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кредитів. 
В.П. Головенкін зауважує, що «у світлі досвіду, отриманого при викори-

станні шкали ECTS, можна сказати, що ця пропозиція виявилася занадто 
складною для реалізації. Щоб спростити процедуру, не забуваючи при цьому 
про поліпшення прозорості європейських відміток, було запропоновано ви-
користовувати «таблиці  розподілу оцінок», Університети повинні предста-
вити статистичний розподіл своїх відміток в стандартній табличній формі. 
Таким  чином,  шкала ECTS на основі визначеної процентної структури замі-
нюється на просту статистичну таблицю, яку заповнюють для кожної навча-
льної програми або групи однорідних програм» [1, с.197]. 

Враховуючи переваги та недоліки систем, можна зробити висновок, що 
при правильному використанні система буде працювати таким чином, щоб 
створювати «мости» між різними системами оцінювання, а також у міжкуль-
турному просторі вищої освіти та поза її межами. Вважаємо, що нині ключо-
вим поняттям для студента все-таки повинно бути поняття «результати на-
вчання». 

________________________ 
1. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : підручник / В. П. Голо-

венкін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Електронні текстові 
дані (1 файл: 3,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. –  290 с. 
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ПОНЯТТЯ ПІРАТСТВА У МІЖНАРОДНОМУ  

ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ 
 
Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що останні декілька ро-

ків проблема піратства міжнародного масштабу нагадує про себе з новою си-
лою. Набуття глобального виміру цього феномену потребує детального нау-
кового відпрацювання. Останніми роками проблема піратства демонструє 
стрімкий зріст та форми реалізації, обумовлюючи себе як надзвичайно загро-
зливий міжнародний злочин. Світова торгівельна діяльність зосереджена на 
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морських перевезеннях протягом багатьох років. В умовах загальносвітової 
глобалізації, стрімкого розвитку та поширення інформаційних технологій ві-
дбувається значний сплеск міжнародного морського тероризму та піратства, 
але наразі демонструється відсутність ефективних механізмів боротьби з пі-
ратством та морським тероризмом.  

Слід звернути увагу на те, що значна частина  механізмів боротьби з пі-
ратством чи морським тероризмом належить до внутрішньої компетенції ко-
жної держави окремо, тому особливого значення набуває питання узгоджен-
ня національного морського законодавства із нормами міжнародного права. 
Зазначене питання набуває важливості в контексті вивчення дисципліни 
«Міжнародне публічне право» та інших юридичних дисциплін. Серед вітчиз-
няних та іноземних вчених та інших освітніх діячів, увага яких зосереджена 
на визначеній тематиці та її проблемних аспектах, слід виділити А. Лавлин-
ську, В. Мечникова, А. Нігрєєву, Ю. Панфілову, Г. Анцелевича, В. Антипен-
ко, О. Виноградову, С. Якимяк, А. Долгова, М. Будакова, О. Балабанова, 
О. Бантишева, Л. Давиденко, М. Гуменюк, Е. Конторович, Д. Хасан, Б. Дуб-
нера, Л. Моджорян, В. Прус, О. Шемякіна, П. Отфейль, С. Допілко та інших. 

По-перше, піратство як злочин міжнародного характеру здавна визнаний 
світовою спільнотою через його особливу небезпеку для міжнародного судо-
плавства. О. Бантишев зазначає, що в сучасному міжнародному праві піратс-
тво розглядається як грабіж та (або) інші насильницькі дії, здійснені приват-
ним судном у міжнародних водах. Піратство також доцільно розглядати як 
морський розбій – протиправні дії насильницького характеру, вчинені пірат-
ським судом у відкритому морі чи іншому місці, яке не підпадає під юрисди-
кцію будь-якої держави [1].   

З об’єктивної сторони, як зазначає М. Будаков, морське піратство харак-
теризується з використанням озброєння для: 

1) Захоплення морського або річкового судна; 
2) Застосування насильницьких дій щодо екіпажу або пасажирів судна; 
3) Здійснення пограбування екіпажу або пасажирів судна; 
4) Здійснення контрабанди наркотичних засобів, зброї, трансплантацій-

них органів та анатомічних матеріалів людини; 
5) Будь-яких інших протиправних дій щодо екіпажу, пасажирів судна 

чи безпеки державного кордону будь-якої держави [2]. 
Міжнародне співробітництво з питань боротьби з цією категорією зло-

чинів ґрунтується на Конвенції ООН з морського права 1982 р., як на фунда-
ментальному документі, який регулює міжнародне використання морських 
просторів, а також на окремих міжнародних договорах, серед яких найваж-
ливішим є Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими 
проти безпеки морського судноплавства 1988 р. (набула чинності для Украї-
ни 20 липня 1994 р.) [3].  

По-друге, доцільно розглянути піратство в контексті світового терориз-
му. Дефініція поняття «тероризм» має на меті розмежування двох підходів – 
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біологічного та соціального.  
З біологічного підходу тероризм пов’язується із біологічним проявом 

бажання людини загрожувати інтересам інших людей. Біологічний підхід  
обумовлює природну насильницьку сутність людини. 

З соціального підходу тероризм зумовлюється наявністю окремих соціа-
льних чинників, соціальних процесів та соціального середовища, що зумов-
лює його появу [4]. 

Отже, проблема взаємодії піратства та морського тероризму наразі зали-
шається однією з найактуальніших, що також значною мірою впливає на тор-
гівельне судноплавство та загальний стан регіональної безпеки. Якісна проти-
дія і боротьба з такими актами насильства в сучасних умов неможлива без ко-
ординації зусиль міжнародного співтовариства і розвитку регіонального спів-
робітництва. Також значної актуальності набуває протидія піратству завдяки 
його потенційно можливому взаємозв‘язку з міжнародним тероризмом. 
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