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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  
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підготовки, 

освітньо-кваліфікаційни
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08 
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              Нормативна 
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Загальна кількість 

годин – 90 

-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –2  

самостійної роботи 

студента –2 

Ступінь вищої освіти: 

 

бакалавр 

год.  20 год. 

Практичні, семінарські 

 год.   10 год. 

Лабораторні 
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Індивідуальні завдання:  

                  год.                    
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               іспит 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Міжнародне право як система юридичних норм має особливе значення для 

становлення, розвитку й існування людського співтовариства і світового об’єднання держав. 

Воно виступає як універсальний інструмент організації міждержавного діалогу і єдиний 

міжнародний нормативно-правовий масив, у рамках якого можливі становлення, розвиток і 

вдосконалювання різних форм колективного співробітництва держав і народів із метою 

досягнення загального миру і взаєморозуміння, що лежить в основі існування людської 

цивілізації. 

Метою викладання дисципліни є опанування певним інструментарієм науки 

міжнародного права, вивчення його сутності, особливостей та системи, джерел міжнародного 

права і його основних принципів, суб’єктів міжнародного права, поняття та змісту 

міжнародних правовідносин, співвідношення національного та міжнародного права, а також 

вивчення процесів формування і розвитку міжнародно-правових відносин у конкретних 

галузях міжнародного права. Успішне засвоєння дисципліни міжнародного права створює 

необхідні умови для більш глибокого розуміння його сутності та практичного значення для 

сучасного державотворення України. 

Завданнями дисципліни є розкриття змісту основних положень теорії міжнародного 

права, аналіз основних напрямів його розвитку, всебічне дослідження механізму правового 

регулювання міжнародних відносин, розкриття і пояснення процесів та форм міжнародного 

співробітництва, що виникають і реалізуються на сучасному етапі у сфері міждержавного 

спілкування. Встановленні завдання спрямовані на формування знань та вмінь студентів, 

щодо вивчення ними основних понять та категорій міжнародного права; вироблення  уміння 

самостійно опрацьовувати першоджерела (конвенційні та інші міжнародно-правові норми) та 

відповідну спеціальну літературу; об’єктивно і неупереджено аналізувати явища та процеси, 

що виникають і розвиваються на міжнародній арені між суб’єктами міжнародного права. 

В міжнародному праві традиційно виділяють дві частини – Загальну та Особливу. 

Загальна частина міжнародного права покликана розкрити основоположні поняття та 

особливості міжнародного права, що безпосередньо пов’язані з подальшим вивченням йог о 

конкретних галузей, а саме: поняття та особливості міжнародного права, основні риси 

сучасного міжнародного права, норми і джерела міжнародного права, основні принципи 

міжнародного права, поняття суб’єктів міжнародного права, поняття території в 

міжнародному праві, визначення мирних засобів вирішення міжнародних спорів тощо.  

Особлива частина міжнародного права включає норми, що розкривають основні 

договірні та інституційні форми міжнародного співробітництва у різних сферах 

міждержавного спілкування(тобто конкретні його галузі), а саме: у сфері права міжнародних 

договорів, права міжнародних організацій, права зовнішніх зносин, міжнародного морського 

права, міжнародного повітряного права і міжнародного космічного права, міжнародного 

гуманітарного права, міжнародного екологічного права тощо. 

Зміст Загальної і Особливої частин міжнародного права взаємозалежні й складають 

єдине ціле. 

Опанування курсу « Міжнародне право» передбачає слухання лекцій; самостійне 

оволодіння теоретичним матеріалом; відпрацювання тем, що винесені на семінарські заняття; 

виконання контрольних робіт та тестових завдань.  

 

Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною «Міжнародне 

право». 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:  

Знати: 

 історичні передумови виникнення міжнародного права та його сучасний стан; 

 поняття, особливості та систему міжнародного права; 

 функції та принципи міжнародного права; 

 перелік джерел міжнародного права; 

 суб’єктів міжнародного права; 

 основні тенденції розвитку міжнародного права; 



 особливості правового регулювання міжнародних відносин у конкретних 

галузях міжнародного права. 

 особливості співвідношення міжнародного і національного права;  

 чинне законодавство України, щодо її участі в процесах міждержавного 

спілкування та дії норм міжнародного права на її території; 

 

Уміти: 

 користуватися джерелами міжнародного публічного права; 

 тлумачити та застосовувати положення міжнародно-правових договорів в яких 

бере участь Україна; 

 характеризувати національне законодавство з точки зору його відповідності 

положенням міжнародного права; 

 використовувати в практичній діяльності знання набуті під час вивчення  

навчальної дисципліни «Міжнародне право». 

Навчальна дисципліна «Міжнародне право» належить до дисциплін, що забезпечують 

фундаментальну підготовку фахівців правознавців. 

 

  



3. Програма дисципліни. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 

Загальні теоретичні положення міжнародного права  

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 1 . Поняття, природа та сфера дії міжнародного права 

Термін «міжнародне право». Поняття міжнародного права. Предмет і об'єкт міжнародного 

права. Характерні особливості міжнародного права. Міжнародне публічне і міжнародне 

приватне право. Природа юридично обов'язкової сили міжнародного права. Функції 

міжнародного права. Місце міжнародного права в системі юридичної освіти.  

Проблеми аналізу системи міжнародного права. Поняття системи міжнародного права. 

Система міжнародного права, галузь міжнародного права, інститут міжнародного права, 

норма міжнародного права. Система міжнародного права, система науки міжнародного права, 

система підручників (викладання) міжнародного права. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 2. Норми міжнародного права 

Концепція узгодження позицій суб’єктів міжнародного права у процесі нормотворення. 

Поняття і характерні риси норм міжнародного права. Структура норм міжнародного права. 

Визнання правила нормою права (opinio juris). Види міжнародно-правових норм та їхня 

класифікація. Поняття імперативних норм (jus cogens) та особливості їх творення. Концепція 

«м'якого права» (soft law). Ієрархія норм міжнародного права. Кодифікація норм 

міжнародного права. Офіційна і неофіційна кодифікація норм міжнародного права. Взаємодія 

норм міжнародного права з нормами інших систем регулювання міжнародних відносин. 

Взаємодія норм міжнародного права із нормами міжнародної моралі та міжнародної 

ввічливості. Поняття звичаєвості та традиції. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 3. Основні принципи міжнародного права 

Поняття основних принципів міжнародного права. Функції основних принципів 

міжнародного права. Природа основних принципів міжнародного права. Ознаки основних 

принципів міжнародного права. Класифікація основних принципів міжнародного права. Зміст 

основних принципів міжнародного права. Співвідношення основних принципів системи, 

принципів галузі та інституту, універсальних, регіональних і партикулярних принципів. 

Принцип заборони застосування сили або загрози силою. Принцип суверенної рівності 

держав. Принцип невтручання. Принцип територіальної цілісності держав. Принцип 

непорушності державних кордонів. Принцип мирного врегулювання спорів. Принцип поваги 

прав та основних свобод людини. Принцип рівноправності і права народу розпоряджатися 

власною долею. Принцип співробітництва. Принцип добросовісного виконання міжнародних 

зобов'язань. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Суб’єкти міжнародного права 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 4. Джерела міжнародного права 

Поняття ”джерела міжнародного права”. Поділ джерел міжнародного права на головні 

(міжнародний договір та міжнародний звичай) і допоміжні (рішення міжнародних організацій, 

рішення судових інституцій, доктрини міжнародного права). Міжнародний договір. Переваги 

та недоліки міжнародного договору як джерела міжнародного права. Міжнародний звичай. 

Загальні принципи права. Рішення міжнародних органів та організацій. Рішення міжнародних 

судів та арбітражних трибуналів. Доктрина міжнародного права. Національне законодавство 

та рішення національних судів. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 5. Суб`єкти міжнародного права 

Поняття та види суб'єктів міжнародного права. Основні (первинні) та похідні (вторинні) 

суб’єкти міжнародного права. Основні риси та особливості міжнародної правосуб'єктності. 

Інститут міжнародної правосуб'єктності. Види міжнародної правосуб’єктності. Держава — 



основний суб'єкт міжнародного права. Види держав. Міжнародна правосуб'єктність 

міжнародних організацій. Міжнародна правосуб'єктність народу, нації, які борються за 

створення незалежної держави. Особливі види міжнародної правосуб'єктності (Міжнародна 

правосуб’єктність державоподібних утворень). Міжнародно-правовий статус Ватикану. 

Міжнародна правосуб'єктність фізичної особи. Питання міжнародної правосуб'єктності 

транснаціональних компаній. Україна як суб’єкт міжнародного права. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 6. Реалізація норм міжнародного права 

Поняття реалізації норм міжнародного права. Форми та способи реалізації норм 

міжнародного права. Механізм (зміст процесу) реалізації норм міжнародного права. 

Міжнародно-правовий механізм реалізації норм міжнародного права та його складові 

(конвенційний і організаційно-правовий механізм). Внутрішньодержавний механізм 

реалізації норм міжнародного права та його складові (нормативний і організаційно-правовий 

механізми). 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. 

Сфера дії міжнародного права 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 7. Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права 

Сфера дії міжнародного права. Сфера дії внутрішньодержавного права. Значення 

проблеми співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права. Теорії 

співвідношення міжнародного і національного права. Міжнародне право про взаємодію з 

внутрішньодержавним правом. Внутрішньодержавне право про взаємодію з міжнародним 

правом. Доктрина міжнародного права про здійснення його норм у внутрішньодержавній 

сфері. Конституційне право і судова практика держав щодо співвідношення національного та 

міжнародного права. Національне законодавство України, її судова практика та міжнародне 

право. Національне законодавство та міжнародна судова практика. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 8. Визнання в міжнародному праві 

Поняття визнання та його юридичне значення. Теорії визнання: конститутивна і 

декларативна. Види визнання. Визнання держав. Визнання урядів. Інші види 

міжнародно-правового визнання. Форми визнання: de facto; de jure; ad hoc. Засоби і типи 

визнання. Визнання України як незалежної держави. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 9. Правонаступництво в міжнародному праві 

Поняття правонаступництва. Види правонаступництва. Підстави правонаступництва. 

Об'єкти правонаступництва. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо 

договорів 1978 р. та Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо державної 

власності, державних архівів і державних боргів 1983 р. Правонаступництво при внутрішніх 

змінах у державі. Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів. 

Правонаступництво держав щодо державної власності. Правонаступництво держав щодо 

державних архівів. Правонаступництво держав щодо державних боргів. Врегулювання 

проблем правонаступництва у зв'язку з припиненням існування СРСР. Правонаступництво 

України. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 10. Територія у міжнародному праві 

Поняття і види територій за міжнародним правом. Поняття демілітаризованої і 

нейтралізованої територій у міжнародному праві. Способи придбання державної території. 

Склад і юридична природа державної території. Державні кордони. Поняття делімітації та 

демаркації державних кордонів. Міжнародна (недержавна) територія. Міжнародні і 

багатонаціональні ріки. Правовий режим Дунаю. Правовий режим Арктики. Територіальні 

володіння держав в Арктиці. Концепція „ арктичних секторів”. Правовий режим морських 

просторів Арктики. Їх делімітація. Міжнародно-правовий режим Антарктики. Договір про 

Антарктику 1959 р. та його система.  



4.Структура дисципліни 

 Курс ІІ  Семестр 4 
Обсяг в кредитах ЄКТС/Всього 
годин  3/ 90  
 
 
 
Назва теми 

Кількість годин, з них: Примітк
а 

 

Лек- 
ції 
(Л) 

Семін. 
зан. 
(СЗ) 

Пр., 
лаб. 
зан. 
(ПЗ, 

ЛЗ) 

Інд-ко
нс. 
роб. 
(ІКР) 

Сам. 
роб. 
студ. 
(СРС) 

Форма 
Контрол
ю 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: Загальні теоретичні положення міжнародного праа 

1. Поняття та сфера дії міжнародного 
права. 

2    6 
  

2. Норми міжнародного права. 2 2   6   

3. Основні принципи міжнародного 
права. 

2 2   6 
  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2:  Суб’єкти міжнародного права 

4. Джерела міжнародного права. 2 2   6   

5.  Суб’єкти міжнародного права 2 2   6   

6.  Реалізація норм міжнародного 
права 2    6 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3:  Сфера дії міжнародного права  

7. Співвідношення міжнародного та 

внутрішнього права. 
 
2 

 
 

 

 
 

 
 

6 
  

8. Визнання в міжнародному праві. 
 
2 

 
 

 
 

 
 

6 

  

9. Правонаступництво в 

міжнародному праві . 
2 2   6 

  

10
. 

Територія в міжнародному правіс. 
2    6 
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5. ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Поняття міжнародного публічного права (предмет і об’єкт, основні ознаки та 

характерні риси сучасного міжнародного права). 

2. Норми міжнародного права. Структура та види норм міжнародного права. 

3. Принципи міжнародного публічного права. 

4. Джерела міжнародного публічного права. 

5. Кодифікація міжнародного публічного права. 

6. Система міжнародного публічного права. 

7. Суб’єкти міжнародного публічного права (поняття, властивості та їх види). 

8. Держави – основні суб’єкти міжнародного права. Види держав (державний суверенітет 

і його елементи). 

9. Нації і народи, що борються за незалежність. 

10. Правосуб’єктність міжнародних організацій.  

11. Державоподібні утворення. 

12. Взаємовплив міжнародного права і внутрішньодержавного права.  

13. Право зовнішніх зносин. Органи зовнішніх зносин держав. 

14. Дипломатичне представництво. Види і функції. 

15. Глава і персонал дипломатичного представництва. Привілеї та імунітети. 

16. Консульська установа. Види і функції. 

17. Глава і персонал консульської установи. Привілеї та імунітети. 

18. Постійні представництва держав при міжнародних організаціях. Спеціальні місії.  

19. Поняття та види території в міжнародному праві.  

20. Способи придбання і зміни державної території. 

21. Державний кордон і його види. 

22. Міжнародні ріки і їх правовий режим. 

23. Правовий режим Дунаю. 

24. Міжнародно-правовий режим Арктики.  

25. Міжнародно-правовий режим Антарктики. 

26. Громадянство та його значення для міжнародного права.  

27. Подвійне громадянство і безгромадянство.  

28. Правовий статус біженців і переміщених осіб. 

29. Способи набуття та припинення громадянства. 

30. Правовий стан іноземців. Право притулку. 

31. Сфера дії міжнародного права. 

32. Концепції співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права. 

33. Українське законодавство про взаємодію міжнародного і внутрішньодержавного 

права. 

34. Україна як суб’єкт міжнародного права. 

35. Визнання у міжнародному праві. Теорії визнання. 

36. Види та форми визнання у міжнародному праві. 

37. Правонаступництво у міжнародному праві. Поняття, види і теорії правонаступництва. 

38. Правонаступництво України в зв’язку з припиненням існування СРСР.  

39. Поняття і джерела права міжнародних договорів.  

40. Поняття міжнародного договору, та їх види. 

41. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів. 

42. Повноваження на укладання міжнародного договору. 

43. Припинення дії міжнародного договору. 

44. Віденська конвенція Про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. 

45. Законодавство України про право міжнародних договорів. 

46. Поняття і підстави міжнародно-правової відповідальності. 

47. Поняття міжнародного правопорушення та їх види. 

48. Види і форми відповідальності. 

49. Обставини, що виключають відповідальність. 
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