про право несудноплавних видів використання міжнародних водотоків 1997 р. (ст. 8)
[26].
Принцип розумного поєднання різних видів діяльності держав на міжнародних річках при відсутності
пріоритету будь-якої з них склався поступово [5, 28]. В Паризькій конвенції 1921 р., що встановила режим
судноплавства на Дунаї було передбачено пріоритет судноплавства перед іншими видами використання
рік [40]. Однак уже у Барселонській конвенції про режим судноплавних водних шляхів міжнародного значення та Статуті до неї 1921 р. відповідне положення закріплене вже у менш зобов'язуючій формі, допускаються певні відступи від нього. Так, у ст. 10 Статуту до Конвенції передбачається, що кожна прибережна держава зобов'язана утримуватися від здійснення будь-яких заходів, що створюють загрозу судноплавству, не втрачаючи, однак, права протидіяти заходам, які обмежують інші законні інтереси: підтримання
в нормальному стані режиму вод, іригацію, використання гідроелектроенергії [22].
З розвитком міжнародного річкового права тенденції щодо нормативного закріплення паритету між різними видами використання міжнародних рік посилились. Зокрема, в Конвенції про право несудноплавних
видів використання міжнародних водотоків 1997 р. встановлено, що при врахуванні факторів, які відносяться до справедливого і розумного використання, необхідно брати до уваги всі існуючі види використання
водотоку (ст. 6). У ст. 10 тієї ж Конвенції передбачено, що за відсутності іншої угоди або звичаю жоден вид
використання міжнародного водотоку не користується невід'ємним пріоритетом перед іншими видами
використання. У разі виникнення суперечностей між різними видами використання, вони мають вирішуватися на основі Конвенції, при цьому особлива увага повинна бути приділена вимогам задоволення
насущних людських потреб [26].
В наш час – час розвитку промисловості все більшої актуальності набуває принцип збереження і захисту міжнародних рік та їхніх басейнів. Цей принцип закріплено, зокрема, у ст. 20 Конвенції про використання міжнародних водотоків. Вказаною статтею передбачено, що держави водотоку індивідуально і, за
необхідності, спільно, забезпечують захист та збереження екосистеми міжнародних водотоків. При цьому,
заходи із захисту мають бути спрямовані на запобігання, скорочення і збереження під контролем забруднення міжнародного водотоку, яке може завдати значної шкоди іншим державам водотоку або їхньому
навколишньому середовищу, включаючи шкоду здоров'ю або безпеці населення, використанню вод в будьяких корисних цілях або живим ресурсам водотоку [26].
Викладання міжнародного річкового права як навчальної дисципліни. У зв’язку зі стрімким розвитком
міжнародного річкового права все більшої актуальності набувають питання його викладання як навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах та підготовки юридичних кадрів, що мали б спеціальні знання у цій сфері. Мова в першу чергу йде про спеціалізовані ВНЗ, що готують юристів – спеціалістів у сфері
транспорту. Так, з 2001 р. у Московській державній академії водного транспорту функціонує Кафедра міжнародного, морського та річкового права. Міжнародне річкове право є однією зі спеціалізованих навчальних дисциплін. Кафедра є провідною в Росії з підготовки фахівців для водного транспорту за спеціальністю «Юриспруденція», діє й аспірантура за спеціальністю 12.00.10. «Міжнародне право. Європейське
право». До роботи з викладання дисциплін Кафедри залучені провідні фахівці Росії у сфері міжнародного морського і річкового права [41].
Юридичний факультет Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного здійснює підготовку фахівців-юристів за спеціальністю «Правознавство» із спеціалізаціями за вибором студента «Цивільне право» та «Транспортне право» за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» з 1998 р. Однією з кафедр факультету є кафедра транспортного права, а міжнародне морське та річкове право є однією з навчальних дисциплін [42].
Висновки. На нашу думку, міжнародне річкове право можна визначити як сукупність юридичних норм,
що регулюють відносини суб’єктів міжнародного права у сфері судноплавного та несудноплавного використання ресурсів міжнародних рік та міжнародних річкових басейнів, а також захисту їхнього природного середовища.
Міжнародне річкове право наразі динамічно розвивається, розширює свою сферу дії, відбувається й розвиток нормативно-правової бази даного правового масиву. Наразі можна стверджувати про наявність: специфічного предмету правового регулювання міжнародного річкового права (відносини держав з використання в різних цілях міжнародних рік, озер та інших внутрішніх водних шляхів міжнародного значення);
сукупності узгоджених договірних і звичаєвих норм міжнародного права, що регулюють використання
внутрішніх водних шляхів міжнародного значення; низки галузевих принципів, а також про використання державами норм міжнародного річкового права для інтегрального регулювання складно структурованих міжнародних відносин.
Це дає підстави вважати міжнародне річкове право окремою галуззю міжнародного права зі своїми
складовими елементами, характерними рисами, особливостями та тенденціями розвитку.
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У зв’язку з вищезазначеним доцільним видається запровадження міжнародного річкового права як
навчальної дисципліни у ВНЗ України III та IV рівня акредитації.
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Михайло Цюрупа

Міжнародне гуманітарне право як
навчальна дисципліна та об’єкт
пропаганди гуманітарних знань у
системі сучасної освіти.
Стаття присвячена аналізу ролі
міжнародного гуманітарного
права, його вивчення, пропаганди, поширення знань з метою
захисту прав людини в умовах
збройних конфліктів.

The article is devoted the analysis
of role of international humanitarian law, his studies, propagandas,
distributions of humanitarian
knowledges with the purpose of
defence of human rights in the
conditions of the armed conflicts.

Якщо прийняти хоча б частково за справедливу думку Маркса, що практична потреба рухає науку більше ніж десяток університетів, ми погодимось з тим, що захист прав людини в сучасному конфліктогенному
світі стає однією з першочергових завдань людства. Правові універсальні документи загального характеру у
формі Хартій та Декларацій визначають права людини доволі широко та передбачають для їх забезпечення
виконання угод мирного часу, наявність розвиненої правосвідомості суспільства, у якому існують правові
гарантії забезпечення прав людини. Але реальна соціально-політична ситуація багатьох країн відзначена різким переходом від мирних умов життя до конфліктних, що французьким мислителем Максиміліаном
Робесп'єром характеризувалось як перехід корабля держави від спокійного плавання до шторму. В промовах
«Про Конституцію», «Про принципи революційного правління» він ставив на перше місце охорону і забезпечення прав громадян, на друге – права громадян на участь у політичному правлінні, а от на трете місце
право на опір, яке є наслідком від всіх інших прав людини [1, с.114].
Конфліктність сучасного світу, яка неминуче породжує масове і брутальне порушення основоположних
прав людини, з розвитком цивілізації не зменшується. З початку 90-х років ХХ століття почалось ведення реєстру світових насильницьких актів-конфліктів. Згідно з ним в 1993 році було зафіксовано 22 збройних конфліктів, внаслідок яких щорічно гинуло не менше 1000 чоловік. І у другому десятилітті XXI століття постійно жевріють вогнища насильства: у 2012 р. мали місце 42 збройних конфлікти, в стадії врегулювання – 21. Агресії, з
точки зору міжнародного права, поменшало, але кількість конфліктів, у які включене цивільне населення, весь
час зростає, а відсоток постраждалих цивільних перевищує 95%.
Майже всі авторитетні зарубіжні дослідники в галузі міжнародного права (Жак Меран, Франсуа Біньон,
Жан Пікте, Ганс Петер Гессар, І. Бліщенко, А. Дмитрієв, В. Дяченко) [2] підкреслюють можливість поширення все більш жорстоких збройних конфліктів, які потребують міжнародно-правової регуляції. За цих умов слід
ретельно стежити за охороною прав людини, які неминуче піддаються обмеженням або прямим порушенням
під час сутичок, соціальних безладів, збройного насильства.
Той факт, що у буденній діяльності юристів, у повсякденному житті ми не завжди відчуваємо конфліктність сучасного світу не означає, що реальні справи обстоять саме так. Згідно з результатами соціального моніторингу Інституту соціології НАН України, проведеному у 2012 році, лише 12% респондентів оцінюють сьогодні ситуацію в Україні як спокійну, більше 60% – як напружену і навіть конфліктну [ 3 ].
Серед інституціональних засобів захисту прав людини в умовах збройних конфліктів позитивно відзначені міжнародні гуманітарні організації. Заслуговують на увагу доктрини міжнародної організації «Лікарі без
кордонів» з принципом «справедливості і співчуття», Міжнародного Комітету Червоного Хреста з ідеями
деполітизації гуманітарної діяльності. Ми вважаємо, що великий гуманітарний потенціал несуть у собі знання, виконання і реалізація норм міжнародного гуманітарного права, права прав людини. Коли все більша
увага приділяється «людському капіталу», слід зважати на необхідність підняття рівня гуманітарної освіти,
пропаганди знань, які несуть в собі великий гуманітарний потенціал. До них правомірно відносять міжнародне гуманітарне право.
УДК 65(9)

© М. цюрупа, 2013

цюрÓПА Михайло Володимирович,
доктор філософських наук, професор, зав. кафедри суспільних і гуманітарних наук Державного економіко-технологічного університету транспорту.

Методологія викладання окремих дисциплін в міжнародному праві

13

Міжнародне гуманітарне право визначається як сукупність юридичних норм та інститутів, які регулюють
відносини у суспільстві для підтримання справедливого правопорядку у захисті прав і свобод людини [4,
с.118]. Воно постає як публічне універсальне право (jus gentium), що застосовується до будь-якої особи, а не тільки до значних суб'єктів типу держави, чи міжнародних інституцій у мирний і воєнний час. І зворотно, представник будь-якої держави, не може розраховувати на адекватну ситуації діяльність, керуючись лише національними правовими нормами. Міжнародне гуманітарне право, віддзеркалюючи на час його прийняття
погляди, концепції, є результатом компромісу між різними інтересами суб`єктів міжнародного права і досягнутого консенсусу. Воно засновано на категоріальному апараті різних правових систем, вимагає конкретного
знання майже 800 норм і правил.
Як одна з самостійних галузей міжнародного права у царині захисту прав людини, вона утворилась після
закінчення другої світової війни з прийняттям чотирьох Женевських конвенцій 1949 року. Поворот наукового інтересу до питань захисту прав людини відбувся саме в цей період коли виникає ще одна галузь міжнародного права – права прав людини, тісно і суперечливо пов'язана з гуманітарним правом, однак останнє вже
півстоліття продовжує відігравати провідну роль у захисті прав, свобод, здоров'я людини у ситуаціях збройних конфліктів. Проблема співвідношення МГП та права прав людини достатньо глибоко висвітлена у науковій літературі, ми підтримуємо концепцію «взаємодоповнення» цих правових систем. З неї випливає, що
права та свободи людини мають бути захищені міжнародними правовими регуляторами та механізмами виконання у мирні та воєнні часи.
В Україні та інших пострадянських країнах міжнародне гуманітарне право почало інтенсивно досліджуватись з 1991 р., адже за часи СРСР розвитку його не приділяли достатньої уваги. Лише через 16 років після
ратифікації Президією Верховної Ради СРСР Женевських конвенцій, було видано наказ Міністра оборони
СРСР №75, яким оголошувались Женевські конвенції 1949 року і два Додаткові протоколи 1977 р. Ми вважаємо, що у фаховій підготовці юристів воно має бути на належній висоті, проте міжнародне гуманітарне право
викладається у небагатьох ВНЗах України. Без знань гуманітарного права навряд чи можлива робота у міжнародних правозахисних організаціях, зокрема, у Гаазьких трибуналах по колишній Югославії, Руанді,
Сьєрра-Леоне, де за 20 років діяльності не було жодного українського фахівця.
Світове співтовариство продовжує проявляти глибокий інтерес до міжнародно-правового регулювання
міждержавних відносин у гуманітарній сфері та сфері збройної боротьби, про що свідчить кодифікація і прогресивний розвиток цієї галузі міжнародного права, поява значної кількості універсальних і регіональних
багатосторонніх конвенцій вже після прийняття Женевських конвенцій, ратифікація документів впливовими
державами (Велика Британія - 1995 р., Німеччина – 1991 р., Колумбія – 1995 р.).
Водночас проблемними питаннями в науці гуманітарного права залишаються визначення об'єкту правового регулювання, взаємодії цієї галузі права з національними правовими системами, філософські і концептуальні засади становлення, роль урядових і гуманітарних інституцій у захисті прав людини у екстремальних
ситуаціях соціальної боротьби.
За таких умов можна стверджувати про пришвидшення процесу становлення гуманітарного права всього
планетного співтовариства («jus gentium commmunis»). Складається об‘єктивна тенденція зростання ролі тих
галузей права, що спрямовують міжнародне суспільство, владу суверенних держав до «права людини». Так,
приймаючи Женевські конвенції 1949 р. держави вважали за необхідність підкреслити свій обов'язок «за будьяких обставин виконувати та примушувати виконувати чинну конвенцію»[5, с.3].
Поглиблення знань права війни і поширення гуманітарної інформації було формальним обов`язком держав-учасниць Женевських Конвенцій і Додаткових протоколів, згідно із якими вони були зобов`язані включати приписи міжнародного гуманітарного права «в навчальні програми воєнної та, по можливості, цивільної освіти з тим, щоб з його принципами було ознайомлене все населення в цілому та, зокрема, воюючі збройні сили».
Західноєвропейська традиція до поширення гуманітарно-правових знань втілені у поняттях «promotion»,
«diffusion». Термін «promotion» – поширення – застосовується у Женевських конвенціях 1949 р. для позначення діяльності, спрямованій на отримання людьми знань з міжнародного гуманітарного права, а «diffusion» –
відповідає поняттю «пропаганда» і стосується швидше для кваліфікації діяльності міжнародних гуманітарних
організацій та приватних осіб, для навчальної діяльності, яка проводиться з метою роз'яснення, поширення,
сприйняття гуманітарних знань.
Однак чітке визначення цілей, принципів поширення знань гуманітарного характеру, вибір адекватного
для нового тисячоліття набору методів і форм навчання залишається важливим. Адже кодифікація норм міжнародного гуманітарного права прийшлись на другу половину XX століття, коли роль держави була визначальною у всіх сферах буття, а система освіти - переважно централізованою національною.
Простежується зміна підходів до вивчення гуманітарного права у його основних джерелах: виконання
(імплементація) міжнародного гуманітарного права починається з обов`язку поширення знань цієї галузі згід-
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но із положень загальної статті (47- 48-127-144 відповідно до I-IV Конвенцій Женеви), де вказано, що Сторони
у мирний і воєнний час зобов`язані «розповсюджувати якомога ширше текст даної Конвенції в своїх країнах
і, зокрема, включити її вивчення в навчальні програми воєнного і, якщо це можливо, цивільної освіти з тим,
щоб з її принципами було ознайомлено все населення в цілому і, зокрема воюючі збройні сили, медичний персонал і священнослужителі». Протокол I 1977 р. продовжує цю ідею поширення знань у статті 83 (параграф
1) з новими нюансами включення вивчення положень Конвенцій і Протоколу для того, щоб вони мали бути
відомими збройним силам і цивільному населенню [6, с. 8-13].
Нові інформаційні технології, розвиток мережі Internet, зміни у соціокультурних обставинах життя потребували нетрадиційних підходів до поширення знань міжнародного гуманітарного права, перший досвід яких
може бути узагальнений і використаний в нестандартній обстановці миротворчих операціях. Так, в Африці,
де значну частину комбатантів складають діти і підлітки, поширюється практика створення художніх творів,
театральних постанов, музикальних записів з темою гуманних мотивів у поведінці вояків (Нігерія, Сомалі), а
у Колумбії підлітки та школярі самі виступають за включення гуманітарних знань у навчальні програми.
Таким чином, ознайомлення, вивчення, пропаганда міжнародно-гуманітарних знань є важливим елементом фахової підготовки юристів-міжнародників, робітних правоохоронних органів, вояків миротворчих
підрозділів, зрештою всіх тих, кому не байдуже ставлення до прав, здоров’я, достоїнства людини.
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Summary

With development of civilization and culture of humanity the armed violence from workaday to international
conflicts does not become less than. Rights and freedoms of man are rudely violated in conflicts, peaceful habitants
perish, world sights of culture collapse. The activity of international humanitarian institutes, legal limitations not
enough for humility of inflexibility and lawlessness. A study of norms and principles of international humanitarian
law, propaganda of humanism, is not only the duty of the states which signed conventions Geneva 1949, but also by
necessary elucidative work. In educational establishments of civil and military formation process study of international humanitarian law it must be carried out in the context of professional studies modern specialists in the field
of law.

Традиції висвітлення церковноканонічного права Візантії у
підручниках та працях викладачів
вітчизняних університетів.

Методологія викладання окремих дисциплін в міжнародному праві

Володимир Омельчук

дана стаття присвячена традиціям вивчення церковно-канонічного права Візантії у провідних
вітчизняних вишах. окремі його
аспекти здавна вивчалися в університетах Києва, Харкова,
одеси. разом з тим, слід наголосити на потребі його виокремлення в окремий курс з огляду на
місце цих норм у правовій спадщині тогочасної Європи.
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This article is devoted traditions of
study church canonical rights for
Byzantium in leading domestic universities. His separate aspects
were since olden times studied in
the universities of Kyiv, Kharkiv,
Odesa. At the same time, it follows
to mark the requirement of his
selection in a separate course, taking into account the place of these
norms in the legal inheritance of of
that time Europe.

Релігія у Середньовіччі виступає наріжним каменем, на якому будували свою діяльність державні інститути. Тому релігійна політика відповідним чином маркується органами державної влади, які регламентують
порядок її вироблення та реалізації. Церковно-канонічне право виступає вагомим системоутворюючим чинником у системі державного управління, обумовлюючи пріоритети внутрішньополітичної і дипломатичної
діяльності. Ці традиції простежуються вже в управлінських моделях Стародавнього Сходу[28, c.7-18]. Разом з
тим, у державних утвореннях Середньовіччя ці питання мали свої особливості, зумовлені конкретними особливостями соціокультурного, економічного та адміністративно-правового розвитку. Враховуючи роль Церкви
у формуванні загальнодержавної ідентичності, виробленні внутрішньодержавної єдності Візантійської імперії, стабілізації адміністративної діяльності, її церковно-канонічні норми потребують окремої уваги. Дана
стаття присвячена аналізу особливостей викладання та вивчення церковно-канонічного права Візантії в провідних українських вишах. Насамперед йдеться за Київський, Харківський та Одеський (Новоросійський) університети.
Вивченню та викладанню візантійського права у вищих навчальних закладах на українських теренах приділяли увагу низка дослідників. Це зокрема С. Лиман[21], який приділив увагу візантиністиці у
Харківському[20] та Новоросійському (Одеському) [23] університетах. Окремим аспектам вивчення візантійського церковно-канонічного законодавства приділили увагу А. Домановський, В. Балух.
Вже назва виставки, що проходила з 23 березня по 4 липня 2004 р. у всесвітньо відомому музеї Метрополітан
у Нью-Йорку, звучала як «Візантія: віра і влада (1261 – 1557 )» («Вyzаntіum: Fаіth and Power (1261 – 1557)»). Ця
виставка є останньою частиною так званої візантійської серії, започаткованої ще у 1977 р. виставкою «Ера
духовності», яка була продовжена у 1997 р. виставкою «Слава Візантії»[3]. При цьому не можна не погодитися з твердженнями про продовження у Візантійській імперії творчого розвитку тих форм церковно-канонічного права, які ми бачимо вже у пізній Римській імперії. Зауважимо, що якщо здобутки світської візантології
отримали належну оцінку у роботах більш пізнього часу, то церковно-канонічна візантиністика, окремі інститути церковно-канонічного права, згодом опинилися на маргінесі наукових студій радянської доби[18; 19].
Дані питання продовжують розглядатися достатньо побіжно у курсах з історії держави і права зарубіжних
країн, канонічного права[8] тощо. Так ролі правової спадщини Візантії у міжнародному праві Середніх віків
торкнулася український вчений-правник і викладач, доктор юридичних наук О. Буткевич[2]. Пожвавленню
цікавості до проблем історії держави і права Візантії сприяв Міжнародний симпозіум «Homo Byzantinus серед
ідей та речей», організований спільно кафедрою історії стародавнього світу та середніх віків і Центром болУДК 348.01
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гаристики та балканських досліджень Харківського національного університету імені В. Каразіна 1 липня
2010 р. Пленарне засідання симпозіуму його учасники присвятили видатним візантиністам Ігореві Шевченку
та Ґеннадієві Літаврину, які відійшли у Вічність наприкінці 2009 р. [5, c.222-228].
Сучасна українська візантиністика фактично проходить етап свого становлення, попри давні традиції,
закладені ще у Київському університеті Святого Володимира[38]. Чимало видатних російських візантиністів
тією чи іншою мірою також були пов’язані з Києвом. Так Ф. Терновський під час свого перебування тут близько десятка публікацій присвятив Візантії і безпосередньо Візантійській Церкві. Серед них його докторська
дисертація (1875 р.) і праця «Грекосхідна церква в період вселенських соборів» (1883 р.) [32, c.13]. Чимало
уваги церковній історії Візантії було приділено у структурі діяльності Київської духовної академії. У спеціальному товаристві, створеному при КДА – Київському Церковно-історичному та археологічному товаристві,
слухалися спеціальні реферати. Зокрема Ф. Терновський зробив у 1882 р. доповідь, присвячену церковним старожитностям на Афоні, Дрездені, Берліні[11, c.204].
Концепція тогочасного візантійського права розглядалася в українських університетських центрах у руслі
спільного вироблення основних підходів щодо держави з тогочасними науковими центрами Російської імперії і візантинознавчими школами у Санкт-Петербурзі, Москві, Казані, які своєю чергою формувалися навколо світських університетських та церковних навчальних закладів[36].
У межах київської школи візантиністики Ю. Кулаковським розглядалася роль церковних канонів в суспільно-політичному житті Візантії у ході становлення її державності[12; 13; 14]. Згодом відомий український історик, професор Олександр Лотоцький звернув увагу на роль Візантії у становленні православ’я та системи
церковно-канонічного права у сусідніх балканських державах, насамперед Болгарії[25, c.56-57]. Потужний
науковий центр, який займається візантиністикою, створено у Харківському національному університеті імені
В. Н. Каразіна, щоправда у колі основних інтересів його співробітників на сучасному етапі питання соціально-економічного і політичного характеру, історіографія та джерелознавство[9]. Вивчення візантійського права
тут розпочалося майже одразу по його заснуванню. Найбільш ранньою прийнято вважати працю професора
юриспруденції І. Ф. Тимковського «Порівняння Юстиніанових законів з російськими» (1808 р.), яка, на жаль,
до нашого часу не дійшла. За цю працю Геттінгенське вчене товариство обрало його наступного року до своїх
членів. Наступного року з’явилася нова праця І. Ф. Тимковського «Про застосування знань щодо стану і цілі
держави». Розгляд цим вченим впливу візантійського законодавства на вітчизняне та західноєвропейське право
визначило один з головних напрямів розвитку візантиністики у Харківському університеті.
В актовій промові харківського ад’юнкта філософії І. Ланга «Про вивчення юридичних і політичних наук»
(1810 р.) відзначалося непересічне значення римсько-візантійського права у світовій історії. З цією оцінкою
свого попередника погоджувалися у 1820-30-х роках ад’юнкти університету К. Михайловський та
Г. Гордєєнков. К. Михайловський у «Промові про початок і походження Російського законодавства» (1823 р.)
відзначив, що розселення слов’ян на Балканах сприяло поширенню серед них норм візантійського права
[22, c.51-52].
Спробою окреслити на узагальненому рівні проблеми церковно-канонічного права Візантії у контексті
аналізу державної релігійної політики зарубіжних країн став підручник «Релігійна політика стародавніх і
середньовічних держав»[29], підготовлений на основі низки обговорень фахівцями Експертного слухацького
клубу «Чесне слово» Національної академії державного управління при Президентові України. До вироблення його базових засад долучилися фахівці Інституту законодавства Верховної Ради України (старший науковий співробітник Інституту, доктор історичних наук І. Мищак), Національного інституту стратегічних досліджень (старший науковий консультант Інституту, кандидат політичних наук П. Вознюк), Національної академії державного управління при Президентові України (кандидат політичних наук, доцент кафедри національної безпеки А. Дацюк), Міжрегіональної академії управління персоналом (доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України, ректор Академії А. Подоляка, завідувач кафедри організації самоврядування,
кандидат історичних наук, професор кафедри В. Утвенко), Національного університету Державної податкової служби України (кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету М. Мацелик),
Ірпінська фінансово-юридична академія (доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України,
ректор Академії П. Цимбал). Передмову до роботи написав ректор Національної академії керівних кадрів
культури, професор В. Чернець. Рецензентами видання виступили доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України, Голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі В. Костицький, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор наук з державного управління, завідувач
кафедри НАДУ при Президентові України Г. Ситник. Даний посібник був означений рецензіями у правничих[27, c.196-197] та історичних[16, c.349-351] періодичних виданнях.
Автори звертають увагу на те, що у ранньовізантійський період проходив пошук найефективніших форм
державного регулювання релігійної сфери, розроблення відповідних засад та механізмів. Візантійська православна Церква була вагомим інструментом забезпечення соціально-політичної стабільності та гуманітарної
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єдності держави. Частина підкорених народів і племен добровільно приймали християнство, перетворюючись
у складову імперських процесів. Церковно-канонічне право виступало соціогуманітарним інститутом, беручи участь у виробленні та реалізації державної політики. Владний режим з її допомогою забезпечував лояльність підданих, успішно інтегруючи чужорідні елементи у витворений гуманітарний простір. У структурі
цього середньовічного простору саме релігія відігравала для офіційного Константинополя роль своєрідного
сакрального маркера стабільності соціально-політичних процесів. Вона виступала передумовою виживання у
часи змін і катаклізмів православної ойкумени. З огляду на кореляцію понять «сталий розвиток суспільства»,
«гуманітарно-просторова єдність» та «правовий порядок» питання сакральності і, відповідно, легітимності
влади виступає ключовим чинником державотворчих процесів, зумовлюючи релігійно-міфологізований характер середньовічної візантійської державності, в якій Церква і держава нерозривно пов’язані. З оформленням
чіткої ієрархії світських інститутів держави релігія продовжувала виступати одним із наріжних каменів офіційної ідеології. Відповідно релігія функціонально була потрібна органам державної влади Візантійської імперії для сакралізації існуючої системи суспільних відносин, чітко визначеного управлінського та соціального
ієрархічного порядку, сутнісного наповнення існуючої системи нормативно-правових актів. Соціокультурна
динаміка зумовлювала формування системи уявлень на засади взаємин православної Церкви і держави та
механізми їхньої реалізації. Наступний крок – практика освячення (спочатку після життя, а потім прижиттєва) імператорів як логічний етап розвитку ідеї сакральної влади. Виступаючи як виразник або втілювач божественної сутності, захисник православ’я, його канонічних засад, православної держави, правитель намагався
свої дії узгодити з відповідними релігійними настановами та вимогами, пануючими у суспільстві. Окремі
ромейські володарі до свого титулу навіть додавали «святий», обґрунтовуючи це своїм миропомазанням[17,
c.87]. Зміна імператора чи династії зумовлювала видозмінення (кореляцію) релігійної політики і внесення
змін до чинної системи церковно-канонічного права. Ці зміни та рівень їхньої кардинальності зумовлювалися зовнішніми та внутрішніми чинниками. З іншого боку, Візантійська Церква сприяла усуненню небажаних
для неї імператорів, інспіруючи виступи чиновників і війська, народні заворушення, державні перевороти,
лобіюючи вигідні їй державні акти (укази та розпорядження імператорів, міжнародні угоди тощо). Церква у
Візантійській імперії виступала великим землевласником з володіння по усій імперії. Тому питання визначення правового статусу церковно-монастирського землеволодіння та створення правових гарантій його збереження перетворюється в один з пріоритетних напрямів системи церковно-канонічного права Візантійської
імперії. Зростанню земельних володінь Церкви сприяли як постійні надання з боку держави, так і чисельні
дарування та заповіти на її користь з боку приватних осіб. Власні земельні володіння мали монастирі та залежні від них метохи. Своє нерухоме майно Церква вигідно здавала в оренду. Права Церкви на це майно було
закріплене нормативно-правовими актами. Важливою правовою гарантією збереження цілісності церковномонастирського землеволодіння був інститут невідчужуваності церковно-монастирських земель.
Проблеми церковно-канонічного права піднімалися у ході підготовки навчальних програм Київської
Духовної Академії УПЦ Київського Патріархату. Наслідком розроблення курсу з візантиністики, який викладався на філософсько-теологічному факультеті Чернівецького університету, став посібник за авторством В.
Балуха[1]. Достатньо вагома робота щодо вивчення політико-правової спадщини Візантії, її впливу на європейські процеси, ведеться на кафедрі історії Середніх віків та візантиністики Львівського університету імені
Івана Франка.
Принагідно зазначимо, що візантійській правовій спадщині приділялася увага за радянської доби у провідних навчальних закладах СРСР. Окремі її аспекти висвітлювалися вже під час підготовки курсів у Вищій
партійній школі[33] і згодом набули поширення у Московському та Ленінградському державних університетах. За участі відповідних фахівців АН СРСР з’явилися як окремі посібники з історії Візантії[15], так і розділи
(глави) у посібниках з історії Середніх віків[24, c.358-362], іcторії держави і права зарубіжних країн[31].
Нормативно-правові акти Візантії розглядалися при вивчення актової спадщини Середньовіччя[26], поряд з
їхнім впливом на формування нормативно-правової бази південних слов’ян[7]. У пострадянських державах
окремі інститути та норми церковно-канонічного права Візантії часто розглядалися при вивченні розвитку
римського права[Див. зокрема: 10]. Особливості церковно-канонічного права Візантії вивчалися у Білорусі у
контексті історії держави і права[37], культурології[30], антропології тощо.
Висновки. Вивченню проблем церковно-канонічного права приділяли увагу в Київському та Харківському
університетах майже одразу по їх заснуванню. Це стосувалося вивченню як суто нормотворчої діяльності
Церкви, так і аналізу світського законодавства, яке регламентувала діяльність церковних установ. Головними
університетськими центрами, які приділяли увагу візантійському церковно-канонічному праву були Київ,
Харків та Одеса. Дослідження, які здійснювалися університетськими викладачами, мали прикладний характер і активно використовувалися у повсякденній викладацькій діяльності.
Проблеми викладання церковно-канонічного права Візантії не достатньо повно висвітлені у вітчизняній
науковій літературі. Потребують додаткової уваги питання, пов’язані зі спадковістю наукових шкіл, які вив-
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чали проблеми історії держави і права Візантії у ХІХ – початку ХХ ст., у радянську добу, у новітній українській науці. Принагідно зауважимо, відсутність спеціальних університетських спецкурсів, присвячених церковно-канонічному праву Візантії. Тому потребує поглиблення розуміння ключових норм та інститутів церковно-канонічного права. Насамперед це стосується дискусії навколо ключових проблем нормативно-правового забезпечення державної політики у конфесійній сфері (актів, спрямованих на забезпечення матеріальних позицій Церкви, інституту невідчужуваності церковної і монастирської власності, судові привілеї Церкви
і окремих монастирів, співвідношення церковного і канонічного права, відображення у їхніх нормах пізньоантичної традиції). Автор вважає, що церковно-канонічне право Візантійської імперії має розглядатися у контексті як загальної управлінсько-регулятивної діяльності держави, так і процесу становлення системи церковно-канонічного права у тогочасній Європі загалом. Потребують додаткового дослідження питання, пов’язані
з поглибленням розуміння співвідношення ключових інститутів церковно-канонічного права, зокрема правового статусу монастирів у сфері володіння рухомим та нерухомим майном на різних етапах розвитку візантійського права.
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Загальна концепція викладання
юридичних дисциплін за
методом Сократа.
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Ганна Філоненко

Стаття висвітлює сутність та
переваги методу Сократа як
методу викладання юридичних
дисциплін. В статті акцентується
увага на особливостях побудови
семінарських занять за методом
Сократа. Автор приходить до
обґрунтованого висновку, що
застосування методу Сократа
при викладанні юридичних дисциплін в Óкраїні є прогресивним
та ефективним.

The article clarifies the substance
and advantages of Socratic
method of teaching the law subjects. The article focuses on the
features of seminars under the
Socratic method. The author
makes a reasonable conclusion
that usage of Socratic method for
teaching the subjects in Ukraine is
progressive and effective.

Поганий викладач подібний до шевця, який надав учням
готові чоботи, замість того щоб навчити їх шити
Аристотель

На сьогодні метод Сократа (Сократів метод) широко використовується та є фактично домінуючим при
викладанні юридичних дисциплін у правничих школах США. Цей метод викладання зорієнтований, перш за
все, на розвиток аналітичних здібностей студентів. Він полягає у діалектичному та інтерактивному способі
ведення дискусії викладачем шляхом постановки правових проблем і пошуку їх вирішення [1, с. 17]. Завданням
даної статті є розкриття сутності та основних переваг застосування даного методу при викладанні юридичних дисциплін в Україні.
Для розкриття теми даної статті, перш за все, потрібно звернутися до філософських передумов становлення та успішного використання даного методу для викладання юридичних дисциплін. Метод, який застосовував древньогрецький філософ Сократ полягав у постановці таких питань, відповіді на які провокували опонента на необхідність критичного переосмислення догматичних тверджень. В теорії педагогіки він отримав
назву Сократів метод. Своїх учнів Сократ вчив методиці аналізу складних, нетипових ситуації і таким чином
підводив їх до істинного твердження шляхом діалогу. В ході такого діалогу він задавав загальне запитання,
отримував відповідь на нього, потім задавав уточнююче питання і так до отримання остаточної та конкретної відповіді. Головним елементом методики грецького філософа Сократа був його широко відомий процедурний підхід та іронія – жартівливе ставлення до проблеми, удавання, що нібито він сам не знає, як вирішити ту чи іншу проблему, випитування у опонента його точки зору та поступове спрямування діалогу таким
чином, щоб опонент сам дійшов до найбільш правильного вирішення тієї чи іншої проблеми. Сократ символічно називав цю методику маєвтикою (акушерство, повивальне мистецтво), порівнюючи її з процесом пологів: знання подібне до дитини, яка народжується.
При проведенні семінарських занять з юридичних дисциплін за методом Сократа викладач ставить проблемне питання аудиторії та запрошує до діалогу, дискусії, полеміки всіх бажаючих, а в подальшому скеровує діалог чи полілог у правильному напрямку. При обговоренні уточнюється те, чого аудиторія не знає,
опредметнюється та фіксується предмет незнання, потім відбувається спроба логічно вивести найоптимальніше рішення поставленої проблеми. Такий підхід до викладання юридичних дисциплін є ефективним з огляду на те, що викладач, який думає замість студента, лишає такої можливості останнього. Знання, які отримані в готовому вигляді, не є знаннями у власному сенсі, вони стають такими лише за умови, якщо студенти добули їх своїми власними інтелектуальними зусиллями.
Застосування Сократового методу має в своїй основі низку уніфікованих правил. Дана методика ґрунтується на двох основних принципах Сократа:
1) «Нічия думка не буває помилковою» (принцип відносності знань);
2) «Я знаю, що я нічого не знаю» (принцип «знаючого незнання») [2, c. 53].
УДК 341.018

© Г. Філоненко , 2013

ФІЛоненКо Ганна Геннадіївна,
аспірант кафедри правосуддя, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, юридичний факультет.

Методологія викладання окремих дисциплін в міжнародному праві

11

Надзвичайно важливе місце в сократівській методиці належить постановці проблеми або правильному
формулюванню запитання. Питання, які ставить викладач, повинні бути розраховані на отримання нового
знання, спонукати до роздумів та уточнювати або поглиблювати проблему. Питання можуть бути несподіваними чи навіть парадоксальними, провокуючими та такими, що загострюють увагу слухачів, приводять їх до
протиріччя з самими собою та повинні спонукати до напруженого логічного творчого осмислення проблеми.
При цьому питання повинні ставитися не тільки викладачем, а також і самими студентами. Важливим моментом викладання за методикою Сократа є підтримання постійного зворотного зв’язку між викладачем та аудиторією, та здійснювати спільний пошук оптимального шляху вирішення тої чи іншої правової проблеми чи
колізії. Складність завдання для викладача полягає в тому, що йому необхідно психологічно, тактично і методологічно правильно розпочати дискусію, полеміку, діалог між студентами, прихильно і з повагою сприймати різні точки зору, погляди, міркування, відшукуючи в них раціональне зерно, використовуючи все це для
постановки нових питань, але не висловлювати до певного моменту свою власну думку. Відомо, що не можна
досягнути істини, якщо не знати протилежних позицій та поглядів на проблему, і чим їх більше, тим вірогідніший шлях до пізнання істини. Водночас, давні філософи підкреслювали, що в суперечці виграє той, хто програв, оскільки він отримує можливість здобути нові знання, та звільнюється в процесі пізнання від своїх власних помилок.
Перший крок в застосуванні методу Сократа - це переконатися, що аудиторія підготовлена до дискусії,
полеміки, діалогу і має базове розуміння проблеми. Після чого викладачу необхідно підготувати та правильно зробити постановку проблеми.
Наступним кроком є перехід до пошуку можливих та реальних способів вирішення конкретної обговорюваної проблеми. Спираючись на те, що аудиторія ознайомлена з рекомендованими науковими джерелами та
чинним законодавством до семінарського заняття, викладач розпочинає дискусію і спрямовує її за заздалегідь
визначеним алгоритмом вирішення проблеми. При цьому слід звертати ретельну увагу на аргументацію тої
чи іншої позиції студентами. Оскільки викладач повинен грати роль «Адвоката диявола», то очевидним є те,
що він повинен намагатися спрямовувати погляди, думки, міркування на підтримання студентом своєї власної позиції. Водночас викладач зобов’язаний спростовувати наведені студентом хибні, помилкові аргументи.
Метою методу Сократа є спонукати аудиторію до самостійного формування правових принципів шляхом
постановки ретельно підготовлених питань з проблеми.
Останнім кроком діалогу, полеміки є узагальнення висновків дискусії та звернення до конкретних нормативно-правових актів, літературних джерел, які стосуються вирішення конкретної проблеми.
Отже, завданнями застосування методу Сократа є: по-перше, сфокусувати та постійно тримати увагу аудиторії на вирішенні відповідної інтелектуальної (наукової) проблеми; по-друге, інтенсифікувати в процесі проведення семінарських занять пізнавальну активність студентів через діалог, полеміку, спонукання до логічного мислення.
Основна сутність методики полягає в тому, що навчання здійснюється через постановку запитань і подальший пошук оригінальних та креативних відповідей на них, внаслідок чого відбувається «народження» знання, замість простого передання даних, відомостей, інформації, юридичних фактів від викладача до студента;
спонукання аудиторії до творчих роздумів та побудови оригінальних висновків; спрямування студентів на
самостійний пошук шляхів вирішення проблем; залучення до дискусії, обговорення, розробки і прийняття
самостійних рішень всією аудиторією.
Основна мета застосування Сократового методу для підготовки висококваліфікованих юристів - це навчити студентів юридичного факультету проводити критичний аналіз законодавства, літературних джерел, матеріалів експертної, слідчої і судової практики та самостійно знаходити ефективні шляхи вирішення складних
правових проблем, що є вкрай важливим для формування професійних знань, навичок, умінь, які необхідні
юристам ХХІ століття.
Отже, метод Сократа акцентує увагу і сприяє розвитку аналітичних знань, умінь та навичок у студентівправників, стимулює студентів до більш наполегливої праці та самостійного логічного мислення. Сократівська
методика викладання є особливо актуальною в умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства та
інтенсивного інформаційного потоку, коли стало очевидним, що вже не можна орієнтуватися лише на
запам’ятовування відповідної суми знань, а основним завданням викладача стає навчити студентів-правників творчо мислити, вміти критично аналізувати юридичні факти, а в подальшому – самостійно та вільно орієнтуватися в потоці чинного законодавства та широкому колі наукових та практичних правових проблем,
реальної життєвої ситуації в суспільстві, державі та світі.
Трунцевский Ю.В. Международное пенитенциарное право.
– М.: Изд. «Юрист ИГ», 2001. – 48 с.
2. Учебная программа курса «Международные стандарты
защиты прав и свобод человека в пенитенциарной системе».

КазГЮУ. Алматы, 2004. – 13 с.
3. Учебная программа курса «Международное пенитенциарное право». КазНУ. Алматы, 2007. – 30 с.
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Международное пенитенциарное
право: новый учебный курс в
рамках специальности
«международное право».
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Ó статті підкреслюється необхідність вивчення студентами, що
навчаються за спеціальністю
«міжнародне право», нової
навчальної дисципліни - міжнародне пенітенціарне право; пропонується авторський варіант
змісту навчальної програми з
даного спецкурсу.

The article emphasizes the need to
examine the students on
"International Law" new discipline the international penal law, offered
the author's version of the curriculum for this special course.

Как известно, в современных условиях дальнейшая интеграция Казахстана, Украины и других постсоветских государств в систему международных отношений и укрепление взаимодействия с такими авторитетными международными организациями, как ООН и ОБСЕ, вызывает насущную необходимость имплементации
в национальное законодательство международных стандартов в области прав человека, в том числе и заключенных. Поэтому потребность в знаниях международных стандартов ООН в области обращения с заключенными, исполнения уголовных наказаний и организации управления и работы тюрем будет возрастать.
С учетом этого, на ежегодной конференции профессорско-преподавательского состава Казахского национального университета имени аль-Фараби в 2007 г., автором статьи была обоснована необходимость изучения
студентами Университета специального курса – «Международное пенитенциарное право», представлена учебная программа дисциплины, а также высказано предложение о рассмотрении возможности ее внедрения в
учебный план специальности 050302 – международное право.
В этой связи следует отметить, что аналогичная учебная дисциплина преподается студентам, обучающимся по специальности международное право в МГЮА при Правительстве Российской Федерации с 2001 г., и
ученым-специалистом в области международного уголовного права Ю.В. Трунцевским была разработана программа данного курса и издано соответствующее учебное пособие [1]. В 2004 г. кафедрой международного
права Алматинской юридической академии Казахского гуманитарно-юридического университета была разработана программа специального курса «Международные стандарты защиты прав и свобод человека в пенитенциарной системе». Впоследствии данная дисциплина была передана для закрепления за кафедрой уголовного права и криминологии этого вуза, и изучалась студентами по специальности юриспруденция до 2007 г.
Анализ ее содержания показывает, что целью изучения курса было усвоение студентами знаний в области тюрьмоведения, пенологии, реформирования уголовно-исполнительной системы, а также ознакомление
с международными стандартами защиты прав заключенных [2].
В настоящее время на кафедре международного права Казахского национального университета имени
аль-Фараби разработана учебная программа курса – «Международное пенитенциарное право» (в объеме 3 кредита – 135 часов). Она обсуждена на заседании кафедры, методического бюро факультета международных
отношений Университета, и одобрена на ежегодном собрании членов Казахстанской Ассоциации международного права. Указанный курс в качестве дисциплины по выбору разработан впервые в Республике Казахстан
и направлен на углубление профессиональной подготовки студентов в сфере международного права.
Цель ее изучения заключается в представлении и объяснении вопросов, образующих предмет международного пенитенциарного права: международно-правовых стандартов по обращению с заключенными; стандартов исполнения уголовных наказаний и стандартов управления и организации работы тюремных заведений.
Также цель изучения предполагает понимание студентами необходимости имплементации указанных стандартов в национальное законодательство Республики Казахстан.
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В связи с указанной целью, задачи курса «Международное пенитенциарное право» должны быть следующими: 1) ознакомить с историко-правовыми аспектами международного сотрудничества государств в пенитенциарной сфере; 2) объяснить правовую природу международно-правовых стандартов по обращению с
заключенными; стандартов исполнения уголовных наказаний и стандартов организации работы тюремных
заведений; 3) раскрыть нормативное содержание вышеуказанных стандартов; 4) рассмотреть вопросы соотношения международных стандартов в пенитенциарной сфере и норм национального законодательства
Республики Казахстан; 5) раскрыть правовой механизм имплементации данных стандартов в национальное
законодательство Казахстана.
В результате изучения курса, студент должен знать все ответы на вопросы, составляющие предмет международного пенитенциарного права; уметь самостоятельно анализировать действующую систему международно-правовых стандартов в пенитенциарной сфере, проводить их сравнение с нормами национального
законодательства РК и предлагать варианты их имплементации. Пререквизитами курса выступают международное публичное право, международное уголовное право, международное право прав человека.
В качестве постреквизитов курса могут быть дисциплины уголовно-правового характера и дисциплины в
области прав человека [3].
Перечень тематики лекций курса «Международное пенитенциарное право» должен быть разделен на два
модуля, включающих в себя 9 тем.
В первый модуль «Международное сотрудничество государств в пенитенциарной сфере и правовая природа международно-правовых стандартов по обращению с заключенными» следует объединить 1-4 темы:
1. Понятие и система международного пенитенциарного права;
2.Историко-правовые аспекты международного сотрудничества государств в области обращения с заключенными и в целом в пенитенциарной сфере;
3. Правовая природа международно-правовых стандартов по обращению с заключенными;
4. Основное содержание международных документов, закрепляющих стандарты по обращению с заклю
ченными.
Во второй модуль «Нормативное содержание отдельных международно-правовых стандартов пенитенциарной сферы» будут включены 5-9 темы:
5. Международные стандарты, регламентирующие основные сферы отношений при исполнении наказания в виде лишения свободы;
6. Основное содержание международно-правовых стандартов по обращению с отдельными категориями
осужденных заключенных;
7. Международно-правовые стандарты по обращению с подследственными заключенными;
8. Международные стандарты по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы;
9. Международно-правовые стандарты, касающиеся работы администрации и сотрудников пенитенциарных учреждений [3].
Далее, перечень тематики семинарских занятий курса должен включать также два модуля и девять тем.
Первый модуль «Права заключенных в универсальной и региональной системах защиты прав человека»
объединяет 1-4 темы:
1. Деятельность ООН по установлению стандартов по обращению с заключенными и в пенитенциарной
сфере в целом;
2. Деятельность международных неправительственных организаций (МНПО) по защите прав заключенных;
3. Права заключенных в Европейской системе защиты прав человека;
4. Права заключенных в других международных региональных системах защиты прав человека;
Второй модуль «Вопросы имплементации отдельных международно-правовых стандартов по обращению
с заключенными в законодательство Республики Казахстан» – темы 5-9:
5. Международно-правовые стандарты в сфере материально-бытового обслуживания заключенных и правовые механизмы их имплементации в законодательство Республики Казахстан;
6. Организация режима в местах лишения свободы и механизмы имплементации международно-правовых
стандартов в этой сфере;
7. Международно-правовые стандарты в области медицинского обслуживания заключенных и правовые
механизмы их имплементации в законодательство Республики Казахстан;
8. Использование труда заключенных и правовые механизмы имплементации стандартов в этой сфере;
9. Международно-правовые стандарты в сфере общего гуманитарного воздействия на заключенных и правовые механизмы их имплементации в законодательство Республики Казахстан [3].
В перечень тематики самостоятельной работы студентов курса «Международное пенитенциарное право»
будут включены 9 тем (заданий):
1. Имплементация международно-правовых стандартов по обращению с осужденными заключенными в
уголовно-исполнительное законодательство Республики Казахстан;
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2. Имплементация международно-правовых стандартов по обращению с подследственными заключенными в национальное законодательство Республики Казахстан;
3. Имплементация международно-правовых стандартов по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы в национальное законодательство Казахстана;
4. Имплементация международно-правовых стандартов, касающихся работы администрации и сотрудников пенитенциарных учреждений в национальное законодательство Казахстана;
5. Имплементация международно-правовых стандартов по применению дисциплинарных взысканий осужденным заключенным в уголовно-исполнительное законодательство Республики Казахстан;
6. Имплементация международно-правовых стандартов, регламентирующих механизм подачи и рассмотрения жалоб заключенных в национальное законодательство Казахстана;
7. Имплементация международно-правовых стандартов по предотвращению пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в национальное законодательство
Республики Казахстан;
8. Имплементация международно-правовых стандартов по осуществлению общественного контроля и
инспекции пенитенциарных учреждений в национальное законодательство Казахстана;
9 Вопросы заимствования позитивной зарубежной пенитенциарной практики и международного сотрудничества Республики Казахстан в уголовно-исполнительной сфере [3].
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить и то обстоятельство, что принятие государствами в процессе взаимодействия, и особенно в рамках ООН, специализированных актов, способствовало началу формирования совокупности норм, имеющих общий предмет регулирования – пенитенциарные отношения.
Несмотря на отсутствие в настоящее время специального кодифицированного международно-правового
источника, эта совокупность норм, укрепленная нормами различных по своей юридической природе источников международного права, позволяет говорить о становлении международного пенитенциарного права в
качестве подотрасли международного уголовного права.
Таким образом, изучение международного пенитенциарного права, на взгляд автора, будет способствовать
систематизации и распространению научных знаний в этой области; разработке научно-правовых основ
отдельных направлений международного сотрудничества в уголовно-исполнительной сфере; уяснению места
и роли международного пенитенциарного права в системе международного права.

Трунцевский Ю.В. Международное пенитенциарное право.
– М.: Изд. «Юрист ИГ», 2001. – 48 с.
2. Учебная программа курса «Международные стандарты
защиты прав и свобод человека в пенитенциарной системе».
КазГЮУ. Алматы, 2004. – 13 с.

3. Учебная программа курса «Международное пенитенциарное право». КазНУ. Алматы, 2007. – 30 с.

Summary

The article «The international penal law: a new course in the specialty» international law» is dedicated to the problems of the teaching of international law in the preparation and implementation educational standards for the teaching of international law.
The author describes the Russian and Kazakh experience in implementation of the new discipline of «international penal law» in the learning process in specialty of «international law» in the Moscow State Law Academy under
the Government of the Russian Federation and the Kazakh National University named after Al-Farabi (Almaty,
Kazakhstan).
The main idea is to pay attention of teachers to provide students knowledge of the UN system of international
standards on the treatment of prisoners, penal and organization and management of prisons.
The author proposes a new curriculum course «international penal law,» revealed the purpose and objectives of
its study students.
Themes presented lectures, seminars and self-study will allow the reader an understanding about the subject and
about the content generally discipline of «international penal law.»
At the conclusion of the paper concluded that the study of international penal law will contribute to the systematization and dissemination of scientific knowledge in this area; development of scientific and legal basis of the individual areas of international cooperation in the penal field, the elucidation the role of international penal law in international law.

Курс «Международно-правовая
борьба с терроризмом» в учебном
плане специальности
«Международное право».

Методологія викладання окремих дисциплін в міжнародному праві

Максут Самалдыков

Ó вступній частині роботи коротко вказуються основні положення, що лежать в основі вибору
тем спецкурсу, які в певній
послідовності розглядають міжнародно-правові аспекти
боротьби з тероризмом. В якості
прикладів в роботі представлені
силлабус, план практичних
занять та карта методичного
забезпечення, які можуть бути
вкрай корисними у вигляді
додаткового матеріалу для осіб,
які цікавляться питаннями вдосконалення навчання сучасним
міжнародно - правовим проблемам боротьби з тероризмом.
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The introductory part of the paper
briefly outlines the main provisions
underlying the special course topic
selection, which look at international law aspects of countering
terrorism in a particular sequence.
The paper presents examples of
the syllabus, a plan of practical
training and methodological support card, which can be very useful
as supplementary material for people interested in improving the
teaching of modern international legal issues of combating terrorism.

Курс «Международно-правовая борьба с терроризмом» является элективной дисциплиной, которая уже в
течение нескольких последних лет преподается студентам второкурсникам по специальности 5ВО30200
«Международное право» на факультете международных отношений Казахского национального университета имени Аль-Фараби г. Алматы. Курс является авторским.
Целью курса «Международно-правовая борьба с терроризмом» является изучение студентами бакалаврами международно-правовых аспектов борьбы с терроризмом. В нем автор стремится показать современное состояние борьбы с терроризмом в контексте основных положений международно-правовых документов
по противодействию терроризму. В первой же теме курса обращается внимание студентов на сложность международно-правового определения терроризма на глобальном уровне. Особое внимание уделяется рассмотрению международно-правовых основ противодействия международному терроризму в рамках ООН, СНГ,
состоянию и тенденциям международного терроризма на территории государств-участников СНГ, а также
возможности имплементации норм международного права в антитеррористическое законодательство государств-участников СНГ и, в первую очередь, Республики Казахстан.
В качестве аналитического материала приведем пример с темой, касающейся основополагающих принципов международно-правовой борьбы с терроризмом. В курсе акцент нами дается на характеристику данных принципов на глобальном уровне, осуществляется их анализ и сопоставление с принципами как национального законодательства Республики Казахстан по противодействию терроризму, так и государств-участников СНГ. Что касается собственных принципов борьбы с терроризмом государств-участников СНГ, то в
курсе обращается внимание на соответствующие законы о борьбе с терроризмом соответствующих государств1. В первую очередь на нормы, которые определяют основные правовые принципы борьбы с терроризмом на современном этапе развития этих государств. При этом упор делается на то, что они требуют своего сближения для последующего плодотворного решения задач совместного противодействия современным
террористическим угрозам. Обратим внимание на главный вывод, сделанный нами по указанным законам
и на это следует обращать внимание обучаемых. Основной костяк правовых антитеррористических принципов в них един, учитывающий рекомендации по унификации законодательства государств-членов ОДКБ
УДК 341.23
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исходя из требований Модельного
закона
о противодействии терроризму, разработанного
Межпарламентской ассамблеей СНГ. Укажем на эти правовые принципы противодействия терроризму, содержащиеся в Модельном законе2:
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов физических лиц, подвергающихся террористической
опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
5) системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму;
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и
иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;
7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике осуществления
мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников;
11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
Их всего двенадцать. И они практически все присутствуют в национальных антитеррористических законах государств-участников СНГ. Вместе с тем, в отдельных указанных законах имеют место принципы, не
представленные в модельном законодательстве. По всей видимости, наработанные практикой и затем включенные в национальные законы. В качестве примера укажем на принцип, сформулированный в Законе
Украины от 20 марта 2003 года № 638-IV «О борьбе с терроризмом» (статья 3), который гласит о «сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями, которые осуществляют борьбу с
терроризмом». При его толковании обращается внимание обучаемых на то, что данный принцип, в отличие
от аналогичного принципа сотрудничества государства, сформулированного в модельном антитеррористическом законе, вводит сотрудничество с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами. И в то же время в нем не указывается сотрудничество в борьбе с терроризмом с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организациями, гражданами.
Приведенный пример законодательного закрепления принципа антитеррористического содержания в
национальном законодательстве Украины и других отдельных стран СНГ свидетельствует о наличии проблем в виду присутствия разных подходов к нормативно-правовому регулированию антитеррористической
деятельности. Отсюда в курсе по данной теме делается вывод о необходимости разработки и закрепления
новых устоявшихся принципов в антитеррористическое законодательство государств-участников СНГ.
При рассмотрении проблем имплементации норм модельного антитеррористического законодательства
конкретно в национальное антитеррористическое законодательство Казахстана в ходе изучения данной темы
указывается, что постановлением Членов Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ - членов
Организации Договора о коллективной безопасности от 16 апреля 2004 г. №2 «О проекте Рекомендаций по
унификации и гармонизации законодательства государств - членов Организации Договора о коллективной
безопасности в сфере борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ» (по состоянию на 30 марта 2007 года) были определены предложения по внесению
поправок и изменений в Закон Республики Казахстан «О противодействии терроризму» от 13 июля 1999 года
№416 – 1. Часть из них относятся к рассматриваемой нами проблематике. В частности:
«1.Включить в пункт 1 статьи 3 (Основные принципы и цели борьбы с терроризмом) следующие подпункты, раскрывающие принципы борьбы с терроризмом: минимальные уступки террористу; минимальная огласка технических приемов и тактики проведения контртеррористических операций, а также состава участников указанных операций».
Сравнительный анализ соответствующей нормы Закона о противодействии терроризму Республики
Казахстан (статья 3) показал, что данные предложения не нашли своего отражения в действующем законодаВ отдельных государствах СНГ названия указанных законов изменены на законы по противодействию терроризму. –
Прим. М.С.
2
См.: Модельный закон о противодействии терроризму.// Тридцать третье пленарное заседание Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников СНГ (постановление №33 -18 от 3 декабря 2009 года).
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тельстве РК, то есть не включены в статью 3 Закона о противодействии терроризму (по состоянию на 8 апреля 2010 года)3.
В то же время, нами предлагается ряд новых антитеррористических принципов для включения, как в
национальное, так и в законодательство государств-участников СНГ.
Освещая различные очаги современного терроризма в мире, а также рассматривая вопросы сотрудничества государств-участников ШОС в борьбе с терроризмом, автор обращает внимание на социально- политические и криминологические аспекты их составляющих, преследуя цель междисциплинарного подхода
в преподавании данного курса.
Особое внимание уделено вопросу участия Республики Казахстан в международной борьбе с терроризмом, увязывая его с исследованием проблем эффективности действующего антитеррористического законодательства Республики Казахстан и его роли и значению в этой борьбе.
Обращается внимание на роль религиозного фактора в современном проявлении терроризма в
Республике Казахстан и важности совершенствования правовых аспектов национального антитеррористического законодательства в этой связи.
Весьма актуальным представляется ознакомление студентов с деятельностью Европейского сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также особенностью сотрудничества государств-участников СНГ в данном
аспекте.
Используется анализ международных правовых и отечественных документов по рассматриваемой проблематике. В качестве методического обеспечения курса кроме работ других авторов, студентам рекомендуются авторские статьи по рассматриваемой проблематике в виде карты методического обеспечения курса, практикуемого в КазНУ им. Аль-Фараби.
В результате прослушивания курса «Международно-правовая борьба с терроризмом» автором преследуются реализация следующих задач. И в частности, студенты должны:
’
знать признаки террористического преступления по международному праву;
’
грамотно пользоваться соответствующим правовым понятийным аппаратом;
’
иметь информацию об современных мировых очагах международного терроризма, о предпосылках,
характере и движущих силах террористических организаций, запрещенных судами Республики Казахстан на
территории страны;
’
разбираться в природе и идеологии современного терроризма;
’
понимать особенности международного правового регулирования борьбы с терроризмом;
’
знать все аспекты международного сотрудничества в противодействии терроризму, как на глобальном, так и региональном уровне, а также сложности противостояния ему;
’
уметь анализировать правовые проблемы борьбы с терроризмом в национальном, региональном и
глобальном контексте.
Курс «Международно-правовая борьба с терроризмом» позволяет студентам овладеть современными знаниями по обозначенной проблематике и навыками правового анализа борьбы с терроризмом в его разнообразных проявлениях, что необходимо для работы в государственных органах, занятых в сфере внешней политики и национальной безопасности.
И для подкрепления всего вышеизложенного в качестве примера, предлагается для ознакомления соответствующая авторская учебно-методическая документация в виде силлабуса курса, плана практических занятий
и карты методического обеспечения курса. Эти документы будут полезным дополнительным материалом для
преподавателей, обучающих студентов правовым аспектам борьбы с терроризмом, как в курсе международного права, так и в виде самостоятельного спецкурса по нашему примеру. Хотелось бы обратить внимание на
то обстоятельство, что материал, имеющийся в интернете, не дает цельного ответа об общей концепции аналогичного по направленности спецкурса, а в имеющихся редких материалах, касающихся рассматриваемой
проблематики, акцент делается на политико-социальное содержание, при этом за рамками учебных программ остаются важные международно-правовые аспекты.
Приложение: учебно-методическая документация

«Международно-правовая борьба с терроризмом» специальность – 5ВО30200 «Международное право»

Курс является элективной дисциплиной, которая уже в течение нескольких последних лет преподается
студентам специальности 5ВО30200 «Международное право» на факультете международных отношений
3

См.: О противодействии терроризму. Закон Республики Казахстан. – Алматы: Юрист, 2010. – 16 с.
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Казахского национального университета имени Аль-Фараби г. Алматы. Курс является авторским.
Целью курса является изучение студентами бакалаврами международно-правовых аспектов борьбы с терроризмом. В нем автор стремится показать современное состояние борьбы с терроризмом в контексте основных положений международно-правовых документов по противодействию терроризму. В первой же теме
курса обращается внимание студентов на сложность международно-правового определения терроризма на
глобальном уровне. Особое внимание уделяется рассмотрению международно-правовых основ противодействия международному терроризму в рамках ООН, СНГ, состоянию и тенденциям международного терроризма на территории государств-участников СНГ, а также возможности имплементации норм международного права в антитеррористическое законодательство государств-участников СНГ и, в первую очередь,
Республики Казахстан.
Дается толкование Конвенциям ООН и Протоколам, посвященным различным аспектам антитеррористической борьбы.
Освещая различные очаги современного терроризма в мире, а также рассматривая вопросы сотрудничества государств-участников ШОС в борьбе с терроризмом, автор обращает внимание на социально- политические и криминологические аспекты их составляющих, преследуя цель междисциплинарного подхода
в преподавании данного курса.
Особое внимание уделено вопросу участия Республики Казахстан в международной борьбе с терроризмом, увязывая его с исследованием проблем эффективности действующего антитеррористического законодательства Республики Казахстан и его роли и значению в этой борьбе.
Весьма актуальным представляется ознакомление студентов с деятельностью Европейского сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также особенностью сотрудничества государств-участников СНГ в данном
аспекте.
Содержание практических (семинарских) занятий

Тема 1 Признаки террористического преступления по международному праву (1 час)
1.
Терроризм. Понятие и характеристика. Соотношение агрессии и терроризма.
2.
Соотношение понятий «террорист», «наемник», «доброволец».
3.
Основные признаки современного терроризма. Классификация терроризма.
4.
Признаки террористического преступления по международному праву. Сущность определений «терроризм» и «международный терроризм». Законодательное определение терроризма в Республике Казахстан.
Соотношение терроризма и экстремизма.

Тема 2 Роль международного сотрудничества и правового регулирования в борьбе с терроризмом
(1 час)
1.
Генеральная Ассамблея ООН в борьбе с терроризмом. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. Принцип международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и его направления.
2.
Совет Безопасности ООН в борьбе с терроризмом.
3.
Контртеррористический комитет ООН и его Исполнительный директорат.
4.
Правовая база ООН в области борьбы с терроризмом.
Тема 3 Международные принципы борьбы с терроризмом (1 час)

1.
борьбы
2.
3.
4.
5.

Понятие общих принципов борьбы с терроризмом. Конвенционное закрепление общих принципов
с терроризмом. Основные обязательства государств в области борьбы с терроризмом.
Принцип уголовной ответственности за террористические деяния.
Принцип «либо выдай, либо накажи». Принцип и условия экстрадиции.
Принцип отказа от учета мотивов террористической деятельности.
Принцип обмена оперативной и следственной информацией.

Тема 4 Основные очаги терроризма в современном мире (1 час)

1.
2.

Понятие «очагов терроризма». Понятие и виды террористических организаций.
Экстремистские режимы как источник террористической угрозы.
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3.
Понятие и характеристика религиозного терроризма.
4.
Понятие и виды социального терроризма.
5.
Понятие и виды национального и сепаратистского терроризма.
6.
Характеристика отдельных очагов терроризма.
Тема 5 Система источников международного права, регламентирующих региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом (1 час)

1.
Понятие и виды источников международно-правовой борьбы с терроризмом. Универсальные конвенции. Региональные конвенции. Акты “мягкого права”: решения и резолюции ООН.
2.
Двусторонние и многосторонние соглашения в области борьбы с международным терроризмом.
3.
Акты национального законодательства как источники правового регулирования борьбы с терроризмом.
Тема 6 Борьба с терроризмом в области гражданской авиации (1 час)

1. Понятие и значение международно-правовой борьбы с терроризмом в области гражданской авиации.
2. Общая характеристика Токийской конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых
на борту воздушных судов 1963 года.
3. Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года: общая характеристика.
4. Монреальская конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года: общая характеристика.
5. Монреальский протокол о пресечении незаконных насильственных действий в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию (дополнительный протокол к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации) от 14 февраля 1988 г.: общая характеристика.
6. Деятельность ИКАО по борьбе с терроризмом.
Тема 7 Борьба с терроризмом в области морского судоходства (1 час)

1.
Понятие и значение международно-правовой борьбы с терроризмом в области морского судоходства. Международно-правовые документы в данной области.
2.
Международно-правовая борьба с пиратством. Общая характеристика Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 года.
3.
Общая характеристика Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе 1988 года.
4.
Деятельность Международной морской организации (ИМО) (англ. International Maritime
Organization, IMO) по борьбе с международным терроризмом.
Тема 8 Борьба с бомбовым и ядерным терроризмом (1 час)

1.
Понятие бомбового терроризма. Роль и значение международно-правовой борьбы с бомбовым терроризмом. Общая характеристика Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их
обнаружения 1991 года.
2.
Общая характеристика Международной конвенции ООН о борьбе с бомбовым терроризмом 1997
года.
3.
Понятие ядерного терроризма и международно-правовая борьба с ним. Общая характеристика
Венской конвенции о физической защите ядерного материала 1980 года.
4.
Деятельность МАГАТЭ в области борьбы с терроризмом.
Тема 9 Борьба с захватом заложников и наемничеством (1 час)

1.
Захват заложников как разновидность террористической деятельности. Общая характеристика
Международной конвенции о борьбе с захватом заложников 1979 года. Понятие заложника.
2.
Понятие наемничества и международно-правовая борьба с ним.
3.
Общая характеристика Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 года.
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Тема 10 Борьба с финансированием терроризма (1 час)

1.
Значение международно-правовой борьбы с финансированием терроризма. Общая характеристика
Международной конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 года.
2.
Международно-правовые обязательства государств в области борьбы с финансированием терроризма.
3.
Основные меры борьбы с финансированием терроризма.
Тема 11 Европейское сотрудничество в борьбе с терроризмом (2 часа)

Региональные организации ЕС по противодействию терроризму (1 час)

1.
Органы Европейского Союза (ЕС), отвечающие за борьбу с терроризмом.
2.
Деятельность Европола (EUROPOL), Евроюста (EUROJUST) и Европейского агентства по управлению
оперативным сотрудничеством на внешних границах государств – членов ЕС (FRONTEX) в области борьбы
с международным терроризмом.
3.
Специальная комиссия по борьбе с терроризмом СЕ.
4.
Комитет экспертов по борьбе с терроризмом СЕ (CODEXTER).
5.
Координатор по борьбе с терроризмом ЕС.
Законодательные меры ЕС для противодействия терроризму (1 час)

1.
Общий подход ЕС, Совета Европы (СЕ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) к проблеме борьбы с международным терроризмом.
2.
Общая характеристика Европейской конвенции о предотвращении терроризма – Страсбург, 27 января 1977 г.
3.
Резолюция ПАСЕ «Борьба с терроризмом и соблюдение прав человека» и «Основные принципы
борьбы с терроризмом» Комитета Министров СЕ от 2002 года: их толкование.
4.
Контртеррористическая стратегия ЕС от 2005 года.
5.
Казахстан и Европейский союз в борьбе с международным терроризмом: перспективы сотрудничества.
Темы 12-13 Сотрудничество государств-участников СНГ и ШОС в борьбе с терроризмом (1 час)

1.
Роль и значение борьбы с терроризмом в рамках СНГ. Общая характеристика Договора о сотрудничестве государств-участников СНГ о борьбе с терроризмом 1999 года.
2.
Взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом в рамках СНГ.
3.
Борьба с терроризмом в рамках ОДКБ, ШОС и др.
Тема 14 Участие Республики Казахстан в международной борьбе с терроризмом

1.
Республика Казахстан в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом на глобальном уровне. Международные соглашения Республики Казахстан в сфере борьбы с терроризмом. Сотрудничество
Республики Казахстан по соответствующим программам с НАТО/СЕАП4, ОБСЕ.
2.
Роль двустороннего сотрудничества Республики Казахстан в региональной практике борьбы с терроризмом.
3.
Общий подход Алматинских совещаний по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 2002
и 2006 гг. к проблеме борьбы с международным терроризмом в Азии.
4.
«Декларация об устранении терроризма и содействии диалогу между цивилизациями» от 2002 года
и «Каталог мер доверия» от 2004 года и роль Республики Казахстан в них.
5.
Повышение профессионального уровня подготовки казахстанских специалистов, осуществляющих
борьбу с терроризмом и экстремизмом в специализированных центрах России, Китая, Австрии, Германии,
Египта, как составная часть международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Совет европейско-атлантического партнерства (СЕАП), созданный в 1997 г. вместо Совета североатлантического сотрудничества.- Прим. Самалдыкова М.К.
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Тема 15 Эффективность действующего антитеррористического законодательства Республики
Казахстан и его роль и значение в борьбе с терроризмом

1.
Общая характеристика законодательства Республики Казахстан в области борьбы с терроризмом.
2.
Уголовный Кодекс Республики Казахстан о борьбе с терроризмом.
3.
Общая характеристика Закона Республики Казахстан “О противодействии терроризму” от 13 июля
1999 года. Законодательные определения терроризма, террористической деятельности и террористического
акта. Основные меры борьбы с терроризмом в Республике Казахстан.
4.
Цели и основополагающие принципы в области борьбы с терроризмом в Республике Казахстан.
5.
Общая характеристика Закона Республики Казахстан «О противодействии экстремизму» от 18 февраля 2005 года. Законодательные определения экстремизма, организации экстремистских действий. Основные
задачи и принципы противодействия экстремизму.
6.
Общая характеристика Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года.
7.
Общий подход Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационно-коммуникационных сетей» от 10
июля 2009 года к проблеме пресечения и приостановления распространения в Интернете.
Summary
This elective course is a discipline that has for several years been taught to students majoring 5ВО30200
«International Law» at the Faculty of International Relations of the Al-Farabi Kazakh National University, Almaty.
The course is copyrighted.

The aim of the course is to explain to the bachelor students the international legal aspects of the fight against terrorism. It shows the current state of the fight against terrorism in the context of the main provisions of international legal instruments to combat terrorism. The first theme of the course addresses students' attention to the complexity of the international legal definition of terrorism at the global level. Special attention is paid to the international
legal framework for combating international terrorism within the UN, CIS, the status and trends of international terrorism in the territory of the CIS, and the possible implementation of international law in the anti-terrorism legislation of CIS countries and, above all, of Kazakhstan.

It interprets UN Conventions and 3 protocols dealing with various aspects of the fight against terrorism at the
global level.
Covering various hotbeds of terrorism in the modern world, as well as addressing issues of cooperation of
the SCO member states in the fight against terrorism, the author draws attention to the social, political and criminological aspects of their components, with the goal of an interdisciplinary approach to teaching this course.
A special attention is paid to the participation of the Republic of Kazakhstan in the international fight against
terrorism, linking it with the research challenges the effectiveness of existing anti-terrorism legislation of the Republic
of Kazakhstan and its role and importance in the fight.
It seems relevant to acquaint students with the European co-operation in the fight against terrorism, and especially cooperation of CIS countries in this aspect.
For example, as supplementary material attached are the syllabus, plan of practical training and a map of
methodical maintenance of the course.
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Викладання еколого-правових
дисциплін в системі підготовки
фахівців зі спеціальності
«Міжнародне право»: проблеми та
перспективи.

12

Наталія Ільків

Ó статті аналізуються особливості міжнародного екологічного
права як навчальної дисципліни,
визначається її місце і роль у підготовці юриста-міжнародника.
Зроблено висновок про основоположне значення екосистемного підходу при викладанні міжнародного екологічного права.

In the article the features of international ecological law as educational discipline are analysed, its
location and role in preparation of
lawyer-specialist in international
law are determined. Сonclusion
about the fundamental value of
ecosystem approach in an international ecological law is basic.

Постановка проблеми. Одним із найважливіших пріоритетів сучасного стратегічного розвитку України є
поглиблення її інтеграції у міжнародно-правовий простір за різними напрямками. Процеси, які відбуваються в Україні не можуть суперечити принципам розвитку світової цивілізації в цілому.
XXI століття актуалізувало світову проблему не стільки прогресу, скільки виживання людства. Це зумовило завдання знайти такі цивілізовані моделі розвитку, які б не руйнуючи, а зберігаючи і відновлюючи природно–ресурсний потенціал планети, скорочували розриви в ефективності економічних систем. Міжнародні
екологічні проблеми потребують співробітництва всіх держав на основі рівноправності та взаємної вигоди, з
метою попередження, зменшення та усунення негативного впливу на навколишнє природне середовище і відтворення природних ресурсів. Такий стан зумовлює необхідність переходу до моделі сталого розвитку.
Досягнення сталого розвитку окремо взятого регіону розглядається через призму досягнення глобального
сталого розвитку.
Подолання екологічної кризи як однієї з глобальних проблем сучасності, визначених міжнародною спільнотою, вимагає організації міждисциплінарних досліджень і активізації прикладної діяльності.
На законодавчому рівні екологічні знання визнаються обов'язковою кваліфікаційною вимогою для всіх
посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на
стан навколишнього природного середовища (ст.7 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»[1]). Екологічна тематика повинна увійти як обов’язковий розділ у програми і навчальні плани
занять при різних формах підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів різного профілю. Особлива роль повинна бути відведена викладанню еколого-правових дисциплін при підготовці юристів-міжнародників.
Стан дослідження теми. Міжнародно-правове регулювання екологічних відносин є комплексним правовим інститутом, що потребує при його дослідженні аналізу науково-практичних підходів представників як
науки екологічного, так і міжнародного права щодо розуміння основних категорій. Певне теоретичне підґрунтя дослідження проблем удосконалення вітчизняного екологічного законодавства в контексті міжнародноправових зобов’язань становлять спеціальні дослідження В. І. Андрейцева , Г. І. Балюк, В.І.Лозо, Н. Р.
Малишевої, С. М. Кравченко, Ю. С. Шемшученка та інших дослідників у галузі екологічного права. Однак,
ними, в основному, приділяється увага дослідженню питань вдосконалення екологічного законодавства
України в контексті реалізації міжнародно-правових угод.
В українській доктрині міжнародного права проблематиці міжнародно-правового регулювання охорони
навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки приділяється певна увага такими науковцями як М.О. Медведєва, А.С.Тимошенко, однак в цілому вона
УДК 327: 502.34 (477)
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залишається недостатньо дослідженою. Ці питання розглядаються у підручниках з міжнародного права як
складової частини курсу міжнародного права. Але дослідження вчених-міжнародників мають фрагментарний
характер, оскільки увага приділяється дослідженню становлення міжгалузевих інститутів та галузей міжнародного права, предметом яких є окремі сфери природоресурсової співпраці: надрокористування та міжнародне енергетичне право, міжнародне морське право, міжнародне рибальське право, міжнародне космічне і повітряне право. Відповідно, слід констатувати відсутність комплексного аналізу заявленої проблематики.
Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності запровадження у навчальний процес як самостійної
навчальної дисципліни «Міжнародне екологічне право», аналізі екосистемного підходу у її викладанні при
підготовці юристів-міжнародників та пошук нових підходів до методики викладання.
Виклад основного матеріалу. Всесвітня Конференція ООН з питань навколишнього природного середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) визнала концепцію сталого розвитку домінантною ідеологією цивілізації у XXI столітті. У контексті прийнятого на цій Конференції «Порядку денного на ХХІ століття» принцип
сталого розвитку впроваджується в екологічне законодавство України. На основі його положень, з урахуванням власних інтересів, умов та особливостей, розроблені Основні засади (Стратегія) державної екологічної
політики України [2]. Зі Стратегії слідує необхідність екологізації усіх напрямів людської активності, у тому
числі екологізації державної політики. Поширеним у юридичній літературі є віднесення до змісту «екологізації державної політики» таких чинників як корінна зміна характеру виробничої діяльності з точки зору її
екологічних наслідків; нове бачення проблеми споживання; утвердження пріоритету загальнолюдських цінностей та максимальна підтримка наукових досліджень, фундаментальних дисциплін, які вивчають біосферу і її екосистеми.
Сучасні екологічні проблеми і пошуки шляхів їх вирішення є передумовою запровадження нової моделі
освітньої системи ХХІ століття. Проблема освітнього процесу належить до першочергових національної безпеки.
Як зазначає Г.І.Балюк, осмислення суті і ролі освіти в екологізації свідомості як особистості, так і суспільства в цілому, переходу суспільства до сталого розвитку, дає підстави зробити наступні методологічні та соціальні висновки: яка система освіти, таке суспільство і держава, і навпаки, яка держава така і освіта. [3, с.12] Це
означає, що зміни в екологічній сфері, перехід до сталого розвитку суспільства здійснюється через сталу освіту.
У розділі 3 Закону України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до
2020 року» [2] на першому місці серед стратегічних цілей, на досягнення яких спрямована національна екологічна політика виділено «підвищення рівня суспільної екологічної свідомості». Шляхом її досягнення визнається розроблення до 2015 року і реалізація Стратегії екологічної освіти з метою сталого розвитку українського суспільства та економіки України та створення до 2015 року системи екологічного навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, до компетенції яких належать питання охорони навколишнього
природного середовища. Одним з основних інструментів реалізації національної екологічної політики визнається освіта та наукове забезпечення формування і реалізації національної екологічної політики.
Усвідомлюючи те, що при нашаруванні проблем як економічної, так і екологічної кризи, без необхідного
рівня екологічної культури, без ціннісних еколого-правових знань важко говорити про гармонізацію відносин
людини з довкіллям, В.В.Костицький пропонує прийняти закон «Про екологічну освіту та виховання», проект
якого був підготовлений ще на початку 90-х років, та Збірник кваліфікаційних екологічних вимог (для працівників усіх професій і спеціальностей).[4]
Екологічне виховання може бути реалізовано лише на певному освітньому фундаменті, який відображає
сучасний рівень наукових знань. У цьому процесі важливу роль повинні відігравати усі науки: філософія,
соціологія, політологія, і, безумовно, правова наука. У зв’язку з цим кожний юридичний заклад того чи іншого рівня акредитації має розробляти такий навчальний план, у якому були б визначені необхідні для сьогодення спеціалізації.
Сучасний стан розвитку міжнародно-правового регулювання відносин між державами в галузі охорони
навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки зумовив формування нової галузі міжнародного права — міжнародного екологічного права (інша поширена назва — міжнародне право навколишнього середовища). Критеріями для «ідентифікації» міжнародного екологічного права у системі права є суспільний запит, зумовлений загостренням глобальної екологічної
кризи, а також виокремлення предмета, методів регулювання суспільних відносин та принципів охорони
навколишнього природного середовища.
Визначаючи принципи міжнародного екологічного права, науковці поступово підходять до розуміння
необхідності виділення такого важливого принципу міжнародного екологічного права як екосистемний підхід. [5, с. 56]
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Екосистемний підхід був офіційно прийнятий на П’ятій конференції сторін Конвенції з біорізноманіття
(травень 2000 р., м. Найробі). Як нова філософія життєдіяльності людства у ХХІ столітті він був закріплений
рішеннями Йоганнесбурзького саміту зі сталого розвитку (2002 р.). Під ним, як правило, розуміють стратегію
комплексного управління земельними, водними і живими ресурсами, направлену на їх охорону і стале використання на основі принципу справедливості. [6, с.39]
Однак крім того, що важливою рисою екосистемного підходу є врахування соціально-економічних умов та
залучення усіх зацікавлених учасників відповідного процесу, екосистемний підхід визнає, що людина — це
невід’ємний елемент багатьох екосистем. Підхід є за своєю суттю антропоцентричним. Це означає, що будьякі дії з охорони навколишнього середовища чи раціонального використання природних ресурсів мають враховувати потреби не лише видів, що охороняються, чи середовищ їх існування, а й людини та суспільства,
таким чином забезпечуючи виживання та безпеку всього людства.
Україна, задекларувавши у ст.3 Конституції України, що «людина, її честь та гідність є найвищою соціальною цінністю», повинна притримуватися переходу на нові принципи взаємодії природи, суспільства і людини.
Застосування екосистемного підходу відповідає основним засадам міжнародного екологічного права, зокрема в частині визнання його фундаментальною основою юридичної бази, яка забезпечує дотримання основних прав людини в цілому. Ще на першій Конференції ООН з прав людини 1968 року міжнародне співтовариство визнало взаємозалежність миру і прав людини. Своєрідним підсумком та синтезом еколого-правового
руху стала Стокгольмська декларація 1972 р., у принципі 1 якої проголошується зв'язок між правами людини
і навколишнім середовищем. Декларація Ріо-92 з навколишнього середовища і розвитку свідчить, що турбота про людину є центральною ланкою в діяльності по забезпеченню сталого розвитку.
Визнання вищою метою науково–технічного і соціально–економічного прогресу людину її духовне і фізичне здоров’я у сприятливому і безпечному довкіллі, повинно знайти відображення при формуванні програми
навчальної дисципліни «Міжнародне екологічне право».
Екосистемний підхід є одним із засобів подолання фрагментації міжнародного екологічного права, оскільки крім охорони окремих видів фауни і флори, поєднує також управління у сфері охорони, пов’язаних (асоційованих) із ними видів, середовищ існування, обмеження шкідливої для довкілля діяльності, охорону екосистем і зв’язків всередині них та між ними.
Специфіка предмету еколого-правових дисциплін зумовлює до пошуку дієвих способів організаційнометодичного забезпечення викладання екологічного та інших органічно поєднаних з ним галузей правової
системи.
Враховуючи великий обсяг науково-теоретичного матеріалу, складну систему законодавства у сфері екології і природних ресурсів, необхідність застосування міжнародних стандартів і норм, однією з ефективних
форм вивчення цих дисциплін є розробка і провадження у навчальний процес, поряд з «Міжнародним екологічним правом» як основним курсом, спецкурсів — Європейське екологічне право, Порівняльне екологічне право та ін.
Сучасна методика викладання міжнародного права, в основному, зводиться до тлумачення і коментування міжнародно-правових актів. Підручники з міжнародного права перенасичені витягами з міжнародних конвенцій, меморандумів та договорів. У процесі викладання доцільно інформувати студентів про правові позиції з того чи іншого питання Європейського Суду з прав людини, інших органів міжнародної спільноти, ставити завдання з аналізу рішень вищезазначених органів. Це сприяє формуванню аналітичного мислення,
підвищує рівень зацікавленості у вивченні міжнародного екологічного права.
Реалізація міжнародно-правових зобов’язань на національному рівні є передумовою та впливає на визначення мети і пріоритетних напрямів діяльності спеціально уповноважених органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованої на формування відповідного правового режиму об’єктів екологічної безпеки. Відповідно, сучасний рівень підготовки фахівців потребує, щоб навчально-методична документація та викладання еколого-правових дисциплін враховували існуючі тенденції щодо гармонізації та адаптації українського законодавства до міжнародного законодавства, зокрема законодавства Європейського Союзу.
Тому позитивним є запровадження таких творчих завдань для студентів, які б були спрямовані не лише на
оцінку імплементації міжнародних норм у національне законодавство, а й самостійні спроби імплементації
та прогнозування впливу таких актів на зміну глобальної екологічної та економічної ситуації.К
У Національному плані дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки [7], передбачено необхідність розроблення та впровадження в програму вищих навчальних закладів окремого навчального курсу «Екологічна етика». Виходячи з того, що екологічна освіта — це сукупність наступних компонентів: екологічні знання - екологічне мислення - екологічний світогляд - екологічна етика - екологічна культура; і кожному компоненту відповідає певний рівень (ступінь) екологічної зрілості, то важливим є визначення
такої послідовності вивчення спеціальних дисциплін, що, у підсумку, сприяло б глибокому усвідомленню і

Методологія викладання окремих дисциплін в міжнародному праві

1

практичній реалізації екологічних знань на найвищому профільно-фаховому (світоглядно-зрілому) рівні екологічної зрілості. Відповідно, правильним та логічним буде визначення такої послідовності у викладанні екологічних дисциплін для юристів-міжнародників як попередньо «Міжнародне екологічне право», а за тим —
«Екологічна етика».
Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Розбудова української державності і
формування національної правової системи України з необхідністю вимагають від професорсько-викладацького складу юридичних навчальних закладів пошуку нових підходів до методики викладання еколого-правових дисциплін з метою забезпечення адекватного сучасним умовам рівня професійної підготовки юридичних
кадрів.
При пошуку дієвих способів організаційно-методичного забезпечення викладання еколого-правових дисциплін для підготовки юристів-міжнародників слід виходити з того, що основна мета навчальної дисципліни
«Міжнародне екологічне право» — оволодіння теорією і методологією міжнародного екологічного права, вивчення міжнародного екологічного законодавства, формування навиків його застосування на практиці, вироблення у студентів нового якісного стану екологічного мислення, формування культури особистості, яка проявляється в її еколого-правовій свідомості, мисленні, поведінці та практичній діяльності.
Детальне наукове осмислення змісту, особливостей міжнародного екологічного права є новим актуальним
завданням юридичної науки, вирішення якого полягає у розробці відповідної теоретичної концепції і практичних рекомендацій для складання навчально-методичних комплексів.
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Summary

Modern ecological problems and searches of ways of their decision are pre-condition of input of new model of
the educational system.
The ecosystem approach is important principle of international ecological law. The require of taking into account
of socio-economic terms and acknowledges that a man is an inalienable element of many ecosystems is important line
of approach.
Еcosystem аpproach is anthropocentric on the essence. It means that any operating under the guard of environment or rational use of natural resources necessities must take into account not only of kinds that is guarded, or environments of their existence, but also man and society.
The modern level of preparation of specialists needs, that educational-methodical documentation and teaching of
ecological law disciplines took into account existent tendencies in relation to harmonization and adaptation of the
Ukrainian legislation to the international legislation and legislation of European Union.
In the process of teaching it is expedient to inform the students of legal positions on the that or other question of
organs of international association, to assign from the analysis of separate questions of decisions of the these organs.
The specific of the article of ecological law disciplines predetermines to the search of effective methods of the organizationally-methodical providing of teaching ecological and other legal system organically connected with him.
The detailed scientific comprehension of maintenance, features of international ecological law is the new actual
task of legal science, the decision of that consists in development of corresponding theoretical conception and practical recommendations for the stowage of educational and methodical complexes.
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Методика преподавания
Международного гуманитарного
права в ВУЗах.
Стаття присвячена викладанню
Міжнародного гуманітарного
права студентам методом модерації. Автор особисто застосовує
даний метод і приходить до висновку про його високу ефективність завдяки повному включенню студентів в роботу, візуалізації результатів роботи і навчанню
через веселощі.

This article is devoted to the teaching of international humanitarian
law students by a method of moderation. The author personally
applies this method and finds it
highly effective due to the full utilization of the students in the work,
visualization of the results and
learning through amusement.

Международное гуманитарное право является отраслью Международного публичного права, изучающей
систему международно-правовых принципов и норм, регулирующих отношения между субъектами международного права (воюющими сторонами) в период вооруженных конфликтов в целях защиты жертв войны,
ограничения воюющих в выборе методов и средств ее ведения и устанавливающих ответственность за их
нарушение1.
До середины 50-х годов ХХ века вопросы вооруженных конфликтов регулировались Правом вооруженных
конфликтом, которое позже трансформировалось в Международное гуманитарное право2.
В самом распространенном виде программа изучения Международного гуманитарного права в ВУЗах
включает изучение понятия Международного гуманитарного права, истории его возникновения и развития;
источников и принципов Международного гуманитарного права и сферы их применения; классификации
вооруженных конфликтов; участников вооруженных конфликтов, защиты жертв вооруженных конфликтов;
ограничения методов и средств ведения войны; деятельности Международного Движения Красного Креста и
Красного Полумесяца, ответственности за нарушение норм Международного гуманитарного права и имплементации Международного гуманитарного права в национальное законодательство.
Международное гуманитарное право является достаточно сложным для восприятия предметом, поскольку предполагает изучение большого количества нормативных правовых актов и формирования у студентов
навыков ориентирования и толкования этих норм.
Кроме того, при изучении Международного гуманитарного права в качестве курса по выбору предпочтение ему отдают в основном юноши, поскольку девушки ошибочно предполагают, что в «войнушку» играют
только мальчишки.
При этом для изучения Международного гуманитарного права имеются огромные возможности: наличие Центров по изучению Международного гуманитарного права в крупных ВУЗах страны, предлагающих
огромный выбор литературы, регулярные научные конференции, круглые столы и другие мероприятия в
области Международного гуманитарного права, проводимые Международным Комитетом Красного Креста
и его региональными представительствами.
В такой ситуации огромное значение приобретает методика изучения этой дисциплины. Как сделать так,
чтобы изучение Международного гуманитарного права было несложным и увлекательным?
Одним из методов преподавания, способных воплотить эту идею в жизнь, является метод модерации,
успешно применяемый мною в преподавании Международного гуманитарного права студентам 3 курса юридических специальностей в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева.
Метод модерации успешно применяется в Германии с 70-х годов в таких сферах как экономика, государственное управление и образование3.
Что же такое «Модерация»?
Чаще под «Модерацией» мы понимаем ведение ток-шоу на телевидении или управление интернет-ресурсами. Сегодня понятие «Модерация», а еще правильнее – «Метод модерации» выходит за пределы ведения
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телепередач и представляет собой форму группового взаимодействия для решения проблем, реализации
задач и планирования действий.
Цель проведения модерации - наиболее полное вовлечение всех участников в работу для продуктивного
использования идей и энергии слушателей.
Принципы метода модерации:
полная вовлеченность в работу всех участников;
структурированность проведения модерации (все действия следуют по определенной схеме);
визуализация (результаты модерации визуализируются для наилучшего запоминания и усвоения).
Метод модерации заключается в следующем:
1.
Наличие докладчиков, которые заранее готовятся к докладу по определенной теме (их количество
может быть разным от 1 до 4 докладчиков).
2.
Наличие модераторов (более эффективно наличие 2-х модераторов), которые представляют докладчиков и по окончании доклада проводят модерацию темы доклада, задействовав при этом всех остальных слушателей группы с целью проверки усвоенных во время прослушивания доклада знаний и формирования
мнений по теме доклада. При этом они определяют задание для участников модерации, следят за соблюдением тайм-менеджмента во время выполнения заданий, руководят беседой в группах, но не участвует в них
и не влияют на мнение группы. Они определяет линию дискуссии заботятся об эффективности процесса
общения группы и ведут группу к оптимальному результату.
3.
Визуализация содержаний дискуссии. Пробковая доска, карточки различных форм и цветов, фломастеры и кнопки делают возможным быстро собрать, структурировать и обработать сведения.
4.
Использование техник модерации.
К основным техникам метода модерации можно отнести:
«Мозговой штурм»
Суть метода «Мозговой штурм» заключается в определении какого-либо понятия, высказывания или вопроса с позиции всех возможных сторон. Для достижения этой цели как можно больше слушателей должны
высказать свое понимание данного понятия, высказывания. При этом нет правильного или неправильного
мнения. Резюмирование, упорядочение и оценка результатов «Мозгового штурма» проводиться только после
его окончания. Собранные таким образом идеи будут потом структурированы при помощи аудитории4. Для
визуализации применения данного метода хорошо подойдут «Карточный опрос» и «Метаплан».
«Карточный опрос»
Ответы и высказывания слушателей тезисно записываются модератором на карточки и крепятся на пробковую доску. В качестве альтернативы модератор раздает каждому слушателю карточки, на которых они записывают свои идеи в форме короткого предложения (по одному предложению на карточку). Карточки с предложениями собираются, зачитываются модератором и сразу сортируются. Преимущество этого метода в том,
что в работе участвуют также менее активные слушатели, чьи гениальные идеи иначе могут быть потеряны5.
«Метаплан»
«Метаплан» – это одна из техник модерации, которая применима в случае, если в аудитории ведется
дискуссия по спорным высказываниям. При этом каждое высказывание вывешивается на ярких карточках
большого размера вверху доски. Слушателям же предлагается привезти аргументы «за» и «против» каждого
высказывания и заполнить ими колонки с высказываниями6.
Работа в группах
Модератор делит группу слушателей на маленькие группы, каждая из которых получает задание. Работа
в маленькой группе особенно эффективна, когда за короткое время нужно найти решение и представить на
рассмотрение пленума. При этом каждая группа после обсуждения записывает основные аспекты своей позиции на карточки и, вывешивая их на доску, презентует свою программу.
«Деловые игры»
Иногда для достижения наилучшего результата во время дискуссии целесообразно распределить между
слушателями определенные роли. При этом слушатели должны привезти аргументы своей позиции исходя
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из позиции распределенной им роли7. Это поможет расширить спектр аргументов и привезти к более реалистичному течению дискуссии. Трудность данного метода заключается в выборе подходящих ролей и в том,
чтобы не отойти от сути проблемы во время ролевой игры.
Это далеко не весь перечень существующих методик модерации. Суть применения метода модерации
заключается в том, чтобы наиболее эффективно использовать предлагаемые техники, комбинировать их,
дополнять новыми элементами для достижения наилучшего результата в каждом отдельном случае.
Проведение модерации
Схема применения метода модерации очень проста. В каждом конкретном случае осуществляются индивидуально структурированные рабочие шаги.
Модерация проходит в три этапа:
Введение. Участники знакомятся с модераторами и докладчиками. Заслушивается доклад.
Рабочий этап. Модераторы определяют задание для модерации с использованием техник модерации и
время на его выполнение, объясняют условия работы. Слушатели выполняют задание модераторов.
Заключительный этап. Фиксация результатов и оценка совместной работы. Обратная связь модераторам
и докладчикам.
После окончания проведения модерации докладчики и модераторы получают обратную связь от аудитории и преподавателя.
Слушатели доклада и участники модерации делятся с аудиторией своими впечатлениями о докладе и
модерации, могут указать их сильные и слабые стороны. Например: «Докладчик был скован во время выступления, его интонация была не достаточно утвердительна, поэтому он не смог меня заинтересовать. При этом
модерация была увлекательной, мне понравилось, что нам нужно было одновременно с умственной деятельностью, проявить свое актерское мастерство!».
При проведении занятия методом модерации я, в свою очередь в качестве преподавателя, предъявляю
несколько критериев оценки:
1.
Внешний вид. Докладчики должны быть одеты более официально чем модераторы.
2.
Свободное владение докладом. Докладчики свободно докладывают, а не читают с листочка, свободно ориентируются в теме доклада, жестикулируют и сохраняют контакт «глаза в глаза» со всей аудиторией, тем
самым воздействуя на аудио-память слушателей.
3.
Раскрытость темы. Тема доклада должна быть раскрыта полностью, для этого докладчики заранее оговаривают с преподавателем план и содержание доклада.
4.
Тайм-менеджмент. У докладчиков и модераторов заранее оговоренный с аудиторией и преподавателем лимит времени, в который они должны уложиться.
5.
Эффективность модерации. Данный критерий основывается на двух составляющих: задействование
всех слушателей доклада в работу и визуализация результатов модерации. Визуализация необходима для воздействия на визуальную память слушателей.
6.
Командный дух. Оценивается также способность докладчиков и модераторов слаженно работать, подменить друг друга в случае отсутствия одного из участников, при этом соблюдая требования к внешнему
виду.
Таким образом после окончания модерации преподаватель выдает обратную связь, основываясь на указанных критериях и выражает свое мнение на прослушанный доклад и проведенную модерацию.
Итак приведем пример проведения практического занятия по изучению Международного гуманитарного права методом модерации:
Тема занятия - Понятие и виды вооруженных конфликтов.
Рассматриваемые вопросы:
1. Международный вооруженный конфликт.
2. Немеждународный вооруженный конфликт.
Время проведения занятия: 50 минут.
Задания: подготовить, защитить доклад и провести модерацию по рассматриваемым вопросам.
Методические рекомендации: При выступлении с докладом необходимо соблюдать тайм –менеджмент
(не более 8 минут), свободно владеть материалом по докладу. При проведении модерации важно вовлечение
в работу всех слушателей и визуализация результатов модерации и соблюдение тайм-менеджмента (не более
12 минут). Особое внимание следует уделить внешнему виду: докладчик должен выглядеть более официально, чем модератор.
Для проведения семинарского занятия по вышеуказанной теме преподаватель предлагает группе заранее
определиться, кто будет докладчиками (3 студента) и модераторами (2 студента) по каждому их рассматриваемых вопросов.
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Следующий этап: докладчики согласовывают с преподавателем план доклада для соблюдения требования
о полной расскрытости темы.
Затем происходит самостоятельная работа студентов в подгруппах: докладчики и модераторы по каждому из рассматриваемых вопросов определяются с текстом доклада и заданием на модерацию, а также тренируются в выступлении с докладом и проведении модерации (для соблюдения тайм-менеджмента).
Наконец во время проведения практического занятия первой выступает подгруппа по первому вопросу, в
данном случае по вопросу «Международный вооруженный конфликт» по определенной схеме.
Введение: Модераторы данного вопроса выходят в центр зала, представляются сами и представляют тему
доклада и докладчиков. Докладчики выступают с докладом.
Рабочий этап: Затем модераторы проводят модерацию. Допустим они решили провести «Карточный
опрос» при этом используя работу в маленьких группах. Они предлагают слушателям доклада поделиться на
2, 3 маленькие группы и выполнить следующее задание: каждая группа должна в течение 4 минут путем
обсуждения определить признаки Международного вооруженного конфликта и привезти исторические примеры Международного вооруженного конфликта (об этом говорилось в докладе), записать каждый из них на
цветные карточки и в течение следующих 5 минут по очереди презентовать аудитории, при этом вывешивая
карточки на пробковую доску для визуализации результатов. При этом за каждый правильно указанный признак и приведенный пример группа получает 10 баллов. Модераторы же следят за процессом обсуждения в
группах, за течением времени, определяют очередность выступления групп.
Заключительный этап. По окончании выступления всех групп в оставшиеся 3 минуты модераторы констатируют какая из маленьких групп набрала больше баллов, были ли названы все признаки Международного
вооруженного конфликта и приведены все прозвучавшие в докладе примеры Международного вооруженного конфликта.
Затем выступает вторая подгруппа со вторым рассматриваемым вопросом (20 минут).
После окончания выступления с докладами и проведения модераций по рассматриваемым вопросам практического занятия докладчики и модераторы каждой их подгрупп получают обратную связь от преподавателя и аудитории.
Преподаватель благодарит за прослушанный доклад и проведенные модерации и выражает свое мнение
на работу каждой выступившей подгруппы.
Пример – обратная связь преподавателя на подгруппу, презентовавшую вопрос «Международный вооруженный конфликт»:
Внешний вид – «Докладчики были одеты более официально и мне сразу было понятно кто сегодня докладчик, а кто модератор.»
Свободное владение докладом – «Один из докладчиков читал с листочка, что ограничивало его свободную
жестикуляцию и контакт «глаза в глаза» с аудиторией, поэтому не удивительно, что названные им примеры
Международного вооруженного конфликта никто из слушателей не воспроизвел во время проведения модерации. Если во время доклада докладчик боится забыть важную информацию, эффективнее записать тезисно важные пункты доклада на маленьких карточках, которые докладчик держит в одной руке и которые не
ограничивают его жестикуляцию и не отвлекают внимание аудитории от докладчика.
Раскрытость темы. «Тема доклада была раскрыта полностью!»
Тайм-менеджмент. «Докладчики уложились в лимит времени, а модераторы его превысили на 2 минуты.
Таким образом мы наверное не успеем выслушать мнение аудитории на ваш доклад и модерацию.»
Эффективность модерации. «Мне очень понравилась модерация, а именно комбинация сразу двух техник
модерации – работы в маленьких группах и «Карточного опроса». Все слушатели доклада были задействованы в работу и результаты модерации были визуализованы.»
Командный дух. «Докладчики и модераторы слажено работали, чувствуется, что вы репетировали выступление с докладом и проведение модерации.»
После чего преподаватель выставляет оценки докладчикам и модераторам, учитывая все плюсы и минусы заслушенного доклада и проведенной модерации.
Таким образом, проведение занятий по изучению Международного гуманитарного права методом модерации делает запоминание материала легким и интересным, поскольку модерация настолько захватывает
слушателей и преподавателя, что кажется, что время занятия пролетело незаметно.
На основании изложенного хочется сделать вывод, что метод модерации имеет много преимуществ: студенты концентрируются на сути; результаты приобретают прозрачность, яркость и легко запоминаются; повышается уровень корпоративной культуры группы и мотивации студентов к получению знаний.
У человека есть свойство помнить только приятные и счастливые моменты жизни, позвольте же методу
модерации сделать изучение Международного гуманитарного права счастливым моментом жизни студентов
и они обязательно его запомнят.
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Summary

The conducting of classes for the study of international humanitarian law by moderation is described in this article. The essence of this method lies in the involvement of all participants in the learning process, visualization of the
content of the discussion and application of the techniques of moderation, such as working in groups, «brainstorming», «Card Survey», «Metaplan», «Business Games» and more. This method has several advantages: the students
concentrate on the essenсe of the issue; the results become transparent, bright and easy to remember; the level of corporate culture of the group and the motivation of students to acquire knowledge increases.

Проблемы преподавания
международного гуманитарного
права по дистанционной форме
обучения в высшей школе.

Методологія викладання окремих дисциплін в міжнародному праві

Лола Татаринова

дана стаття присвячена проблемам викладання міжнародного
гуманітарного права за дистанційною формою навчання. Автор
аналізує основні складнощі, з
якими мають справу викладачі
при підготовці навчального матеріалу з даного спецкурсу для студентів, що навчаються за дистанційною формою. Ó статті дано
деякі рекомендації, які сприяють
підвищенню рівня підготовки
навчального матеріалу для
навчання за дистанційною формою.
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This article deals with the problems
of teaching of international humanitarian law by distance learning.
The author analyzes the key challenges dealt with by teachers in
preparing teaching material for this
special course for students who
studying in distance form. This
article provides some guidance to
high levels of preparation of training material for training in remote
form.

Международное гуманитарное право редко становилось предметом глубокого изучения в высшей школе,
прежде всего, потому что отсутствовала традиция его преподавания, а также не хватало специальной литературы: переведенные на русский язык тексты документов по МГП нелегко было найти в библиотеках [1].
Однако развитие независимости Республики Казахстан и активное участие государства на мировой арене
определило необходимость внесения специального курса «Международное гуманитарное право» в национальную образовательную систему Казахстана.
В настоящее время, международное гуманитарное право представляет собой элективный курс, имеющий
принципиальное значение в подготовке специалистов в области международного права, независимо от включения данного курса на территории Республики Казахстан в типовой учебный план для студентов международно-правовой специализации.
Преподавание МГП предполагает серьезное учебно-методическое обеспечение курса, в первую очередь,
решающее задачи полноценного преподавания спецкурса «Международное гуманитарное право» и развития
такой методики, которая может быть использована при изучении любого специального курса по международному праву. Следует учитывать, что целью преподавания международного гуманитарного права является
исследование этических и гуманитарных проблем, возникающих во время любого вооруженного конфликта,
а также изучение разрушительных последствий войны. На наш взгляд, при преподавании данного специального курса целесообразно использовать конкретные примеры и брать за основу жизненный опыт и мировую
практику. Кроме того, специальный курс направлен не только на получение знаний по международному
гуманитарному праву, активизацию способности студентов размышлять над его актуальными проблемами,
но и на оценку современных международных отношений, изучение проблем правоприменения, обеспечение
практической связи теории и действительности.
Постановка проблемы преподавания международного гуманитарного права по дистанционной форме
обучения в высшей школе обусловлена высокими темпами развития дистанционной формы обучения и специфики как спецкурса «международное гуманитарное право», так и международного права в целом.
Данная статья направлена на решение указанной проблемы, поскольку, по мнению автора, преподавание
международного гуманитарного права по дистанционной форме обучения может осуществляться, прежде
всего, путем исполнения методических рекомендаций и использования материалов соответствующих разделов учебно-методического комплекса дисциплины «Международное гуманитарное право».
ТАТАриноВА Лола Фуркатовна,

© Л. Татаринова, 2013

кандидат юридических наук, руководитель отдела учебно-методической
работы университета «Туран», Республика Казахстан, г.Алматы.
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Проблемы преподавания международного гуманитарного права нередко поднимались на различных учебно-методических семинарах, конференциях, в научных и методических статьях [2;3;4], однако проблемы преподавания данного спецкурса по дистанционной форме поднимаются впервые и являются новыми и практически не разработанными.
Таким образом, для решения поставленной проблемы стоит четко определиться с теми сложностями, с
которыми придется столкнуться преподавателю.
Например, стоит отметить, что при личном контакте преподавателя с обучающимися ряд сложностей, имеющих место при преподавании спецкурса «Международное гуманитарное право», отходят на второй план, чего
не скажешь о преподавании той же дисциплины по дистанционной форме обучения в высшей школе.
Это обусловлено спецификой преподавания как самого специального курса, так и особенностями дистанционного обучения, особенно если обучающимися являются лица с ограниченными возможностями. Из этого
следует, что при подготовке учебного материала, в частности учебно-методического комплекса дисциплины
МГП, преподаваемого при дистанционном обучении, необходимо уделить должное внимание как лекционному комплексу, заданиям для самостоятельной работы, так и методическим указаниям по изучению данной
дисциплины. При этом важно учитывать, что некорректная подготовка к преподаванию МГП по дистанционной форме обучения может привести к качественному изменению специального курса, т.е. из интересной и
насыщенной фактами из реальной действительности дисциплины, международное гуманитарное право превратится в сухой и сложный предмет.
Лица, прибегающие к обучению по дистанционной форме, в большинстве своем не имеют реальной возможности посещать аудиторные занятия, так как, как правило, это лица, получающие второе высшее образование и не имеющие возможности покидать рабочее место, это лица с ограниченными возможностями, но, в
любом случае, к преподаванию МГП на расстоянии стоит подходить под другим углом.
При подготовке учебного материала для дистанционного обучения, педагог должен учитывать особенности данной формы, т.е. её двуплановость: во-первых, обучающийся при изучении материала должен приобрести такие знания и умения, которые позволят выполнить определенное задание, требующее действий, связанных с решением вполне конкретных, часто нестандартных задач; во-вторых, ряд моментов этой деятельности будет носить условный характер, что должно позволить отвлечься от реальной ситуации с её ответственностью и многочисленными привходящими обстоятельствами [5, с. 37-60]. Как раз двуплановость и обусловливает развитие дистанционной технологии обучения. Но в ходе подготовки и осуществления преподавания
МГП по дистанционной форме обучения в высшей школе могут возникнуть некоторые трудности:
- для подготовки полноценного учебного материала по спецкурсу «Международное гуманитарное право»
требуется большое количество времени и сил;
- если материал не будет содержательным, актуальным и интересным для обучающихся, то данный вид
обучения превратится в пустую формальность;
- возникает опасность нарушения авторского права, поскольку доступ к учебным материалам будет осуществляться посредством глобальных коммуникационных сетей, т.е. применение технологии дистанционного обучения осуществляется при использовании Internet-технологий, вытесняя при этом все остальные технологии дистанционного обучения;
- преподавание по дистанционной форме обучения осложнено отсутствием возможности оценивать степень заинтересованности слушателей.
Таким образом, рассматривая особенности преподавания международного гуманитарного права по дистанционной форме обучения в высшей школе, стоит отметить различные факторы, способствующие изучению
спецкурса «Международное гуманитарное право» как полезной и интересной дисциплины. Такие факторы
следует разделить на две группы: внешние и внутренние, хотя данное деление более чем условно.
К внешним относятся факторы, которые, в том числе, направлены на формирование мотивации студентов изучать международное гуманитарное право. Их можно назвать подготовительными элементами, которые
включают:
- знакомство с основами МГП в общем курсе международного права, когда уже можно привлечь интерес
к его будущему углубленному изучению;
- поощрение студентов к изучению проблем МГП, если они изъявляют желание написать курсовую работу, возможно, еще не имея глубоких знаний по МГП, подготовить доклад для выступления на научной конференции (не только в рамках своего вуза, но и в других вузах) или участвовать в каком-либо международном конкурсе по международному гуманитарному праву (например, конкурс им. Ф.Мартенса или конкурс
им. Ж. Пикте);
- стимулирование к участию в webinar по МГП, выходящих за рамки учебной программы одного вуза;
- подготовка и проведение качественных и профессиональных тематических лекций по актуальным проблемам МГП, посредством on-line конференций;
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- распространение информации о готовящихся или проводимых семинарах, конференциях в on-line режиме, поощрение и помощь в подготовке к участию в таковых.
Важнейшими внутренними факторами, которые определяют непосредственное изучение МГП, является
личность преподавателя и используемая методика преподавания как непосредственно в аудиторные часы, так
и по дистанционной технологии обучения.
Частично методика преподавания может включать лекционные элементы, но главными являются различные интерактивные методы, а именно: обсуждение проблем, поскольку разобраться в теоретических положениях легче, если связать их с реальными событиями; изучение судебных прецедентов; решение задач, в том
числе тех практических заданий, которые использовались на таких международных региональных конкурсах,
как конкурс им. Ф. Мартенса; подготовка кратких сообщений; изучение и обсуждение статей по новейшим
проблемам МГП; работа с сайтом МККК; приглашение для проведения занятий специалистов, в чьей деятельности возникают проблемы, связанные с изучением и применением норм МГП, например, военнослужащих,
журналистов, освещавших вооруженные конфликты и др.
В то же время, при подготовке к занятиям по дистанционной форме обучения, важно помнить о мотивации, являющейся важной частью любой учебной деятельности. Если обучающихся студентов не заинтересовала рассматриваемая тема или дисциплина, то при всей её значимости студенты останутся только равнодушными и пассивными слушателями. Поэтому каждый раз необходимо добиваться такой постановки занятий по
международному гуманитарному праву, которая бы притягивала общее внимание. Существуют разные подходы к вовлечению студентов в изучение спецкурса «Международное гуманитарное право».
Одним из таких путей является обсуждение значимых и актуальных как для каждого в отдельности, так и
для мирового сообщества в целом проблем, вызывающих споры.
Другим приёмом может стать моделирование изначально парадоксальной или доведённой до абсурда
ситуации, возникающей при ведении вооруженных конфликтов.
Третьим путём может быть подбор для изучения заведомо спорных утверждений или высказываний.
Можно также использовать яркие иллюстрации, фото-, видео - и (или) аудиоматериалы, малоизвестные
факты и т.д., вместе с тем не надо забывать, что любой, даже самый яркий, приём при его многократном
использовании теряет свою притягательную силу.
Преподавание спецкурса «Международное гуманитарное право» по дистанционной форме обучения
должно основываться на организации взаимодействия между обучающимися и преподавателями. Так, существует достаточно обширный набор средств, которые могут быть использованы для решения этой задачи.
Такими средствами могут послужить:
- электронная почта;
- чат;
- форум;
- блог;
- видео- и аудиоконференции.
Однако стоит признать, что постоянное использование аудио- и видеоконференций практически невозможно, так как это весьма сложный и затратный процесс. В то же время, данное средство часто используется
при проведении семинаров, на которых освещаются небольшие актуальные и (или) острые, а также дискуссионные темы спецкурса «Международное гуманитарное право».
Также весьма эффективным способом преподавания международного гуманитарного права является виртуальная классная комната (аудитория).
Для проведения дистанционного обучения по сложным и объемным дисциплинам, каким, на наш взгляд,
является международное гуманитарное право, целесообразно использование подобных виртуальных классных
комнат (аудиторий). Использование виртуальной классной комнаты (аудитории) при проведении дистанционного обучения позволяет полностью воспроизвести обучение аналогичное обучению в обычном классе.
В данном случае обучаемые могут: говорить друг с другом; видеть друг друга; писать друг другу; писать на
виртуальной доске, которую видят все учащиеся и преподаватель; получать доступ к учебным материалам;
работать с программными продуктами, установленными на рабочем месте другого пользователя и т.д.
Итоговой формой контроля за полученными в рамках спецкурса «Международное гуманитарное право»
знаниями является экзамен. При этом, к вопросу итогового контроля стоит подойти более чем серьезно,
поскольку принятие экзамена у лица, обучающегося по дистанционной форме, должно иметь определенную
специфику, это касается, в первую очередь, экзаменационных заданий.
Так, на наш взгляд, проведение экзамена посредством тестирования не раскрывает все, имеющиеся у обучающихся, знания по международному гуманитарному праву. Следовательно, при составлении заданий на
итоговый контроль, необходимо учитывать особенности дистанционной технологии обучения, исключить
возможность пользоваться учебниками и другими вспомогательными средствами при выполнении экзамена-
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ционного задания. Для этого преподаватель должен составлять задания таким образом, чтобы студент основывал свои ответы не только на теоретическом материале, но и применял практические знания, использовал
способности анализировать теорию и реальную действительность, причем на выполнение того или иного
экзаменационного задания должно выделяться конкретное количество времени, объективно достаточного
для полного раскрытия вопроса(ов) итогового контроля.
Подводя итоги данной статьи, можно сделать следующие предложения:
1) Учитывая все сложности и перспективы преподавания международного гуманитарного права по дистанционной технологии обучения, на наш взгляд, следует предоставить возможность изучения данного спецкурса студентам различных специализаций, не только международно-правовой, но и гражданско-правовой и уголовно-правовой.
2) Необходимо подготавливать презентации и лекционные комплексы таким образом, чтобы не были стерты все «краски» и «оттенки» данной дисциплины, учитывая междисциплинарные связи, в частности, с курсом по правам человека, особенно в плане практики Европейского Суда по правам человека, международного уголовного права и т.п.
3) Важное значение в данном контексте может сыграть официальный сайт МККК, посредством которого
и профессорско-преподавательский состав, преподающий МГП, и обучающиеся получат доступ к ознакомлению с актуальной информацией, возможность обмена опытом, размещения соответствующей информации о
проблемах преподавания МГП и т.д.
4) Большое значение имеет создание специальных электронных учебников и учебных пособий по международному гуманитарному праву, обучающих компьютерных программ, способных раскрыть дискуссионные вопросы, касающиеся вооруженных конфликтов и процесса защиты жертв вооруженных конфликтов, разнообразных тестов и заданий, способствующих раскрытию не только теоретических, но и практических знаний и умений, учебных видеофильмов, видеолекций, модульных рабочих учебников и других средств дистанционного обучения. Увеличение их количества одновременно сопровождается улучшением качества на основе все более широкой апробации в учебном процессе.
Появление и развитие дистанционного обучения имеет большие перспективы, которые нельзя не учитывать при преподавании такого спецкурса, как «Международное гуманитарное право», поскольку данная дисциплина в условиях нарастания вооруженных конфликтов во всем мире, в частности в Ираке, Ливии, Сирии,
приобретает неоспоримую актуальность, а знания, полученные при изучении данного спецкурса, становятся востребованными.
1. Зверева Е.А. Преподавание международного гуманитарного права студентам-журналистам // Открытая библиотека публикаций по социальным наукам www.socprob.ru
2.Об опыте преподавания спецкурса в Московской государственной юридической академии и сотрудничестве с
Региональной делегацией МККК в Российской Федерации
// Официальный сайт МККК http://www.icrc.org
3. Ахтаова Ф. Д. Актуальные вопросы преподавания МГП //
Материалы Интернет-конференции по вопросам преподавания
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Summary

Problems of teaching of international humanitarian law by distance learning in higher education

The article by the problems of the teaching of international humanitarian law by distance learning in higher education provides an analysis of the main problems and issues faced by teachers in preparing educational material for
teaching in remote form, namely:
- To prepare a full-fledged educational material on a special course «international humanitarian law» requires a
large amount of time and effort;
- If the material will not be meaningful, relevant and interesting to the students, this type of training will become
a mere formality;
- There is a risk of copyright infringement, since access to the training materials will be provided through global
communication networks, in the use of distance learning technologies, is carried out on the use of Internet technology, displacing all other distance learning technologies;
- Teaching by distance learning complicated inability to assess the interest of the audience.
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This article will be useful to all teachers employed by distant, as many methods and tools focused on the teaching of international humanitarian law can be used to teach other subjects.
The author has analyzed the different approaches to engage students in the study of the special course «international humanitarian law».
In addition, in this paper we prove that teaching a special course «international humanitarian law» in distance
learning should be based on the organization of interaction between learners and teachers. Thus, there is a fairly extensive set of tools that can be used to solve this problem.
At the end of this article, the author makes several recommendations to address the teaching of international
humanitarian law by distance learning that will be useful to all teachers engaged in teaching remotely.
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Проблеми викладання
міжнародного митного права у
вітчизняних та зарубіжних
навчальних закладах.
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Сергій Перепьолкін

Викладання навчальної дисципліни «Міжнародне митне право»
забезпечує фундаментальну підготовку не лише фахівців митників у відомчих закладах, а й
випускників інших вищих
навчальних закладів. отже, у
статті на основі загального аналізу навчально-методичних комплексів відповідної дисципліни
вітчизняних та зарубіжних
навчальних закладів визначено
основні проблеми її викладання
та запропоновано шляхи усунення існуючих недоліків.

Teaching discipline «International
Customs Law» provides basic training not only experts customs officers in departmental institutions,
but also graduates from other universities. Thus, in the article on the
basic problem of teaching was
defined due to the overall analysis
of teaching methods in the discipline of domestic and foreign education and has been offered suggestions for their solution.

Вступ. Доктринальне пізнання міжнародного права та його викладання у навчальних закладах відіграють
особливо важливе значення у справі визнання міжнародного права універсальним засобом розвитку дружніх
відносин і співробітництва, забезпечення міжнародного миру і безпеки. Усвідомлення необхідності заохочення державами та міжнародними організаціями викладання, дослідження, розповсюдження та збільшення визнання міжнародного права протягом ХХ ст., знайшло своє відображення у резолюціях Генеральної Асамблеї
Організація Об’єднаних Націй, Ради Європи та актах інших міжнародних організацій.
Актуальною дана проблематика залишається і на початку нового тисячоліття. Особливо це стосується наукового дослідження юридичної природи галузевих міжнародно-правових норм в системі міжнародного права
та існуючих проблем викладання навчальних дисциплін, розроблених з метою поширення знань про закономірності виникнення та сучасний стан міжнародно-правового регулювання певного виду міжнародних відносин. Однією з таких малодосліджених галузей в системі міжнародного права залишається «Міжнародне митне
право», якій відповідає однойменна навчальна дисципліна.
Проведений аналіз навчально-методичних комплексів дисципліни «Міжнародне митне право», що викладається у вищих навчальних закладах різних держав, зокрема України, Росії, Білорусії, свідчить про відсутність
єдиних підходів до її змісту та структури, стосовно включення її до програм підготовки за ОКР «бакалавр» або
ОКР «магістр», а в окремих випадках, навіть стосовно приналежності норм міжнародного митного права до
системи міжнародного права. Багато в чому відповідну ситуацію можна пояснити застарілою навчальною
літературою, а також відсутністю наукової дискусії спрямованої на розв’язання проблем, пов’язаних з викладанням міжнародного митного права в навчальних закладах України та зарубіжних країн.
До небагатьох дослідників, які присвятили свої праці означеній проблематиці слід віднести: С. Т. Алібекова,
К. Г. Борисова, Є. В. Додіна, О. Д. Єршова, Б. А. Кормича, К. К. Сандровського.
Постановка завдання. З урахуванням вищевикладеного завданням пропонованої статті є відображення
сучасних підходів до викладання навчальної дисципліни «Міжнародне митне право», з’ясування проблем,
пов’язаних з її викладанням, розробка пропозицій та рекомендацій, спрямованих на усунення певних прогалин у цій сфері дослідження.
Результати дослідження. Юристами-міжнародниками неодноразово зверталась увага на те, що міжнародне право являє собою достатньо складну та специфічну правову систему, дослідження якої має велике теоретичне та практичне значення [1, с. 242], що єдина загальновизнана, офіційна система його норм та інстиУДК 341:339.543
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тутів відсутня [2, с. 94], а виявлення її структурних елементів віднесено до практичних задач науки міжнародного права [3, с. 44].
Саме з позицій науки права, у 1971 р., відомим українським науковцем К. К. Сандровським було запропоновано виділити в системі митного права окрему категорію – «Міжнародне митне право». Характеризуючи
систему позитивного митного права, він зазначав, що міжнародне митне право не входить до системи права,
і виступає лише елементом науки права. Його виокремлення в якості третього компонента системи митного
права, поряд із нормами внутрішньодержавного та міжнародного права, можливо лише в цілях наукового
дослідження та викладання митного права як навчальної дисципліни [4, с. 46, 47]. Автор також зазначав, що:
«Справа у тому, що якщо автономне митне право і міжнародне право (в частині, що стосується митних відносин між державами) – це об’єктивно існуючі групи норм, що являють собою реальні правові матерії, то міжнародне митне право, на відміну від них, – це компонент, який хоча і відображає явища дійсного життя, але
такий, що не має власної, самостійної основи. Він може виступати лише як певний комплекс різносистемних
норм, і то скоріше у плані доктринальному, ніж у позитивно-правовому» [4, с. 47].
В обґрунтування свої думки К. К. Сандровський посилався на статтю д.ю.н. И. В. Павлова «О системе советского социалистического права», у якій зазначалось, що: «Система правової науки та система її викладання в
основному повинні будуватись на основі діючої системи права та структури її галузей, а інколи й повністю
співпадати з ними. Однак інтереси наукового дослідження викладання можуть інколи вимагати відокремлення вивчення того або іншого правового матеріалу в певну самостійну наукову і навчальну дисципліну незалежно від існуючих галузей діючого права. Це диктується часто інтересами поглибленого дослідження та вивчення даного правового матеріалу» [5, с. 18].
Згодом К. К. Сандровський запропонує розглядати міжнародне митне право самостійною частиною (галуззю) позитивного міжнародного права [6], опублікує програму курсу «Міжнародне митне право» [7] та авторський підручник [8] з однойменною назвою.
У цей же період, в Російській Федерації аналогічною сферою дослідження займався К. Г. Борисов.
Результатом роботи якого явилось опублікування навчального посібника «Міжнародне митне право» [9], а
також програми курса «Міжнародне митне право», у другій його редакції [10].
Зазначені праці К. К. Сандровського і К. Г. Борисова суттєво вплинули на зміст та структуру навчальної
дисципліни «Міжнародне митне право», а також на її включення до навчальних планів як відомчих, так й
інших вищих навчальних закладів різних держав. Незважаючи навіть на появу альтернативної навчальної
літератури у цій царині [11, 12], розробленої професором кафедри міжнародного права Казахського університету міжнародних відносин і світових мов ім. Абилай хана С. Т. Алібековим, праці К. К. Cандровського і К.
Г. Борисова й донині залишаються базовими джерелами для викладання та підготовки за відповідною навчальною дисципліною, що, на нашу думку, є не зовсім прийнятним. Адже з дати останнього їхнього перевидання не лише минуло більше десяти років, а й суттєво змінилися умови, зміст та напрямки міжнародно-правового регулювання митних відносин, підходи, засоби та методи викладання навчальних дисциплін.
Виходом з вищеозначеної ситуації може стати поява нового, сучасного навчального видання з дисципліни
«Міжнародне митне право». Роботу над розробкою змісту такого універсального підручника (навчального
посібника), забезпечення його необхідним нормативними матеріалами та прикладами практичної діяльності,
формування авторського колективу, до складу якого обов’язково повинні увійти як представники доктрини
міжнародного права, так і провідні спеціалісти митних адміністрацій різних держав, слід доручити універсальній міжнародній міжурядовій організації з питань митного співробітництва – Всесвітній митній організації.
Всесвітня митна організація (далі – ВМО) здійснює свою діяльність відповідно до положень Конвенції про
створення Ради митного співробітництва від 15 грудня 1950 р., положення якої, станом на лютий 2013 р., визнали обов’язковими 179 договірні сторони.
Зокрема, у 2005 р. ВМО, у сфері підготовки кадрів для митних адміністрацій держав-членів, запроваджена програма партнерства в галузі митних досліджень та академічного розвитку (PICARD – Partnership in
Customs Research and Academic Development), призначення якої полягає в розробці та імплементації стандартів професійного навчання та підвищення кваліфікації митників.
У розвиток програми PICARD, створено Міжнародну мережу митних університетів (вживається англ. абревіатура INCU). Спільні дослідження ВМО і INCU дозволили започаткувати низку нових ініціатив у сфері
освітніх програм, академічних досліджень і розвитку. Багато в чому успіх цієї діяльності залежав від розробки програмою PICARD та INCU «Професійних стандартів» підготовки кадрів для митних адміністрацій держав – членів ВМО. У змісті останніх, в частині, що встановлює загальні вимоги до знань національної та міжнародної політики, вказується про необхідність засвоєння особою, зокрема, й міжнародного митного права
(International Customs Law) [13, с. 11].
Перекладені на шість мов стандарти, поряд із обов’язковими національними критеріями, використовується митними адміністраціями та академічними колами в якості основи для організації навчання за спеціальністю «митна справа» на рівні відповідному бакалаврату та магістратурі.
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До переліку навчальних закладів, що офіційно виявили бажання співпрацювати з ВМО з питань впровадження положень «Професійних стандартів» у власному навчальному процесі, належать: Université de Münster,
Allemagne; Centre for Customs & Excise Studies, Université de Canberra, Australie;Université du Costa Rica, Costa
Rica; Université de Zayed, Emirats arabes unis; Université du Havre, France; Université de Vérone, Département
d’études anglaises, germaniques et slaves (Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Anglistica, Germanica
e Slavistica), Italie; Faculté d'économie, Université «Ss. Cyril and Methodius» (FE), Skopje, L'ancienne république
yougoslave de Macédoine; Université technique de Riga, Lettonie; Université de Leeds (Leeds Metropolitan
University), Royaume-Uni.
Безпосереднім підтвердженням ефективного розвитку спільної діяльності між ВМО та вищезазначеними
навчальними закладами слід вважати як включення до навчальних планів окремих дисциплін митного спрямування, так і підготовку фахівців у галузі міжнародного митного права на рівні бакалаврату та магістратури. Так, в Центрі митного та акцизного навчання Університету Canberra, здійснюється підготовка фахівців за
рівнем «Магістр міжнародного митного права та управління».
Приклади реалізації положень програми PICARD та інших розробок ВМО можна бачити у діяльності
навчальних закладів різних держав, які не укладали з цією міжнародною організацією офіційних меморандумів про взаєморозуміння.
Так, в Російській Федерації та Білорусії навчальна дисципліна «Міжнародне митне право» викладається у
Російській митній академії, Російському університеті дружби народів, Московському державному інституті
міжнародних відносин МЗС РФ, Воронезькому державному університеті, Саратовській державній юридичній
академії, Тюменському державному університеті, Білоруському торгово-економічному університеті споживчої
кооперації, Білоруському інституті правознавства та інших вищих навчальних закладах. В Україні – в Академії
митної служби України, Національному університеті «Одеська юридична академія», Інституті міжнародних
відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, факультеті міжнародних відносин
Львівського національного університету ім. І. Франка, Одеському національному університеті ім. Мечнікова,
Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана тощо.
Проведений аналіз змісту освітньої діяльності різних навчальних закладів показав, що сьогодні не сформовано єдиних підходів до формування змісту та викладання міжнародного митного права. В одних закладах
міжнародне митне право викладається в структурі комплексних дисциплін для бакалаврів, а в інших має статус самостійної навчальної дисципліни, обов’язкової для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр». У більшості навчальних закладів міжнародне митне право розглядається як частина міжнародного
публічного права: самостійна галузь у його системі, окрема складова міжнародного економічного права або
інститут міжнародного торгового права в системі міжнародного економічного права.
Однак зустрічаються випадки, коли фактичний зміст навчальної дисципліни «Міжнародне митне право»
складає програма дисципліни «Міжнародне право», а питанням міжнародно-правового регулювання митних
відносин приділяється увага лише в одній з її тем (тема № 17 «Регулирование таможенных отношений в международном праве» Учебно-методического комплекса дисциплины «Международное таможенное право» для
студентов 3 курса специальности 080115.65 «Таможенное дело» ФГУБОУ ВПО «Тверской государственный
университет»). Не обґрунтованими, на нашу думку, є також спроби окремих науковців, в рамках викладання
відповідної навчальної дисципліни, розглядати міжнародне митне право як підгалузь митного права (Учебнометодический комплекс дисциплины «Международное таможенное право» по направлению 03090068
Юриспруденция квалификация степень «Магистр», утвержденный 18 июня 2012 г. Учебно-методическим
советом ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»).
Поясненням існування та застосування вищевказаних підходів до розуміння та викладання міжнародного митного права можна вважати фактичну відсутність наукової дискусії, спрямованої на обговорення теоретичних та практичних проблем, пов’язаних із становленням в системі позитивного міжнародного права відокремленого комплексу норм під назвою «Міжнародне митне право», а також викладанням однойменної
навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах України та зарубіжних країн. Її започаткування є
обов’язковою умовою розвитку міжнародного-правого регулювання митних відносин та викладання навчальних дисциплін міжнародного митного спрямування.
Сьогодні ж наукова діяльність багатьох викладачів юридичних вузів у цій сфері відсутня або є вкрай
незначною, що не може не турбувати. Адже без плідної науково-дослідної роботи не можливо досягнути високої якості лекційних занять та розвитку доктринальний поглядів стосовно розуміння юридичної природи
міжнародного митного права. З цього приводу, у колективному підручнику за редакцією В. Г. Буткевича влучно вказується: «Система викладання міжнародного права повинна максимально наближатися до системи
науки міжнародного права, щоб сформувати у фахівця всебічні уявлення і ґрунтовні знання системи міжнародного права» [14, с. 160].
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Висновки. Таким чином, підкреслюючи важливість взаємозв’язку між вивченням та викладанням міжнародного митного права, пропонується звернути увагу представників робочої групи з питань удосконалення
підготовки фахівців за напрямом «Міжнародне право», утвореної відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 10 жовтня 2012 р. № 1088 з метою приведення змісту вищої освіти за напрямом підготовки «Міжнародне право» до сучасних вимог ринку праці та міжнародної юридичної практики, стосовно можливого включення до новітнього галузевого стандарту вищої освіти за напрямом підготовки
«Міжнародне право» нового напрямку підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів – «Міжнародне
митне право». Після затвердження Стандарту, внесені до його змісту положення будуть запроваджені у паспорт спеціальності 12.00.11 «Мiжнародне право».
Значну увагу під час викладання міжнародного митного права слід приділяти також практичним рекомендаціям національних митних служб, спрямованих на вирішення існуючих проблем у галузі митного регулювання, шляхом визначення актуальних напрямів освітньої діяльності для навчальних закладів та необхідних
виробничих функцій, типових завдань діяльності та умінь, якими повинен оволодіти майбутній митник. В
Україні відповідні вимоги затверджено наказом Державної митної служби України «Рекомендації Державної
митної служби України до Варіативних частин освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних
характеристик стандарту підготовки магістрів для митної служби України» № 217 від 17 березня 2011 р. У його
змісті міжнародне митне право очолює перелік обов’язкових навчальних дисциплін, якими повинен володіти випускник.
Підсумовуючи викладене слід зазначити, що подальше наукове дослідження означеної проблематики залишається актуальним і перспективним не лише для України, а й для інших держав світу. Стосовно проведеного в рамках цієї статті дослідження, сподіваємося, що його результати сприятимуть розв’язанню існуючих
проблем викладання міжнародного митного права, активізації наукових досліджень у цій царині, а також
будуть використані у новітньому галузевому стандарті вищої освіти за напрямом підготовки «Міжнародне
право».
1. Курс международного права. В 7 т. [Баскин Ю. А., Крылов
Н. Б., Левин Д. Б. и др.] ; отв. ред. Р. А. Мюллерсон, Г. И.
Тункин. – М. : Наука, 1989. – Т. 1 : Понятие, предмет и система международного права. – 1989. – 360 с.
2. Левин Д. Б. Актуальные проблемы теории международного права / Д. Б. Левин. – М. : Наука, 1974. – 264 с.
3. Ушаков Н. А. Проблемы теории международного права :
монография / Н. А. Ушаков. – М. : Наука, 1988. – 191 с.
4. Сандровский К. К. Таможенное право (общая часть) : учеб.
пособие / К. К. Сандровский. – К., 1971. – 97 с.
5. Павлов И. В. О системе советского социалистического
права / И. В. Павлов // Советское государство и право. –
1958. – № 11. – С. 18.
6. Сандровский К. К. Международное таможенное право / К.
К. Сандровский // Митна справа. – 1999. – № 1. – С. 78–81.
7. Сандровський К. К. Програма курсу «Міжнародне митне
право» / К. К. Сандровський // Митна справа. – 1999. – №
1. – С. 82–87.
8. Сандровский К. К. Международное таможенное право :

учебник. – 2-е изд., испр / К. К. Сандровский. – К. : Знання,
КОО, 2001. – 461 с.
9. Борисов К. Г. Международное таможенное право : учеб.
пособие / К. Г. Борисов. – М. : Изд-во РУДН, 1997. – 224 с.
10. Борисов К.Г. Международное таможенное право : учеб.
пособие. – 2-е изд., доп. / К. Г. Борисов. – М. : Изд-во РУДН,
2001. – 616 с.
11. Алибеков С. Т. Международное таможенное право.
Общая часть : учебник / С. Т. Алибеков. – Алматы. :
КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 2010. – 146 с.
12. Алибеков С. Т. Международное таможенное право :
Электронный учебник. – 2-е изд., испр. и доп. / С. Т.
Алибеков. – Алматы : КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 2012. –
1454 с.
13. Professional Standards. – Brussels, World Customs
Organization, 2008. – 46 р.
14. Буткевич В. Г. Міжнародне право. Основи теорії : підручник / Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В.; за ред.
В. Г. Буткевича. – К. : Либідь, 2002. – 608 с.

PROBLEMS OF TEACHING INTERNATIONAL CUSTOMS LAW
IN DOMESTIC AND FOREIGN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Summary

Teaching «International Customs Law» discipline provides fundamental training not only customs experts in
departmental establishments, as well as graduates from other universities.
Sandrovs’ky K.K. was one of the first who recalled the international customs law in 1971. Nowadays international customs law is taught in various national and foreign educational establishments. Among them we can mark: the
Russian Customs Academy, Moscow State Institute of International Relations of MFA of the Russian Federation, the
Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperation, the Ukrainian Academy of Customs, Institute
of International Relations of Shevchenko Kyiv National University, Faculty of International Relations of Franko Lviv
National University and others.
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The World Customs Organization (WCO) pays considerable attention to dissemination of knowledge related to
international and legal regulation of customs relations. In particular, in the field of staff training for customs administrations of Member States, in 2005 the WCO launched the partnership program in the field of customs research and
academic development (PICARD – Partnership in Customs Research and Academic Development), whose purpose
is the development and implementation of standards of professional and vocational training of customs officers.
The list of educational establishments that officially expressed their willingness to cooperate with the WCO on
implementing the «Professional Standards» to their own academic process is as follows: Université de Münster,
Allemagne; Centre for Customs & Excise Studies, Université de Canberra, Australie;Université du Costa Rica, Costa
Rica; Université de Zayed, Emirats arabes unis; Université du Havre, France; Université de Vérone, Département
d’études anglaises, germaniques et slaves (Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Anglistica, Germanica
e Slavistica), Italie; Faculté d'économie, Université «Ss. Cyril and Methodius» (FE), Skopje, L'ancienne république
yougoslave de Macédoine; Université technique de Riga, Lettonie; Université de Leeds (Leeds Metropolitan
University), Royaume-Uni.
Immediate confirmation of effective cooperation between WCO and the above named schools, should be considered as included in the curricula of individual subjects Customs guidance and training in the field of international
customs law at the undergraduate and graduate levels. Thus, the center for Customs and Excise Studies University
of Canberra, are trained by the level of «Master of International Customs Law and Administration».
The analysis of the content of the various schools educational activities showed that today there is no standard
approaches to content and teaching of international customs law.
The way out from this situation may be the emergence of a new, modern academic publications on the subject
«International Customs Law», the development and dissemination should be entrust universal international intergovernmental organizations on customs cooperation – the World Customs Organization.
Stressing the importance of learning and teaching of international customs law, it should be proposed to pay the
attention of the working group on improving training in the field of «International Law», formed in order to bring
the content of higher education in the field of «International law» to the current requirements of the labor market and
an international legal practice regarding the possible inclusion of the latest industry standard of higher education in
the direction of «International law» a new direction of academic and teaching staff – «International Customs Law».

Методика викладення теми
«Захист права власності
Європейським судом з прав
людини» студентам неюридичних
спеціальностей.

Методологія викладання окремих дисциплін в міжнародному праві

Поліна Нестеренко

Стаття присвячена застосуванню
різних методів викладання теми
«Захист права власності
Європейським судом з прав
людини» студентам неюридичних спеціальностей, зокрема
економістам з поглибленою правовою підготовкою.
розглядаються як досить традиційні методи, такі як пояснювально-ілюстраційний метод, репродуктивний метод, так і кейсметод, їх позитивні та негативні
сторони та конкретні можливі
варіанти застосування.
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The task of the article is the following: to define the different methods
of presenting the topic "Protection
of property rights by the European
Court of Human Rights" for students of non-legal professions, in
particular economists with legal
training. The article deals with the
traditional methods, such as the
explanatory-illustrative method, a
reproductive technique and
method of the case-studies, their
strengths and weaknesses and a
particular application.

Реформування національної системи освіти України з урахуванням сучасних тенденцій та світового досвіду загострює значення проблеми розвитку особистості, підготовки висококваліфікованих кадрів та ставить розробку сучасних методів викладання правових дисциплін в ранг пріоритетних завдань. Зокрема, це стосується викладання правових дисциплін як студентам юридичних, так і студентам неюридичних спеціальностей
(зокрема, студентам, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні відносини» та спеціальностями економічного циклу). Велике значення набуває впровадження інноваційних та інтерактивних методів викладання правових дисциплін, яке є ефективним засобом в опануванні сучасних технологій, підвищенні ефективності
навчання і якості знань, формуванні життєвої і професійної компетентності сучасної молоді[1, с.1].
В рамках програми викладання правових дисциплін для економістів з поглибленою правовою підготовкою
у Харківському гуманітарному університету «Народна українська академія» передбачено викладення дисципліни «Проблеми теорії та практики права», яка покликана підсумувати теоретичні знання студентів з
правових дисциплін, які викладаються в рамках бакалаврської програми підготовки: Цивільне право,
Цивільний процес, Право інтелектуальної власності, Міжнародне приватне право та ін. Одна з тем курсу присвячена вивченню практики Європейського суду з прав людини зокрема практики вирішення справ, які були
подані у зв`язку з порушенням ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція). Вказана навчальна дисципліна має практичну спрямованість та покликана дати можливість студентам-економістам, майбутнім підприємцям та менеджерам, ознайомитися з правозастосовчою
практикою в Україні, судовою практикою та, зокрема, практикою Європейського суду з прав людини (далі –
ЄСПЛ), пов'язаною із захистом прав як фізичних, так і юридичних осіб. На жаль, враховуючи брак часу, окремо такі дисципліни як «Міжнародне право», «Право Європейського союзу» та «Практика Європейського суду
з прав людини» не викладаються. Хоча слід зазначити, що останній із вказаних курс викладається лише у кількох юридичних вищих навчальних закладах України, зокрема на юридичному факультеті Львівського національного університету, у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого, Академії адвокатури України.
Видається цілком зрозумілим, що глибоке і дійсно фахове розуміння національного права України можливе лише за умови опанування не тільки юристами, а й економістами — незалежно від сфери їх діяльності
— базовими знаннями в сфері європейського права прав людини. Важливість викладання у вищих навчальУДК 341:378
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них закладах положень Конвенції про захист прав людини та практики Європейського суду важко переоцінити.
Стаття присвячена проблемі застосування ефективних методик підготовки студентів неюридичних спеціальностей з питань міжнародного права, зокрема ознайомлення їх із практикою ЄСПЛ, формування всебічно розвиненої особи, яка повинна задовольнити потреби суспільства та висококваліфікованого фахівця на
прикладі теми «Захист права власності Європейським судом з прав людини».
Зрозуміло, що важливими при викладенні правових дисциплін є методика і методологія. Тобто такі категорії, як «що викладати» і «як викладати». Причому, ставка на «як викладати» передбачає озброєння суб'єкта навчання необхідним інструментарієм пізнання, а за умов інформаційного суспільства – необхідними засобами, технологіями та прийомами, уміннями та навичками переробки та засвоєння постійно зростаючих обсягів інформації [2, с.7]. На сьогодні актуальним є питання впровадження таких методик, які б допомогли реалізації особистісного підходу до студента. Отже, у статті буде проаналізовано методи навчання, зокрема один
з ефективних методів ситуаційного навчання – кейс-метод.
Розглянемо класифікацію методів за характером діяльності студентів. Цю класифікацію ще 1965 р.
запропонували І. Я. Лернер і М. М. Скаткін [3, с. 76]. Вони слушно зазначили, що багато підходів до методів
навчання ґрунтувалися на відмінностях їхніх зовнішніх структур або джерел. Оскільки успіх навчання загалом залежить від внутрішньої активності тих, кого навчають, від характеру їхньої діяльності, то саме характер діяльності, ступінь самостійності та творчості мають бути важливими критеріями у виборі методу. І. Я.
Лернер і М. М. Скаткін запропонували виокремити п'ять методів навчання, причому в кожному наступному
ступінь активності й самостійності в діяльності тих, кого навчають – а саме студентів, зростає. Це зокрема пояснювально-ілюстраційний метод, репродуктивний метод, метод проблемного викладення, евристичний та
дослідницький методи. Всі ці методи доцільно використовувати при викладенні теми «Захист права власності Європейським судом з прав людини».
При викладенні змісту ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини, компетенції ЄСПЛ та юридичної природи його рішень, а також важливості імплементації та виконання рішень
ЄСПЛ важливо застосовувати хоч і традиційний, але все ж таки дієвий пояснювально-ілюстративний метод.
Студенти здобувають знання, слухаючи розповідь, лекцію, з навчальної або методичної літератури у готовому вигляді. Сприймаючи й осмислюючи факти, оцінки, висновки, вони залишаються в межах репродуктивного (відтворювального) мислення. Такий метод якнайширше застосовують для передавання значного масиву інформації. Отже, оскільки час відведений на вивчення теми є обмеженим, а студентам потрібно сприйняти великий обсяг інформації, на наш погляд, використання даного методу буде доцільним у цій ситуації та
дозволить студентам набути базових знань з питань захисту права власності ЄСПЛ. Репродуктивний метод
представляє собою застосування вивченого на основі зразка або правила. Діяльність тих, кого навчають, є
алгоритмічною, тобто відповідає інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічних до представленого зразка ситуаціях. Евристичний метод постає в організації активного пошуку розв'язання висунутих пізнавальних завдань або під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. Процес мислення набуває продуктивного характеру, але його поетапно скеровує й контролює педагог або самі студенти
на основі роботи над програмами (зокрема й комп'ютерними) та з навчальними посібниками. Зокрема, ознайомлення із базою ЄСПЛ – HUDOC [4] здійснюється під керівництвом викладача у спеціально обладнаних
комп’ютерних аудиторіях.
Зрозуміло, що для опанування практики ЄСПЛ з певної категорії справ необхідне застосування так званого кейс-методу, що полягає в опануванні матеріалу шляхом вивчення, зокрема аналізу, судових справ чи
випадків, ситуацій. Цей метод не є чимось інноваційним у дидактиці української системи вищої освіти та
широко застосовується не лише при викладенні правових курсів, а й при викладенні дисциплін економічного циклу. Вважається, що метод «case-study» було вперше застосовано в навчальному процесі Гарвардської
школи бізнесу (Harvard Business School) у 1921 році. Саме в Гарварді було розроблено перші кейсові ситуації
для навчання студентів бізнес-дисциплін[1, с.1].
Методика ґрунтовно була розроблена професором Ланґделлом, а вже невдовзі й донині вона стає стандартною і провідною дидактичною формою викладання права в американських вищих навчальних закладах.
Методика полягає у наступному: на кожне заняття студентам дається завдання вивчити певні справи. Кожна
справа змістовно має відношення до певної правової норми, їх сукупності чи принципу права. Студент читає,
стисло викладає, обговорює і навіть слухає лекції про судові справи. Обговорення відбувається з використанням «сократівського методу» [5, с. 66]. Важливою частиною засвоєння матеріалу є вирішення на його основі
інших гіпотетичних справ. Використання посібників і конспективних матеріалів робить методику ще більш
ефективною (вони чітко викладають матеріал, допомагаючи його засвоювати).
Кейси (ситуаційні вправи) мають чітко визначений характер і мету. Як правило, вони пов’язані з проблемою чи ситуацією, яка існувала чи й зараз існує. При цьому проблема чи ситуація або вже мали якесь попе-
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реднє рішення, або їх вирішення є необхідним і нагальним, а тому потребують аналізу. Тобто можна розглядати як пілотні рішення за справами проти України (в першу чергу це справи «Іванов v. України»[6],
«Войтенко v. України»[7], «Інтерсплав v. України»[8] та «Щокін v. України»[9, 10]), так і моделювати ситуації,
які можуть скластися із вже поданих заяв (якщо в наявності є інформація щодо заяви).
Кожна з проблем (ситуацій), які розглядаються в кейсі, має відповідати чотирьом умовам. Кейси повинні
бути правдивими, реалістичними, однак, в той же час, не обтяженими деталями, бути за тематикою зв’язаними
з матеріалом, що вивчається. Добрим вважається кейс, який відповідає десяти характеристикам якісного кейсу:
бути вміло розказаною історією, стосуватися важливої проблеми, описувати ситуацію з прийняттям критичного рішення, містити конкретні порівняння, надавати можливість для узагальнення висновків, давати змогу
оцінити ефективність вже прийнятих раніше рішень, бути оптимальним за розміром, містити оптимальний
обсяг інформації.
Цінність методики полягає в тому, що вона:
поєднує право (правові норми) і фактичні ситуації, сприяючи запам’ятовуванню та розвитку вміння дедуктивної аргументації;
уможливлює самостійне розкриття певних правових принципів, норм, інших істотних чинників, які зумовили прийняття того чи іншого судового рішення.
Перевага кейс-метода відносно традиційних, що застосовуються у навчальному процесі, є незаперечною.
Кейс-метод дозволяє зацікавити студентів процесом навчання, формує сталий інтерес до конкретної навчальної дисципліни, сприяє активному засвоєнню знань та навичок.
Проте кейс-метод має певні недоліки:
- недостатньо досліджений у педагогіці;
- не сприяє глибокому вивченню проблем і завдань;
- вимагає більших затрат часу;
- потребує від викладача певного досвіду, глибоких знань у проведенні дискусії та аналізу "кейсової" ситуації;
- викладач повинен вміти відмовитися від власних суджень та упереджень.
Кейс-метод ґрунтується на принципах, які фактично змушують переглянути ролі викладача і студента.
Зобов'язання викладача при застосуванні кейс-методу полягає в тому, щоб створити в навчальної аудиторії
такі умови, які б дозволили розвинути у учнів вміння критично мислити, аналізувати, спонукати їх до того,
щоб в процесі дискусії поділитися власними думками, ідеями, знаннями та досвідом. Зобов'язання учня полягає в тому, щоб збагачуючи своєю творчою енергією навчальний процес, прийняти на себе частку відповідальності за його результативність. При цьому вони повинні усвідомлювати, що викладач знаходиться в аудиторії для того, щоб допомогти їм, і учні мають скористатися цим у повній мірі, проте основна відповідальність
за те, чому вони навчились, лежить на них.
Індивідуальний аналіз кейсу і його обговорення в групі дають набагато більші можливості для розвитку
фахової майстерності, ніж заучування підручника чи конспекту лекцій.
Даючи студентам завдання у формі кейсів, ми відкриваємо їм значно більшу можливість поділитися своїми знаннями, досвідом і уявленнями, тобто навчитися не тільки у викладача, а й один у одного. Такий метод
піднімає впевненість учнів у собі, у своїх здібностях. Вони активно вчаться слухати один одного і точніше
висловлювати свої думки.
Ми вже розглянули переваги останнього підходу. Однак, залежно від конкретної мети, за основу можна
взяти й інший підхід. Якщо готувати практичне заняття, то корисно почати з кейс-методу. Якщо йдеться про
підготовку лекційного заняття за курсом, то в основу доцільно покласти перший підхід і т. ін.
Однак у всіх ситуаціях потрібно оцінити вибір методу на основі багатьох критеріїв. У цьому й суть багатовимірного підходу до методів навчання. Не можна не враховувати, на якому етапі навчання буде реалізовано метод (тобто слід враховувати ступінь підготовки студентів), за якою логікою він «працюватиме», які
навчальні завдання розв'язуватиме, на який рівень самостійності виводить. Власне, обраний метод (а точніше, сукупність прийомів, у яких він виражений) і зумовить ступінь освоєння матеріалу студентами та можливість застосування отриманих знань та навичок на практиці.
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Summary

Ukraine became a member of the Council of Europe in 1995. Later on, on July 17, 1997 the Verkhovna Rada of
Ukraine ratified the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) and the First
Protocol and protocol number 2, 4, 7, and 11 of the Convention in accordance with the relevant Act, which opened
the way for Ukrainians to the European Court of Human Rights and to its enforcement practice.
The most relevant contribution of the ECHR is the inclusion in it of a provision which previewed a special possibility for the High Contracting Party to issue consent to the European Court of Human Rights (ECtHR) for monitoring cases where the initiator of the trial is an individual or legal entity, not a state.
The task of the article is the following: to define the different methods of presenting the topic «Protection of property rights by the European Court of Human Rights» for students of non-legal professions, in particular economists
with legal training. The article deals with the traditional methods, such as the explanatory-illustrative method, a reproductive technique and method of the case-studies, their strengths and weaknesses and a particular application.
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В 1864 году началась кодификация свода международно-правовых норм, который впоследствии стал называться международным гуманитарным правом (МГП). МГП является частью международного права, которая
применяется во время вооруженных конфликтов и направлена на облегчение страдания людей, не принимающих непосредственного участия в конфликте или прекративших принимать в нем участие, для защиты их
жизни и достоинства.
В 1949 году, после ужасных событий Второй мировой войны, международное сообщество приняло четыре
Женевские конвенции (ЖК), которые защищают людей от последствий вооруженных конфликтов1. Затем, в
1977 году были приняты два Дополнительных Протокола (ДП) к ЖК, которые направлены на защиту жертв
международных и немеждународных вооруженных конфликтов. По состоянию на февраль 2013 года число
государств, ратифицировавших Женевские конвенции, насчитывается 194. В их числе – Республика
Узбекистан, которая присоединилась к ЖК и ДП в 1993 году.
Государства, ратифицировавшие ЖК и ДП, обязуются внедрять их основные положения в свое национальное законодательство, включать их в учебные программы военного и гражданского образования с тем,
чтобы с ними было ознакомлено все население.
Кроме того, будучи одними из самых широко ратифицированных международных договоров, Женевские
Конвенции 1949 г., вместе с Всеобщей Декларацией прав человека 1948 г. и Конвенцией о правах ребенка
1989 г., рассматриваются мировым сообществом в качестве неотъемлемой части знаний, входящей в базовое
гражданское образование в XXI веке. Преподавание основных принципов, изложенных в договорах о правах
человека и в Женевских конвенциях, может стать уникальным вкладом в развитие мировоззрения человека.
Именно в развитии мировоззрения состоит суть образования. Изучение права прав человека и основ МГП
может помочь каждому человеку в осмыслении окружающей его действительности, формируя, таким образом, общее “международное” ядро среднего образования.
В 90-е годы XX века МККК предложил некоторым государствам СНГ свою помощь в выполнении положений ЖК, связанных с распространением знаний о МГП среди широких масс населения. Так, министерствам
образования Российской Федерации, Грузии, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и
Узбекистана была предложена следующая концепция: министерства образования при финансовой и экспертной помощи МККК вводят в содержание среднего образования учебные материалы, нацеленные на разъяснение гуманитарных принципов, лежащих в основе МГП, и тех принципов, которыми руководствуется в
своей деятельности Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (МД ККиКП). Данная
помощь заключалась как в консультативной поддержке специалистов и педагогов, привлекаемых к разработке учебных материалов, так и в предоставлении финансовой помощи для публикации учебных, методических
материалов и проведения различных образовательных мероприятий. В процессе сотрудничества с министерствами образования и местными специалистами были определены формы и содержание проектов, приспособленных к педагогической практике каждой страны и основанных на новых методологических подходах к
организации процесса обучения.
Почти в это же время МККК разработал универсальное учебно-методическое пособие «Исследуя гуманитарное право» (ИГП) для учителей и преподавателей, работающих с подростками, изучающими МГП. Его цель
– предоставить учителю (преподавателю) методические разработки, способные улучшить и обогатить препоУДК 341.018
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давание МГП (и других образовательных предметов). Курс ИГП планируется ввести в учебных заведениях 96
стран мира. Учебно-методическое пособие «Исследуя гуманитарное право» включает:
1. Руководство по внедрению;
2. Методические рекомендации для учителей (преподавателей);
3. Планы занятий и дидактические материалы (фото, рассказы, коллажи, ситуации);
4. Видеоматериалы;
5. Словарь наиболее употребительных терминов и понятий.
Практика показывает, что включение основ МГП в школьные программы проходит двумя путями. Первый
– интеграция курса в программы изучения существующих предметов, которая была осуществлена в РФ,
Азербайджане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане а второй – введение в соответствующие учебные планы нового предмета, осуществленное в Белоруссии, Молдове, Казахстане (на экспериментальном уровне) и Украине. Вместе с тем, ввести новый курс в программу образовательных учреждений
очень тяжело – ведь нагрузка на детей и так велика. Поэтому, по-видимому, большинство стран пока окончательно не определили свои позиции с принятием данного проекта.
Учебно-методическое пособие «Исследуя гуманитарное право» содержит исторические сведения и факты
из современной истории для того, чтобы продемонстрировать, каким образом МГП пытается ограничить разрушительную силу войн, особенно в отношении тех, кто не способен сражаться. Как таковой, курс «Исследуя
гуманитарное право» не является прямо ориентированным на понятие мира, терпимости, взаимопонимания,
предотвращения насилия или разрешения конфликтов, а направлен на положительные перемены в поведении людей, выраженные в идеях уважения к жизни и человеческому достоинству, гражданской ответственности и солидарности.
Данный проект был предложен министерствам образования Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана
с обязательным участием в нем Обществ Красного Креста (Полумесяца) этих стран. В отличие от первого
предложения МККК, о котором мы упомянули, данный проект не предполагает внедрение материалов о МГП
и принципов МД ККиКП в существующие учебные предметы с использованием местного материала, а предлагает использовать готовые материалы в рамках нового факультативного курса или курса по выбору (внеклассных занятий).
По нашему мнению, именно по этой причине первый проект – в отличие от второго – был встречен министерствами образования РФ, Армении, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с
пониманием. Министерства образования этих стран дали возможность рабочим группам, состоящим из представителей образовательных структур и специалистов МККК, создать в рамках совместного проекта учебные
материалы с использованием богатого местного материала. В итоге, в разных странах были выбраны разные
учебные предметы для внедрения основ МГП, гуманитарных ценностей и принципов МД ККиКП. Например,
в России – это предметы «Литература», «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», в
Киргизии – «Человек и общество», в Узбекистане – «Личность и общество» и «Начальная допризывная подготовка», в Таджикистане – воспитательные часы, в Грузии – «Литература» и «Иностранный язык». Проекты
охватывали различные возрастные группы учеников: в России – с 5 по 9 и 11 класс (11 – 15, 17 лет), в Киргизии
– 10 класс (16 лет), в Таджикистане – 8 класс (14 лет), в Узбекистане – 2 и 3 курсы академических лицеев (АЛ)
и профессиональных колледжей (ПК) (17 – 18 лет).
В целях лучшего усвоения учениками основных моментов МГП в каждой из этих стран в сотрудничестве
с МККК были разработаны и выпущены учебно-методические комплексы (УМК), состоящие из книг для учащихся и методических рекомендаций для учителей: в РФ – «Вокруг тебя – Мир…» (5 – 8 классы), брошюра
«Международное гуманитарное право» (для учителей обществознания 9 класса), в Таджикистане – «Взгляни
на мир разумными глазами» (8 класс), в Киргизии – «Через гуманизм – к миру» (10 класс), в Узбекистане – сначала (в 1999 г.) «Дополнительное учебное пособие к курсу «Человек и общество» (для 11 класса), затем (в 2005
г) учебное пособие «Личность и общество» (для 3 курса АЛ и ПК).
Во всех указанных учебно-методических комплексах сделана попытка показать роль принципа гуманности, который не только определяет авторскую позицию в отобранных для анализа и обсуждения произведениях, не только проявляется в разных аспектах жизни человеческого общества, но также лежит в основе норм
международного гуманитарного права. По сути дела, на уроках литературы и общественно-гуманитарных
дисциплин внимание школьников обращается на такие произведения, в которых говорится о ценности человеческой жизни, о деятельном сострадании, уважении достоинства, ответственности за последствия совершенного выбора средств для достижения цели и т.п. Связанный с перечисленными понятиями принцип
гуманности лежит в основе норм международного гуманитарного права. В учебно-методических комплексах,
разработанных в указанных выше странах разработчики нашли удачное решение – интегрирование материалов в рамках таких предметов, как литература, география, иностранный язык, история, обществознание, правоведение и т.п. Поэтому УМК дополняют учебники по этим основным предметам и согласованы с утверж-
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денными министерствами образования учебными программами соответствующих предметов. Помещенные в
УМК художественные и публицистические произведения отличаются гуманистической направленностью.
Правовая информация для ученика в учебных пособиях – дозирована и адаптирована. От учеников не требуется безупречного знания правовой информации и употребления правовых терминов и понятий. УМК
призваны создать у учеников лишь самые общие представления об основных понятиях и нормах международного гуманитарного права, основанных на принципе гуманности.
Ниже мы более подробно рассмотрим вопросы внедрения основ МГП в систему образования Узбекистана.
В 1997 году в Республике Узбекистан были приняты законы «Об образовании» и «О национальной программе по подготовке кадров», сыгравшие важную роль в повышении уровня образования в сфере международного гуманитарного права. С этого же времени начались усилия по организации проекта по изучению основ
МГП в образовательных учреждениях Республики Узбекистан.
В соответствии с подписанными в 1999 году договорами Министерство народного образования Республики
Узбекистан, Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Общество
Красного Полумесяца Узбекистана и Региональное Представительство Международного Комитета Красного
Креста (МККК) в Центральной Азии в период с 1997 по 2010 года осуществляли совместную программу по распространению знаний об основах Международного гуманитарного права (МГП) и деятельности
Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
В ходе выполнения условий договоров требования об обязательном изучении основ МГП были включены
в Государственные образовательные стандарты среднего специального, профессионального образования в
рамках предметов «Личность и общество» и «Начальная допризывная подготовка». В соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов соответствующие темы были разработаны и включены
в учебные программы этих предметов.
Учебные материалы по МГП стали составной частью учебных пособий предметов «Личность и общество»
и «Начальная допризывная подготовка», преподаваемых в академических лицеях и профессиональных колледжах. За годы сотрудничества были изданы «Дополнительное учебное пособие по курсу «Человек и общество» (1999 г., 546.000 экземпляров) на узбекском, русском, каракалпакском и таджикском языках для учеников 11 класса средних школ и учебное пособие «Личность и общество» (2005 г., 120.000 экземпляров) на узбекском и русском языках для академических лицеев и профессиональных колледжей. Также были разработаны и выпущены наглядные и мультимедийные учебные материалы для использования в учебном процессе
по «Начальной допризывной подготовке», переведены на узбекский язык и переданы в распоряжение образовательных структур для дальнейшей передачи в АЛ и ПК видеофильмы, помогающие лучше понять основы МГП и особенности деятельности Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
За годы сотрудничества совместно были организованы 10 республиканских конкурсов для учащихся школ, АЛ
и ПК по основам МГП в рамках предмета «Личность и общество», а также 5 республиканских конкурсов сочинений учащихся АЛ и ПК «Чтобы не было войн в мире».
В ходе выполнения условий договоров требования об обязательном изучении основ МГП были включены
в Государственные образовательные стандарты (ГОС) высшего педагогического образования по направлениям обучения «История» и «Допризывное военное образование». В Ташкентском государственном педагогическом университете, Бухарском и Ферганском государственных университетах ежегодно проводились спецкурсы для студентов соответствующих педагогических специальностей.
В 1997 – 2010 гг. были проведены учебно-методические семинары и 4 научно-практических конференции
для преподавателей указанных дисциплин, в которых приняли участие более 4000 человек. Плодотворное
сотрудничество было осуществлено и в системе переподготовки и повышения квалификации учителей. Так,
в Центральном институте переподготовки и повышения квалификации работников народного образования
им. Авлони и Институте высшей педагогики при Национальном университете Узбекистана (ИВП при НУУз.)
проводились регулярные лекции по проблемам преподавания основ МГП.
Следует отметить, что разработка программных, учебных материалов для предмета начальной допризывной подготовки с элементами МГП и впоследствии – их публикация в рамках государственного бюджета –
были осуществлены по инициативе Центра среднего специального и профессионального образования
Министерства высшего и среднего специального образования (ЦССПО МВиССО) Республики Узбекистан.
Кроме того, благодаря заинтересованности Министерства обороны Республики Узбекистан, для предмета
начальной допризывной подготовки был подготовлен и выпущен мультимедийный материал с элементами
МГП. В период подготовки учебного пособия, газета «Ватанпарвар», печатный орган Министерства обороны
республики, в течение полугода (2004 г.) публиковала на своих страницах материалы по основам МГП для
использования в процессе изучения предмета «Начальная допризывная подготовка».
Так как введение нового учебного материала требует от педагогов специальных знаний, Министерство высшего и среднего специального образования впоследствии решило включить материалы об основах МГП и
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методики его преподавания в учебные программы соответствующих факультетов педагогических университетов и Института высшей педагогики при Национальном университете Узбекистана. Особую положительную роль в осуществлении этих инициатив сыграли руководство и преподаватели Института высшей педагогики при Национальном университете имени Мирзо Улугбека, а также преподаватели кафедры «Методика
преподавании истории и источниковедение» и факультета начального военного образования Ташкентского
государственного педагогического университета (ТГПУ) имени Низами.
За эти годы в ТГПУ, Бухарском и Ферганском государственных университетах бакалаврами и магистрантами по направлениям обучения «История» и «Начальное военное образование» была осуществлена подготовка выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций по основам МГП.
В организации совместной деятельности можно выделить три этапа:
– организационный, состоящий в налаживании контактов между МККК, Обществом Красного Полумесяца
и образовательными министерствами с целью создания концепций соответствующих учебных пособий для
использования в системе образования, привлечении ученых и педагогов-практиков Узбекистана к подготовке учебных материалов по основам МГП и апробации данных материалов;
– методический, включающий в себя разработку программного материала для учителей средних школ и
преподавателей профессиональных колледжей и академических лицеев, методики осуществления повышения
квалификации учителей и преподавателей в области знаний о содержании и преподавании основ МГП в
системе среднего и среднего специального образования, подготовку тренерского состава из представителей
учреждений повышения квалификации педагогов и высшего образования;
– интеграционный, включающий в себя выпуск учебных пособий и внедрение их материалов в процесс обучения, в ходе которого подготовленные учителя и преподаватели, освоившие интерактивные методики преподавания основ МГП, доводят до учащихся содержание учебных пособий.
С целью повышения эффективности внедрения новых материалов в содержание образования
Министерство народного образования, Министерство высшего и среднего специального образования совместно с Обществом Красного Полумесяца и МККК в течение ряда лет проводили конкурсы учащихся и учителей, семинары, тренинги, «круглые столы» и научно-практические конференции, которые помогали оценить усвоенные учениками знания и совершенствовать педагогическую практику учителей и преподавателей.
Материалы о МГП и гуманитарных ценностях были включены в официальные государственные образовательные стандарты и учебные программы среднего специального, профессионального, высшего педагогического образования и переподготовки педагогических работников. Так, в 2000 году требования о необходимости изучения основ МГП и принципов МД КК и КП были включены в Государственный образовательный
стандарт среднего специального, профессионального образования в рамках предмета «Личность и общество».
Соответственно это положение было закреплено в совместно утвержденной в 2003 году министерствами народного и высшего и среднего специального образования учебной программе данного предмета. Авторский коллектив учебного пособия «Личность и общество», выпущенного издательством «Укитувчи» в 2005 году для учащихся профессиональных колледжей и академических лицеев включил соответствующие материалы по МГП
в некоторые темы пособия. Выпуск дан-ного пособия был осуществлен при финансовой поддержке МККК.
В 2005 г. в учебное пособие по предмету «Начальная допризывная подготовка» (НДП) для колледжей и
лицеев были также включены соответствующие темы по основам МГП. Издание этого пособия было осуществлено за счет средств государственного бюджета. Кроме того, по согласованию между МВиССО и
Министерством обороны было разработано и выпущено мультимедийное учебное пособие по НДП, в котором присутствуют соответствующие материалы по МГП.
В 2007 г. был утвержден государственный образовательный стандарт по высшему образованию по направлению обучения 5140600 – «История», а в 2008 году – по направлению обучения 5141200 – «Допризывное военное образование», в которых нашли отражение вопросы МГП. В ТГПУ им. Низами в рамках изучения методики преподавания истории предмету «Личность и общество» было выделено 44 учебных часа, из них 6 часов
посвящается вопросам преподавания основ МГП. На факультете «Начальное военное образование» ТГПУ
международное гуманитарное право преподается студентам как обязательная дисциплина в объеме 80 часов,
из них 40 часов выделяется студентам на самостоятельное изучение. В Бухарском государственном университете студентам по специальности «История» и «Социология» читается спецкурс по МГП, студентам-социологам преподается спецкурс «Социология войны» в объеме 30 часов, где вопросы МГП представлены в достаточном объеме. В Ферганском государственном университете студентам-социологам читается проблематика МГП
в рамке спецкурса в объеме 40 часов.
В ИВП при НУУз. в рамке 44 часового спецкурса «Актуальные проблемы предмета «Личность и общество»
вопросы МГП рассматриваются в объеме 10 часов
В 2010 г. МВиССО было выпущено учебное пособие с элементами МГП для студентов «Организация и методика преподавания начального допризывного образования», отмеченное в числе победителей республиканского конкурса учебных пособий для высших учебных заведений.
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Таким образом, программно-методическое обеспечение преподавания основ МГП в системе среднего специального, высшего педагогического образования и повышения квалификации соответствующих преподавателей получило комплексное оформление и осуществляется в соответствующих учреждениях образования.
Авторы вышеназванных учебных пособий исходили из того, что их содержание должно строиться на необходимости понимания молодыми гражданами Узбекистана наличия ряда социальных проблем в жизни общества и необходимости изучения и соблюдения общепризнанных правовых стандартов, регулирующих отношения в обществе. Речь, прежде всего, идет о нормах поведения, связанных с защитой человеческого достоинства в любых ситуациях. На протяжении более десяти лет осуществлялась совместная деятельность, девиз
которой можно было обозначить следующим образом: «Привить молодому поколению уважение к человеческому
достоинству». Содержание пособий воспитывает у учащихся, студентов и молодежи чувства сострадания и уважения к идеям гуманизма и человеческого достоинства, чувство ответственности за собственные действия.
Деятельность по распространению общепризнанных гуманитарных норм будет наиболее эффективной,
если она опирается на нравственные и культурные традиции конкретного региона. Наследие гуманитарных
традиций, столь живо явствующее в многообразной культуре народа Узбекистана, в значительной части сопоставимо с современным гуманитарным правом. В то же время, представляется возможной и демонстрация
общечеловеческого характера международного гуманитарного права. Поэтому часть материалов учебных
пособий дает возможность обсуждать ценности, лежащие в основе МГП, потенциально разрушительные
последствия агрессии и необходимость соблюдения определенных норм поведения, в том числе, в ситуациях
напряженности и дилеммы – как в русле бытовых традиций, так и с учетом общепринятых правовых стандартов.
Сложившаяся система методического обеспечения преподавания основ МГП и разъяснения особенностей
деятельности Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца дает основание считать,
что соответствующие учебные материалы будут успешно и последовательно изучаться в системе образовательных учреждений Республики Узбекистан и в будущем.
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Ó статті розглядається питання
зв`язку наукового аналізу і визначення місця викладання МПП в
підготовці юристів і фахівців у
галузі міжнародних відносин.
Відзначається, що освоївши курс
«Міжнародне приватне право»,
студенти повинні: мати уявлення
про роль і місце міжнародного
приватного права в системі
права; знати предмет міжнародного приватного права і метод
правового регулювання відносин
з іноземним елементом; найважливіші колізійні та матеріальноправові норми міжнародного
приватного права; зміст основних двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів,
уніфікованих міжнародних звичаїв; порядок вирішення спорів,
що виникають у сфері міжнародних відносин приватноправового
характеру; вміти аналізувати
цивільно-правові відносини з
іноземними фізичними та юридичними особами; грамотно
вирішувати конкретні практичні
завдання на основі застосування
норм вітчизняного та іноземного
права, а також міжнародних
договорів.

The article is devoted the question
of scientific analysis and determination of the place of teaching in
the IPL of lawyers and experts in
the field of international relations.
It is noted that after attending
"Private International Law", students must: have an idea about the
role of private international law in
the legal system, to know the subject of private international law and
the method of regulating relations
with a foreign element, the most
important conflict of laws and substantive rules of private international law, the content of the major
bilateral and multilateral international treaties, unified international
custom, the procedure for resolution of disputes arising in international relations of a private nature,
be able to analyze civil relations
with foreign individuals and legal
entities competent to solve specific
practical problems through the
application of domestic and foreign
law and international treaties.

Современная концепция высшего профессионального образования ориентируется на подготовку высококвалифицированных, широко образованных специалистов, способных к активному творческому участию
в общественной жизни. Их подготовка предполагает не только сообщение достаточного объема профессиональных знаний, выработки определенных умений и навыков, но и создание условий для формирования
профессионального мышления, основной составляющей которого является творческое мышление. Особенно
актуальна данная проблема для гуманитарных специальностей, прежде всего для юриспруденции, поскольку формирование независимого творческого мышления является одним из профессионально необходимых
психических свойств лица, связанных с этой профессией.
Данной проблематикой занимались разные ученые О. Бирюков, А. Довгерт, О. Кармаза, Т. Колесник, В.
Крохмаль, Б. Криволапов, Ю. Притика, Д. Сирота, Г. Цират, С. Фурса и др.
Активное участие государства и украинских компаний в развитии мировой экономики требует новых
правовых подходов и высококлассных специалистов-профессионалов в области международного частного
права. Постепенно приходит осознание того, что самые лучшие правила и процедуры, содержащиеся в законе, непременно станут бесполезной «дубиной» в руках неумелого, слабо образованного юриста.
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Главной целью данного исследования является научный анализ и определение места преподавания МЧП
в подготовке юристов и специалистов в области международных отношений.
В наши дни наука международного частного права (далее — МЧП) становится более «доступной». Любой
интересующийся ею может познакомиться с учебниками, учебными пособиями, фундаментальными курсами и монографиями по отдельным наиболее интересным проблемам. Вакуум информации о правоприменительных сложностях международного частного права, о его источниках постепенно заполняется изданием
хрестоматий, тематических сборников, журналов и, наконец, посредством Интернет (в интерактивном пространстве функционируют достаточно подробные сайты таких организаций, как ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА,
LCIA, Арбитражного Института Стокгольмской Торговой Палаты и многих других).
Значительным пробелом является недостаточная разработанность методики преподавания и методики
изучения курса международного частного права. Сегодня складывается ситуация, подобная университетской
практике конца XIX века, когда господствовало международное публичное право. В наши дни приоритет
отдан праву гражданскому как основной отправной точке украинской цивилистики. Но международное частное право выходит за те рамки, в которых оно находилось ранее, становится своего рода «высшей математикой» от юриспруденции, вобрав потенциал и элементы международного публичного, национального частного (гражданского, семейного, трудового, процессуального, предпринимательского) права.
Международное частное право ― учебная дисциплина, введенная в высших учебных заведениях для подготовки высококвалифицированных юридических кадров. Экономические реформы, проводимые в нашей
стране, охватили внешнеэкономические связи и обусловили необходимость сотрудничества украинских граждан и организаций с гражданами и организациями других государств.
Международное частное право представляет собой одну из юридических дисциплин, направленных на
изучение особенностей правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений с
участием иностранного элемента. Целью учебной дисциплины международного частного права является
получение комплекса знаний о системе принципов и норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения с участием иностранного элемента.
Место дисциплины в системе юридических наук характеризуется определенной дискуссионностью, связанной с неоднозначностью подходов к определению содержания отрасли международного частного права и ее
места в правовой системе. Но, при преподавании юридических дисциплин в высших учебных заведениях, она
рассматривается как отраслевая юридическая наука, смежная, по предмету изучения, с гражданским, гражданским процессуальным и арбитражно-процессуальным правом.
Характерными особенностями содержания курса международного частного права, оказывающими значительное влияние на его преподавание и изучение, на наш взгляд, являются следующие:
1. Комплексность институтов МЧП, полисистемность его нормативного состава. Она проявляется в отнесении к сфере МЧП норм международного публичного права, комплекса отраслей украинского права, зарубежного права.
2. Относительная сложность юридических конструкций, понятий, методов правового регулирования
используемых в международном частном праве. Она выражается в наличии коллизионной проблемы, путях
ее решения, связанных с конструирование специфических материально-правовых или коллизионно-правовых
норм, использованием материально-правового или коллизионно-правового метода регулирования общественных отношений.
3. Дискуссионность многих элементов доктрины международного частного права. Ее степень, по нашему
мнению, является наивысшей из всех преподаваемых в вузах юридических дисциплин.
4. Высокие требования, предъявляемые к уровню профессиональной подготовки слушателей дисциплины.
Они должны обладать, как минимум, хорошими знаниями теории государства и права, международного публичного права, конституционного права, гражданского права, административного права, гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального права. Желательным является и знание основ конституционного права зарубежных стран, гражданского и торгового права зарубежных стран.
Международное частное право по целому ряду причин отличается от всех иных отраслей украинского
права. Своеобразие его предмета и метода, комплексная природа источников, взаимодействие с международным правом определяет во многом характер и методику преподавания данной учебной дисциплины студентам.
Международное частное право в соответствии с государственным стандартом образования преподается студентам выпускных курсов всех форм обучения. Изучение МЧП ориентировано на студентов, завершающих
свое юридическое образование, в связи с тем, что надлежащее понимание категорий международного частного права, его дискуссионных аспектов, практических проблем предполагает хорошие знания гражданского, семейного, трудового, процессуального, международного публичного права.
Целью преподавания данной дисциплины является ознакомление с правовым регулированием социальных отношений частного характера, осложненных иностранным элементом. На наличие в правоотношении
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такого элемента могут указывать следующие обстоятельства: основание возникновения правоотношения,
которое имело место за рубежом; объект, по поводу которого возникло отношение, находится за пределами
территории Украины; хотя бы одной из сторон выступает иностранный гражданин, иностранное юридическое лицо или государство.
Достижению указанной цели служат следующие задачи: определение понятия международного частного
права, природы его норм и места в системе права, а также его содержания, системы и источников; анализ
основных понятий международного частного права, в том числе коллизионных норм и проблем, связанных с
их применением; применение данных понятий к отдельным институтам международного частного права
(институты субъектов, внешнеэкономических сделок, деликатного, наследственного, семейного права и др.).
Преподавание курса международного частного права не возможно без привлечения понятий, выработанных общей теорией права, таких как действие норм права во времени, пространстве и по кругу лиц, пределы территориального действия законодательства, структура нормы права и других. Помимо этого международное частное право опирается на общие принципы международного публичного права, сравнительного
правоведения, гражданского, семейного, трудового, гражданского процессуального, арбитражного процессуального и других отраслей системы права различных государств. Не случайно этот предмет называют высшей
математикой юриспруденции.
Международное частное право сформировалось в качестве отдельной юридической дисциплины лишь во
второй половине 19-го века. Многие проблемы до сих пор остаются дискуссионными, существуют различные
правовые доктрины, в том числе украинская (советская) доктрина международного частного права.
Преподавание курса строится на основе чтения лекций и проведения практических занятий. Подготовка
к семинарским занятиям предполагает слушание студентами лекционного курса, изучение учебников по
МЧП, работу с практикумом по международному частному праву, чтение монографической и иной научной
литературы. На практических занятиях в целях закрепления теоретического и нормативного материала по
темам студенты решают задачи, основанные на практике судов и арбитражей, обсуждают проблемные вопросы, готовят доклады. Подготовка специалиста с высшим профессиональным образованием неразрывно связана с научными исследованиями. Как же можно подготовить хорошего юриста, если не будет научного поиска, написания статей, проведения кружков и конференций? Поэтому особое значение приобретают внеаудиторная работа со студентами, проведение кружков, конференций, изучение казуистики.
Использование компьютера открывает огромные возможности для преподавателя. Одной из самых важных
и удобных возможностей является осуществление контроля за усвоением пройденного материала: студенты могут прислать выполненные тесты или контрольные работы по электронной почте, вы можете выслать
любые задания. Можно использовать Интернет и для проверки рефератов, докладов, анализа законодательства и практики судов, заданий связанных с написанием деловой корреспонденции и т.д. Перечисленные
приемы позволяют сэкономить время на отдельных видах работ и одновременно усвоить больший объем
информации, т.е. интенсифицировать процесс обучения.
Важная роль в процессе интенсификации процесса преподавания МЧП должна отводиться самостоятельной работе студентов. Подготовка к ролевым играм, написание докладов, обзоров на основе пройденного
материала будет способствовать закреплению полученных знаний и навыков. Проведение «круглых столов»
по определенным темам внутри одной или нескольких подгрупп, совместное обсуждение проблемных вопросов или создание студентами аналитических материалов по ним также являются одним из способов освоения
материала с помощью самостоятельной деятельности вне аудитории [3].
Поиск нестандартных путей установления истины, характеризующий творческое мышление, характерен
для ситуаций, вытекающих из гражданско-правовых споров, где установление отдельных условий не укладывается в рамки стандартно-логических решений. Творческое мышление формируется также в процессе осуществления всех видов правоохранительной деятельности, где разнообразие ситуаций, их конфликтный
характер, отсутствие достаточной информации в условиях неопределенной ситуации стимулируют развитие
воображения, обеспечивая тем самым необходимую активность следователя, судьи и др. участников процесса на всех этапах установления истины по делу.
Вместе с тем растущие потребности рынка сегодня требуют опытных юристов-практиков, что противоречит системе образования, основанной исключительно на принципах академизма и универсальности [4].
На сегодняшний день дела с «внешним» элементом в практике украинских нотариусов не столь уж редкое явление. Причем будет заблуждением считать, что международное частное право ― это привилегия нотариусов больших городов, связанная со спецификой их экономического и географического положения.
Так, например, за последнее время количество дел с иностранным элементом в практике украинских нотариусов значительно возросло, и данная тенденция, скорее всего, только усилится в будущем. Во-первых, это
связано с увеличением личных, семейных, профессиональных и деловых контактов украинских граждан и
организаций с иностранными физическими и юридическими лицами.
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Во-вторых, на увеличение в нотариальной практике дел с внешним элементом влияют также процессы
миграции иностранной рабочей силы, наплыв беженцев и переселенцев в некоторых регионах Украины. В
свою очередь, это приводит к росту числа смешанных браков, увеличению случаев переезда иностранных
граждан целыми семьями в нашу страну на постоянное и временное местожительство.
Наконец, в-третьих, в основе роста количества правовых ситуаций, осложненных иностранным элементом,
находятся нужды транснационального бизнеса. Свободное перемещение капиталов и предприятий, составляющее одну из основ современной мировой экономики, открыло для нотариата доселе неизвестную сферу
деятельности и постоянных забот.
Эти процессы, которые имеют общемировой характер, приводят в гражданском обороте к взаимодействию
между различными правопорядками: украинским и иностранным. Роль нотариуса заключается здесь в обеспечении адекватного ожиданиям сторон и в соответствии с применимыми нормами регулирования такой
смешанной правовой ситуации [2].
Необходимость разработки и реализации новой программы преподавания курса «МЧП» предопределяется двумя группами факторов:
а) преподавание права в украинских вузах построено по институциональному признаку, в соответствии
с которым в течение всего срока обучения студенты изучают отдельные отрасли права, состоящие из правовых институтов; при этом практически не учитываются связи между отраслями и нормами, реальное применение институтов и функциональное назначение юридической работы;
б) в реальной действительности практикующему юристу, и особенно юристу, работающему в корпорации,
необходимо заниматься не изолированным применением отдельных правовых норм, а решение целевых задач,
связанных с деятельностью той или иной организации
Необходимо изучение теоретических основ тех отраслей и институтов правового регулирования, которые
применимы в деятельности корпоративного юриста, с одновременным формированием прикладных правовых навыков, которые позволят студентам после завершения обучения приступить к практической работе в
корпорациях. Предполагается ставить акцент на органическое сочетание в учебном процессе теоретических
и прикладных аспектов, формирование знаний и навыков работы применительно к целям и задачам обеспечения деятельности и развития корпораций.
Закрепление полученных знаний и развитие практических навыков работы осуществляется студентами в
ходе их практики и стажировок в ведущих украинских и зарубежных корпорациях. Качественное развитие
этого направления позволит студентам обрести навыки последующей самостоятельной профессиональной
деятельности, умение работать в качестве практикующих юристов.
Обучение студентов практическому праву и привитие им основных профессиональных навыков должно
формировать независимое творческое мышление студентов, позволяющее решать им возникающие в их деятельности проблемы наиболее оптимально. В современных исследованиях основная роль в процессе формирования профессионального, а, следовательно, и творческого мышления, отводится специальным дисциплинам, изучаемым на старших курсах. Вместе с тем, развитие юридического творческого мышления целесообразно начинать с самого начала обучения, в процессе преподавания цикла общих гуманитарных дисциплин,
уделяя особое междисциплинарным связям.
Развитие способности к творческому мышлению студентов-юристов требует реализации новых образовательных методов и заключается в развитии способности к правовому анализу и правовой дискуссии, необходимых для решения актуальных правовых проблем. Наряду с традиционными академическими методами
обучения юридической профессии необходимо развивать у студентов способность фиксировать свое внимание на конкретных обстоятельствах дела, искать и находить соответствующую норму для решения этой проблемы и, наконец применять эту норму. Практика показывает, что необходимым является и формирование
способности к классифицикации и «переклассификации» различных правовых элементов, способности вновь
и вновь анализировать правовые предположения, основываясь на свободном применении традиционных
методов интерпретации права (расширительное (распространительное) толкование, ограничительное толкование, аналогия закона и аналогия права), способности к решению юридических проблем путем создания
новой правовой нормы.
В этом плане интерес представляет опыт правовых школ Японии, где для формирования независимого
творческого решения используются такие образовательные методы, как: 1) подготовка преподавателем таких
примеров и вопросов, которые обязательно должны заинтересовать студентов; 2) развитие способности студентов анализировать и обсуждать правовые проблемы: на лекционных и практических занятиях преподаватель обсуждает проблемы и вопросы с теми студентами, которые лучше понимают их, но которые предварительно обсуждались на занятиях со всеми студентами. Эти методы, по мнению японского профессора права
Ш. Кагайамы развивают способность студентов реконструировать элементы норм законов или прецедентов
для решения нового типа правовых проблем [1].
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В английских университетах (в частности в Эссекском Университете) формирование творческого мышления студентов осуществляется на лекциях и консультациях, которые проводятся один раз в две недели. Здесь
студентам предоставляется возможность дискутировать по правовым проблемам, развивать способность применять нормы законов и прецеденты к фактическим делам, развивать способность к доказыванию своих аргументов. Практическая направленность обучения выражается в том, что студентами дается возможность посещать суд, видеть и изучать адвокатскую деятельность, процесс посреднической и переговорной деятельности,
осуществляемой адвокатами в рамках досудебного урегулирования споров, знакомиться с мнением практикующих юристов по различным правовым вопросам.
В работах украинских специалистов также предлагаются различные организационные формы и методы
обучения, направленные на развитие творческого потенциала личности студента и формирование компонентов творческого мышления обучающихся. В частности, предлагаются такие методы как: диалогизация учебного процесса, внедрение проблемных и игровых форм обучения, введение в структуру занятий психотехнических приемов и упражнений, создание яркого эмоционального фона и поощрение воображения. Однако
проблема заключается не только в необходимости переноса акцента на активные методы обучения студентов,
но и в необходимости овладения этими методами самих вузовских преподавателей, повышении их творческого мастерства. Необходима разработка специальных методик по дисциплинам, включающих в себя, решение
нестандартных задач, рассмотрение ситуаций, требующих неординарного подхода.
Социальный заказ по подготовке квалифицированных специалистов в области юриспруденции можно в
общем обозначить как формирование инициативной, самостоятельной личности, открытой для постоянного самообразования, готовой к инновациям и изменениям. Не учить мыслям, а учить мыслить ― вот сегодня
та задача, решение которой позволит сформировать юриста ― профессионала и поднять систему юридического образования на новый качественный уровень [4].
Таким образом, освоив курс «Международное частное право», студенты должны: иметь представление о
роли и месте международного частного права в системе права; знать предмет международного частного права
и метод правового регулирования отношений с иностранным элементом; важнейшие коллизионные и материально-правовые нормы международного частного права; содержание основных двусторонних и многосторонних международных договоров, унифицированных международных обычаев; порядок разрешения споров,
возникающих в сфере международных отношений частноправового характера; уметь анализировать гражданско-правовые отношения с иностранными физическими и юридическими лицами; грамотно решать конкретные практические задачи на основе применения норм отечественного и иностранного права, а также международных договоров.
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Summary

This work is devoted to the peculiarities of teaching private international law for the highly skilled, well-educated legal professionals. The article discusses the need for and development of interactive teaching methods and techniques of the course of private international law, the establishment of the content and application of foreign law in
the assessment of the legal doctrine as the basis of foreign norms, and in relation to other components of enforcement,
complicated foreign element.
Subjected to such analysis techniques and methods of teaching the use of the Internet and to check papers, reports,
analysis, legislation and practice of the courts, tasks associated with writing business letters, etc. Role-playing games,
writing reports, surveys on the basis of the material covered will help solidify knowledge and skills, conducting
«round tables» on certain topics.

Влияние интеграционных
процессов на совершенствование
курса «Международное частное
право».
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Валерий Рейнгольд

Ó статті досліджені основні
направлення інтеграційної політики ЄС, юнеСКо, Болонського
процесу в галузі вищої освіти;
виділені проблеми по організації, якості навчального процесу,
створенню спільних навчальних
програм з міжнародного приватного права.
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The article investigates the main
directions of the EU integration
policy, UNESCO, the Bologna
process in the higher education
sphere; marked the problems of
organization, the quality of the
educational process, the establishment of joint educational program
on International Private Law.

Европейский союз в своих основополагающих документах четко выделяет позицию в сфере образования.
Например, в статье 165 Лиссабонского договора 2007 года [1, c.296] подчеркивается стремление ЕС способствовать развитию качественного образования, поощряя и поддерживая сотрудничество не только государств ЕС,
но и взаимовыгодное сотрудничество с третьими странами и компетентными международными организациями, уважая при этом ответственность государств за содержание процесса преподавания, организацию
систем образования, культурное и языковое разнообразие.
В целях реализации основных интеграционных направлений, Европейский Союз проводит политику развития европейского измерения в образовании; содействует сотрудничеству между образовательными учреждениями; создает благоприятные условия для мобильности студентов и преподавателей, поощряя академическое признание дипломов и периодов обучения, развитие дистанционного обучения.
Вместе с тем отмечается, что достижение вышеназванных целей не должно быть взаимосвязано с любой гармонизацией законодательных и регламентарных положений государств-членов ЕС.
Многие авторы, отмечая позитивное влияние Болонского процесса (хотя есть и противники данных
реформ) в сфере глобализации и интеграции европейского образования, указывая на эффективность наднациональных программ SOCRATES, ERASMUS, LEONARDO, не забывают выделять отдельные факторы, не
способствующие развитию интеграционного процесса.
Следует отметить, что в качестве одного из таких дестабилизирующих факторов называют существующие
границы и визовый режим, что в значительной мере влияет на взаимоотношения стран Европейского Союза
с Россией, Украиной, Беларусью и другими.
В связи с этим, в Европейском Союзе выдвинуты предложения по созданию свободных европейских зон в
сфере высшего образования и научно-исследовательской деятельности.
В установочном документе ЮНЕСКО по образованию отмечено, что границы «приобретают очень большое значение, когда речь заходит об ответственности за регламентацию, особенно в отношении качества
образования, доступа к нему и его финансирования» [2].
С целью активизации процесса интеграции и реформирования высшего образования на международной
конференции под эгидой ЮНЕСКО в 1998 году принята Всемирная декларация о высшем образовании для
XXI века: подходы и практические меры [3].
Учитывая, что Болонский процесс и ряд документов ЕС предусматривают возможность в рамках межвузовского сотрудничества учебных заведений стран Европы реализовывать совместные программы обучения
в формате модульного образования, данные аспекты нашли свое законодательное подтверждение в национальном праве.
Закон о высших учебных заведениях Латвийской Республики [4] в разделе XI «Международное сотрудничество высших учебных заведений» содержит положение, что правительство Латвии и высшие учебные заведения содействуют международному сотрудничеству высших учебных заведений в исследовании программы
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по межгосударственному и межвузовскому обмену обучающимися лицами и академическим персоналом, а
также программы по международному сотрудничеству высших учебных заведений.
Высшие учебные заведения Латвии являются автономными структурами образования и науки с правом
самоуправления и имеют право самостоятельно определять содержание и формы учебных программ. Проводя
политику обеспечения качества высшего образования, высшие учебные заведения должны обеспечивать такие
требования к проводимым лекциям, семинарам, практическим занятиям, экзаменам, содержанию дипломных,
магистерских и докторских работ, чтобы присвоенные степени и звания, полученные диплом и профессиональная квалификация, взаимно признавались высшими учебными заведениями Латвии и иностранных государств.
Высшее учебное заведение Латвии, при соблюдении определенных условий, вправе создавать совместные
учебные программы, как с национальным учебным заведением, так и с высшим учебным заведением иностранного государства. В результате освоения совместной учебной программы, выдается совместный диплом
и диплом высшего учебного заведения о полученном высшем образовании.
Конечно, при создании и реализации совместных, партнерских учебных программ возникают различные
проблемы в сфере финансирования процесса обучения, контроля над качеством образования, признания
дипломов и целый ряд других проблемных вопросов. Вместе с тем практика работы латвийских высших учебных заведений в данном направлении позитивна.
Очевидно, если можно создавать совместные учебные программы, почему не рассматривать варианты создания гармонизированных программ по курсам «Международное право», «Международное публичное
право», «Международное частное право», с учетом специфики преподавания международного права в юридических и неюридических вузах, для студентов, получающих второе высшее образование, для лиц с дистанционным обучением.
Почему речь идет о гармонизации, а не унификации учебных программ по курсу «Международное право»,
включая курс «Международное частное право»?
В предисловии к учебнику «Международное частное право», Г.К.Дмитриева [5, c.5] отмечает, что проблемам преподавания международного права была посвящена специальная резолюция Института международного права (1997 г.), где были выделены следующие обязательные темы курса международного частного права:
источники международного частного права, взаимодействие между частным и публичным международным
правом, проблемы выбора права, международные контракты, иностранные юридические лица, международные деликты, международное семейное, наследственное право, принципы судебной юрисдикции, международный арбитраж, признание и исполнение иностранных судебных решений.
Надо признать, что многие учебники по курсу международного частного права содержат указанный перечень тем. Но можно ли на этом основании утверждать, что выработан единый унифицированный алгоритм
по разработке однотипных программ курса «Международное частное право»? Очевидно, что нет, так как
существуют самые различные факторы, не способствующие унификации учебных программ по данному
курсу даже на региональном уровне.
Следует отметить, что ранее названные темы выделены в учебниках и пособиях в качестве как бы базового материала, однако в различных учебниках отличается не только содержание предлагаемого материала, но
и непосредственно рассматриваемые темы. Например, в учебнике Н.Ю.Ерпылевой [6] в качестве самостоятельной главы выделено «Международное вексельное право»; И.В.Гетьман-Павлова [7] предлагает для изучения
главу 16 «Международное нотариальное право» и главу 17 «Транснациональное банкротство (международное
конкурсное право)»; в учебнике, ответственным редактором которого является Н.И.Марышева [8], выделена
глава 12 «Договор международного финансового лизинга», глава 13 «Договор международного факторинга»,
а также глава «Международный концессионный договор».
В данный перечень можно включить еще минимум десять тем, которые Институтом международного
права не отнесены к категории обязательного изучения.
Анализ содержания учебников и пособий по международному частному праву позволяет сделать вывод,
что авторы не занимаются «клонированием» и расширяют границы элементарных и фундаментальных учебных курсов, активно используя метод сравнительного правоведения.
В качестве еще одной проблемы можно выделить отсутствие единого подхода в европейских государствах
к кодификации норм международного частного права: одни государства принимают отдельные законы о
международном частном праве, которые отличаются по содержанию, другие государства включают коллизионные нормы в национальные гражданские кодексы. Например, в 2011 году принят Закон Нидерландов «О
принятии и введении в действие книги 10-й «Международное частное право» Гражданского кодекса
Нидерландов» [9].
В одних государствах более активно используют универсальный способ имплементации – инкорпорацию, в
других, в качестве способа унификации международного частного права, предпочитают использовать отсылку.
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В Латвии нет специального закона о международном частном праве и всего 25 статей Вводной части
Гражданского закона [10] в той или иной мере выделяют право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц. Еще в 2006 году
Кабинет министров Латвии издал Распоряжение «О концепции национального регулирования международного частного права», в соответствии с которым до 31 декабря 2010 года должен был быть разработан законопроект о международном частном праве. К сожалению, данная концепция пока не материализовалась.
Конкурентоспособность высшего учебного заведения в первую очередь зависит от профессионального
потенциала академического персонала. В Латвии, в соответствии с Законом о высших учебных заведениях, в
университетах по меньшей мере 65% от избранных на академические должности лиц должны иметь ученую
степень доктора (в академиях не менее 50%, в других высших учебных заведениях – не менее 40%).
Проблема качественного преподавания международного частного права полностью взаимосвязана с профессиональными качествами, профессиональной подготовкой по данному курсу самого преподавателя.
Не секрет, что в небольших высших учебных заведениях, где малое количество студентов (независимо от
того, является ли ВУЗ государственным или частным), весь курс «Международного частного права» нередко
читает один и тот же преподаватель, превращающийся в некоего «многостаночника», ремесленника. Вызывает
большое сомнение способность одного преподавателя эффективно и качественно провести весь сложный и
объемный курс, состоящий из разносторонних блоков, которые в национальном гражданском праве читают
различные преподаватели со смежных кафедр. Насколько реально качественно одному преподавателю читать
лекции, пусть и с позиции коллизионно-правового регулирования, по международному вещному, семейному, наследственному праву, по международным перевозкам, правовому режиму иностранных инвестиций,
праву интеллектуальной собственности, международным трудовым отношениям, международному вексельному праву, международному нотариату, транснациональному банкротству, международному договорному
(коммерческому) праву, международному коммерческому арбитражу и т.д.
Конечно, нельзя отрицать, что есть опытные доценты, профессора, которые на высоком профессиональном уровне знают курс международного частного права, но это, несомненно, связано с большим опытом в
сфере преподавательской деятельности.
Учитывая данные сложности, нередко на кафедре сам курс международного частного права заведомо
уменьшается по тематике или учебная программа курса предлагается в полном объеме, но по отдельным
темам лекции не проводятся и студенты должны их изучать самостоятельно.
Проблема также состоит в том, что в целях экономии денежных средств отдельные учебные заведения
преднамеренно уменьшают количество часов аудиторных занятий, тем самым ограничивая качество изучаемого курса.
В процессе преподавания международного частного права следует учитывать не только содержание, структуру лекционного материала и методику его изложения, но и наличие предварительных знаний студентов, а
также их желание освоить материал.
К сожалению, у ряда студентов отсутствует мотивация хорошо учиться, так как они не видят реальной
перспективы трудоустройства по специальности, что в итоге негативно влияет на качество образования. В
странах Балтии слишком велико количество выпускников с дипломами юриста, в связи с чем, значительная
часть выпускников не в состоянии найти работу в юридической сфере. В определенной мере нередко этому
способствует и недостаточная квалификация самого выпускника, который во время практики не стремился
получить практические навыки, да и теоретические знания оказались не на должном уровне. Очевидно, в процессе обучения необходимо больше внимания уделять правоприменительной, судебной практике.
Международное частное право является наиболее противоречивой сферой правоведения, т.к. дискуссионными остаются не только вопросы определения его предмета и системы, но и само название подвергается критике со стороны отдельных правоведов. Соответственно, специфика преподавания международного частного права также вызывает массу вопросов и требует определенной корреляции учебных программ.
С учетом вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1) Подготовка высококвалифицированных специалистов-юристов должна базироваться на комплексном
подходе решения экономических, социальных, педагогических, организационных, финансовых, методологических проблем, как на уровне отдельного национального государства, так и путем объединения интересов
европейских государств по реализации интеграционных процессов в высшем образовании.
2) Реально назрела необходимость по созданию свободных европейских зон в сфере высшего образования
и научно-исследовательской деятельности.
3) Необходимо более активно развивать сотрудничество среди европейских высших учебных заведений и
создавать совместные программы по международному праву.
4) В процессе проведения международных научно-практических конференций, в сборниках научных трудов и в юридических журналах больше внимания уделять проблемным аспектам в сфере международного

1

Óкраїнський часопис міжнародного права 2013
Спецвипуск: Проблеми викладання міжнародного права

права, повышению качества образования, проблемам дистанционного преподавания международного частного права, более активному внедрению интерактивных методов обучения.
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Summary

The article investigates the main directions of the integration policy of the EU, UNESCO, Bologna Process in the
higher education sphere. In the article are analyzed particular provisions of Law On Institutions of Higher Education
of Latvia; assessed the prospects for the establishment of joint educational programs on international law in Europe;
fragmentary analyzed the content of some books on private international law; defined the problems of organization,
of the quality of educational process and of the establishment of joint educational program on international private
law.
In concluding part, the author has made the following conclusions.
Preparation of highly qualified lawyers should be based on an integrated approach to solve economic, social, educational, organizational, financial and methodological problems.
There is an actual need in the creation of European free zones in the area of higher education and scientific
research activity.
It is necessary to more actively promote cooperation among European Institutions of Higher Education and to
establish joint programs within the framework of international law.
While conducting the international scientific and practical conferences or in collections of scientific papers and in
legal journals, it is essential to pay more attention to problematic aspects in the field of international law, to the quality of education, to the problems of distance teaching of private international law, and to strengthen the implementation of interactive teaching methods.

