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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета навчальної дисципліни “Етика в міжнародних відносинах” —
вивчення основних принципів міжнародного права, на яких побудо-
вано систему міжнародних відносин. Етика міжнародного спілкуван-
ня, що спирається на принципи й норми поваги та невтручання — ос-
нова міжнародного життя України, яка торує свій шлях у складних
умовах взаємозалежного світу.
Завдання навчальної дисципліни — дати студентам об’єктивні знан-

ня про принципи та форми міжнародних дво- і багатосторонніх від-
носин, сформувати в них систему уявлень про світ зовнішньополітич-
них уподобань і пріоритетів. В основу цих знань покладено базисні
орієнтири щодо формування дружніх відносин і співпраці між держа-
вами відповідно до Статуту ООН і ОБСЄ. Набуті під час вивчення
курсу знання сформують у студентів систему об’єктивних уявлень про
норми поведінки суб’єктів міжнародних відносин з найважливіших
питань міжнародного життя, сприятимуть практичному опануванню
слухачами складної системи міждержавного спілкування, підвищать
рівень підготовки спеціалістів у сфері міжнародних відносин.
Набуті знання з етики міжнародних відносин сприятимуть форму-

ванню демократичного світогляду сучасного громадянина України,
який торуватиме шлях держави через європейський вимір у міжнарод-
ний простір.
Сформована система знань з етики міжнародних відносин вклю-

чає опанування таких принципів міжнародного життя: відмови в між-
народних відносинах від загрози силою чи її застосування; розв’язан-
ня конфліктів мирними засобами; невтручання в справи, що належать
до внутрішньої компетенції держав; співпраця держав відповідно до
Статуту ООН; рівноправність і самовизначення народів; суверенна рі-
вність держав; сумлінне виконання зобов’язань, прийнятих згідно зі
Статутом ООН.
Основні принципи, закріплені у Статуті ООН та інших міжнарод-

них документах, дадуть змогу опанувати юридичні обов’язкові нор-
ми поведінки, сприятимуть розвитку аналітичного мислення та фор-
муванню аналітичних навичок щодо подій у зовнішній політиці
іноземних держав і України.
Навчальна дисципліна “Етика в міжнародних відносинах” посідає

важливе місце серед дисциплін, які викладають у навчальних закла-
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дах, де готують спеціалістів із країнознавства та міжнародних відно-
син. Вона тісно пов’язана з такими курсами, як “Країнознавство”,
“Міжнародні організації”, “Зовнішня політика України”, “Міжнародні
економічні відносини” тощо.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ЕТИКА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ”

№ Назва розділу і теми
пор.

Вступ
І.Принципи міжнародного права як засади етики
в міжнародних відносинах

1 Теоретико-методологічні засади етики міжнародних відносин
2 Принцип відмови в міжнародних відносинах від загрози силою

або її застосування
3 Розв’язання конфліктів мирними засобами
4 Принцип невтручання у справи, що належать до внутрішньої

компетенції держав
5 Співпраця держав відповідно до Статуту ООН
6 Принцип рівноправності та самовизначення народів
7 Принцип суверенної рівності держав
8 Принцип непорушних державних кордонів
9 Принцип поваги до прав людини й основних свобод

ІІ. Методи реалізації загальновизнаних норм поведінки
в міжнародних відносинах: регіональні особливості та практичні
результати

10 Механізм реалізації етики міжнародних відносин
11 Європейський напрям інтеграції як феномен етики

міждержавних відносин регіону
12 Панамериканізм: сутність і наслідки застосування
13 Простір СНД: синдром вивільнення з пострадянської

залежності
14 Африканський світ: закономірності й особливості

міждержавного спілкування
15 Етика міждержавних відносин і глобалізація
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ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ЕТИКА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ”

Вступ
Мета, завдання і предмет курсу, його місце в системі підготовки

фахівців. Структура курсу. Методологічні засади та джерела вивчен-
ня дисципліни. Понятійний апарат і основні категорії курсу. Вимоги
до студентів і система оцінювання знань і старанності.
Роль навчальної дисципліни у формуванні правової і політологіч-

ної освіченості, політичної та духовної культури. Місце і роль етики в
міжнародних відносинах у загальній структурі міжнародного співро-
бітництва, зокрема зовнішньої політики України.

І. Принципи міжнародного права як засади етики
в міжнародних відносинах

Тема 1. Теоретико-методологічні засади етики
міжнародних відносин

Суб’єкти й об’єкти міжнародного права. Основні поняття: держа-
ва, об’єднання держав, функції держави, зовнішньополітична і внут-
рішньополітична діяльність, структура, система міжнародних відно-
син, договірно-правова база тощо.
Концепції розвитку міжнародних відносин: англо-американська

школа; державно-центристські концепції (К. Уолца, С. Хантінгтона,
X. Булла, Г. Моргентау, Дж. Розенау, З. Бжезинського, Ф. Фукуями
та ін.). Питання війни та миру у працях К. Райта; концепція міжнарод-
ного конфлікту норвезького дослідника Й. Гал Тунга тощо. Представ-
ники ідеалістичного напряму — теоретики транснаціоналізму, інсти-
туціалізму (школа колективної безпеки). Школа світового суспільства
Джона Майора (дослідження ролі світової культури у формуванні
державних ідентичностей 1987 р. Феміністська теорія Д. Аддамса,
Д. Кампбелла, В. С. Пітерсона.

Література [35; 38; 40; 42; матеріали сайту  www.un.org.ua]
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Тема 2. Принцип відмови в міжнародних відносинах
 від загрози силою чи її застосування

Сутність принципу незастосування сили чи загрози силою. Еволю-
ція поняття незастосування. Перший багатосторонній договір, що за-
боронив війну як національну політику (1928 р., пакт Бріана — Кел-
лога). Трактування заборони війни Статутом ООН і Заключним актом
НБСЄ 1975 р., визначення агресії ООН 1974 р. Поняття універсально-
сті принципу незастосування сили, його мета. Поняття збройної агре-
сії, її визначення ООН 1974 р. Різновиди агресії: пряма й опосередко-
вана. Роль Ради Безпеки ООН у механізмі застосування сили згідно зі
Статутом ООН. Система протистояння агресіям і агресорові. Понят-
тя санкцій, їх застосування. Миробудівництво та мирозбереження:
зміст понять. Міжнародний кримінальний суд і його кваліфікація аг-
ресора. Заборона пропаганди війни як злочину проти людства.

Література [3; 27; 28; 36; 40; матеріали сайту  www.un.org.ua]

Тема 3. Розв’язання конфліктів мирними засобами
Закріплення принципу у Статуті ООН. Поняття імперативності.

Зобов’язання держав вирішувати конфліктів лише мирними засобами
(Статут ООН, Заключний Акт СБСЄ, Пакт Ліги арабських держав,
Хартія Організації африканської єдності, Статут Організації амери-
канських держав).
Поняття і суть міжнародного конфлікту. Міжнародні конфлікти,

як загроза миру й акт агресії. Методи розв’язання конфлікту. Проце-
дури та засоби розв’язання конфлікту, закріплені у статутних докумен-
тах міжнародних організацій.

Література [6; 7; 9; 10; 30; матеріали сайту  www.un.org.ua]

Тема 4. Принцип невтручання у справи, що належать
до внутрішньої компетенції держави

Поняття та сутність суверенітету держави, його еволюція. Доктри-
на невтручання як міжнародно-правовий принцип; етапи розвитку.
Принцип міжнародного невтручання як результат демократизації між-
народних відносин унаслідок розгрому агресивних держав під час
Другої світової війни, інституалізації міжнародного спілкування за
допомогою утвердження ООН та інших міжурядових структур. Прин-
цип невтручання у статутах ОАД, ОАЄ, СНД. Принцип невтручання
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та зобов’язання держав. Види міжнародної діяльності, які не є втру-
чанням (інспекції, заборони, контроль тощо).
Питання забезпечення прав і свобод людини: механізм забезпечен-

ня та принцип невтручання. Взаємозалежність держав у міжнародно-
му регулюванні проблем. Міжнародний Суд ООН, його роль у реалі-
зації принципу невтручання. Інтервенція проти держави як злочин
проти людства та миру.

Література [3; 7; 10; 23; 24; 27;28; матеріали сайту
www.un.org.ua]

Тема 5. Співпраця держав відповідно до Статуту ООН
Співпраця держав — один з основоположних принципів міжнарод-

ного права. Глава ІХ Статуту ООН, присвячена організації та роз-
витку міждержавної співпраці. Визначення правових меж міждержав-
ної співпраці незалежно від політичних, економічних і соціальних
розбіжностей держав. Сприяння забезпеченню міжнародної економіч-
ної стабільності та прогресу, підвищенню добробуту народів (зокре-
ма у країнах, що розвиваються). Співпраця в гуманітарній сфері щодо
ліквідації расової дискримінації та релігійної нетерпимості. Співробіт-
ництво між державами — ІХ принцип ОБСЄ. Принцип виконання
зобов’язань з міжнародного права.
Поняття про принцип дотримання міжнародних договорів (pacta

sunt servanda). Обов’язковість виконання зобов’язань. Віденська кон-
венція про право міжнародних договорів 1969 р. та її роль у розвитку
міжнародного права. Імперативний характер принципу сумлінного
виконання зобов’язань

Література [9; 21; 22; 25; 30; 37; матеріали сайту
www.un.org.ua]

Тема 6. Принцип рівноправності та самовизначення народів
Принцип рівноправності, закріплений у Декларації про надання

незалежності колоніальним країнам і народам (1960 р.). Співвідношен-
ня права на самовизначення народу з правом на відокремлення чи
порушення територіальної цілісності держави. Міжнародні пакти про
права людини 1966 р. Важливість дотримання прав людини — імпе-
ратив політики Української держави.
Концепція прав меншин (ст. 27) Міжнародного пакту про цивільні

та політичні права. Засоби реалізації права народів на самовизначен-
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ня в міжнародному праві. Форми національно-культурної автономії
як реалізація права на самовизначення в дії. Досвід федералізму в роз-
в’язанні проблем самовизначення народів.

Література [21; 25; 41; 44, матеріали сайту  www.un.org.ua]

Тема 7. Принцип суверенної рівності держав
Принцип суверенної рівності держав як такий, що має основопо-

ложне значення, оптимальна основа відносин партнерства та кон-
структивної взаємодії між державами, умова збереження міжнародної
стабільності тощо. Застосування принципу суверенної рівності у фе-
деральній державі. Положення концепції суверенної рівності: юри-
дична рівність, користування правом повного суверенітету, повага
суб’єктності інших держав, недоторканність територіальної ціліснос-
ті та політичної незалежності держав, вільне право вибору політич-
ної, економічної та соціальної системи, виконання міжнародних зо-
бов’язань. Суперечності між принципом суверенної рівності та
прийнятими правовими установками (наприклад, постійність членів
Ради Безпеки ООН). Відмінність між суверенною та рівністю фактич-
ною в міжнародних справах.

Література [17; 21; 33; 43; 44]

Тема 8. Принцип непорушності державних кордонів
Визнання непорушності кордонів Заключним актом Наради з без-

пеки та співпраці в Європі 1975 р. як запорука стабільності миру й
безпеки на Європейському континенті. Застосування принципу непо-
рушності державних кордонів на практиці й у міждержавних догово-
рах (між СРСР і ФРН 1970 р., між ПНР і ФРН 1970 р., між СРСР і
Францією 1971 р.). Сутність принципу — відмова від територіальних
зазіхань у Європі. Ускладнення щодо поширення принципу на інші
континенти.
Принцип територіальної цілісності держав (Заключний акт 1975 р.).

Розвиток концепції територіальної цілісності держави. Бандунзька
декларація про сприяння загальному миру та співпраці 1955 р. Особ-
ливості “бандунзької” формули як утримання від актів агресії чи за-
стосування сили проти територіальної цілісності чи політичної неза-
лежності будь-якої держави.

Література [21; 25; 30; матеріали сайту  www.mid.ru]
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Тема 9. Принцип поваги до прав людини й основних свобод
Принципи, що регулюють дотримання прав людини: основополож-

не значення гідності та цінності прав людської особистості, рівнопра-
вність народів, рівноправність чоловіків і жінок, недопущення дис-
кримінації за ознаками раси, статі, мови та релігії. Документи, що
захищають права людини: Загальна декларація прав людини 1948 р.,
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, Між-
народний пакт про цивільні та політичні права 1966 р. тощо. Загаль-
ність принципу поваги до прав людини та їх дотримання.

Література [3; 7; 17; 20; 43]

ІІ. Методи реалізації загальновизнаних норм поведінки
в міжнародних відносинах: регіональні особливості та
практичні результати

Тема 10. Механізм реалізації етики міжнародних відносин
Розробка механізму реалізації етичних принципів міжнародного

права. Міжнародна договірно-правова система: складові та їх харак-
теристики. Міжнародні структури та принципи реалізації їх настанов.
Порада й примус як засоби застосування принципів міжнародного
співробітництва . Структури міжнародних організацій із запроваджен-
ня етики міжнародних відносин.

Література [5; матеріали сайтів: httr: //  www.un.org.ua;
www.mfa.gov.ua.  www.mid.ru]

Тема 11. Європейський напрям інтеграції як феномен етики
міждержавних відносин регіону

Значення інтеграційних процесів у розвитку системи міжнародних
відносин. Перші кроки повоєнної європейської інтеграції; Спільний
ринок і його роль в об’єднаній Європі. Структура керівних органів
Європейського Союзу. Європейська та національна ідентичність: кон-
флікт і гармонія. Суверенітет держави та наддержавність міжнарод-
них структур. Механізм запровадження етики міжнародних відносин
у Європейському Союзі. Реформування судочинства в Україні — крок
до етичних норм Євросоюзу.

Література [11; 12; 16; 21; 29; 32; 40; матеріали сайту www.еu.org]
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Тема 12. Панамериканізм: сутність і наслідки
застосування

Поняття наддержави і міжнародної спільноти. Баланс сил та інте-
ресів. Етика переходу від біполярної до однополярної чи поліполяр-
ної системи. Застосування сили й тероризм. Країна-наддержава: мож-
ливі напрями розвитку. Тероризм як прояв крайнього націоналізму.
Трансформація проблеми тероризму після 11 вересня 2001 р. “Зіткнен-
ня цивілізацій” Самуеля Хантінгтона: принцип незастосування сили.
Панамериканізм і держави, що “падають”. Війна в Іраку як виклик
постбіполярній системі та передумова нового світоустрою. Руйнуван-
ня системи міжнародної безпеки ООН і системи міжнародної співпра-
ці. Міжнародний тероризм і реакція США та міжнародної спільноти.
Нові риси сучасних міжнародних відносин.

Література [1; 2; 4; 14; 23; 25; 26; 35]

Тема 13. Простір СНД: синдром вивільнення
з пострадянської залежності

Ідентифікаційні процеси в системі СНД. Інституалізація утворень
на просторі СНД. ЄврАзЕС — ГУУАМ: перспективи існування. Прин-
ципи міждержавних відносин у межах Співдружності. Субрегіональ-
ні організації простору СНД. Формування політичних, економічних і
воєнних об’єднань держав. Поглиблення європейських інтеграційних
процесів. Вироблення та застосування механізмів запобігання конф-
ліктам і війнам. Превентивна дипломатія та її реалізації на практиці.
Від СРСР до СНД: ідея різних швидкостей. Доктрини обмеженого

суверенітету, наддержавності, залізної завіси, двох таборів, світової
побудови соціалізму, експорту революції.

Література [30; 34; 44–46; матеріали сайтів: www. gazetasng.
ru;www.sic.ru]

Тема 14. Африканський світ: закономірності й особливості
міждержавного спілкування

Особливості регіонального сприйняття етичних моделей міжнарод-
них відносин. Застосування права на самовизначення народів на прак-
тиці. Рік Африки та його наслідки. Політика ООН у розв’язанні афри-
канських викликів.

Література [3; 20–22; 31; 33; 35]
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Тема 15. Етика міждержавних відносин і глобалізація
Від біполярного до монополярного світу: пошук причин і обґрун-

тування гіпотез. Нова політична карта світу. Глобальна демократич-
на хвиля 80–90-х років ХХ ст. Планетарний характер світових про-
блем. Кризові питання навколишнього середовища , природних і
людських ресурсів. Енергозабезпечення, продовольча безпека, демо-
графічні зсуви, нові виклики сучасності.
Суть і походження явища глобалізації. Глобалізація й етика між-

народних відносин. Основні причини загальносвітових проблем і ме-
тоди їх вирішення.
Форми й методи функціонування багатосторонньої дипломатії.

Інформаційно-комунікативна функція дипломатії.
Література [4–6; 8; 18; 19; 21; матеріали сайту

www.yuschenko.com.ua]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Теоретичні засади етики міжнародних відносин.
2. Нормативний зміст принципу незастосування сили та погрози
силою.

3. Значення та зміст принципу розв’язання суперечок мирними за-
собами.

4. Поняття внутрішньої компетенції держав. Принципи міжнарод-
них відносин.

5. Принцип співпраці в міжнародному праві. Особливості рівно-
правних відносин, великодержавності, політичної й економіч-
ної залежності.

6. Поняття самовизначеності. Принцип рівноправності та само-
визначення народів.

7. Поняття держави, її прав і обов’язків. Специфіка суверенної рів-
ності держав.

8. Сумлінність дотримання міжнародних зобов’язань.
9. Схожість принципів непорушності кордонів і територіальної ці-
лісності держав та розбіжності між ними.

10. Значення принципу поваги до прав і основних свобод людини в
сучасному міжнародному праві.

11. Сутність державного суверенітету. Характеристики й особли-
вості збереження.
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12. Поняття суб’єкта і об’єкта міжнародного права.
13. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.

та її роль у розвитку міжнародного права.
14. Зіставте положення визнання де-факто і де-юре.
15. Сутність правонаступності держав.
16. Система міжнародно-правової бази відносин.
17. Міжнародні договори: припинення або денонсація договорів.
18. Захист прав людини: сутність і напрями.
19. Поняття громадянства, порядок набуття громадянства. Грома-

дянство України.
20. Інші категорії населення, що потребують міжнародного захис-

ту (апатриди, політичний притулок, міжнародно-правовий ста-
тус біженців, права трудящих-мігрантів).

21. Населення держави, народ, нація, етнос: права й обов’язки.
22. Засоби реалізації права народів на самовизначення в міжнарод-

ному праві.
23. Поняття державної території та кордонів.
24. Глобальні проблеми людства, методи їх вирішення.
25. Універсальна міжнародна організація ООН і її роль у дотри-

манні етики міжнародних відносин.
26. Поняття мирозбереження та миробудівництва .
27. Система міжнародної безпеки: характеристика та складові.
28. Практика застосування ОПМ та їх значення.
29. Засоби вирішення міжнародних конфліктів.
30. Види санкцій і порядок їх застосування.
31. Міжнародний суд ООН як вища інстанція до розв’язання спо-

рів.
32. Міжнародний трибунал: практика застосування.
33. Клуб ядерних держав: ядерна політика України.
34. Статут ООН.
35. Заключний Акт СБСЄ.
36. Пакт Ліги арабських держав.
37. Хартія Організації африканської єдності.
38. Статут Організації американських держав.
39. Держави, що не відбулися (failed states), їх права за міжнарод-

ним правом.
40. Право гуманітарного втручання як складова етики міжнарод-

них відносин.
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41. Європейський напрям інтеграції як феномен етики міждержав-
них відносин регіону.

42. Перші кроки повоєнної європейської інтеграції: спільний ри-
нок і його роль в об’єднаній Європі.

43. Структура керівних органів Європейського Союзу.
44. Європейська та національна ідентичність: конфлікт і гармонія.
45. Суверенітет держави та наддержавність міжнародних структур.
46. Поняття глобалізації та її вплив на формування етики міжнарод-

них відносин.
47. Баланс сил та інтересів.
48. Етика міжнародних відносин переходу від біполярної до одно-

полярної чи поліполярної системи.
49. Застосування сили й тероризм. Тероризм як прояв крайнього

націоналізму.
50. Панамериканізм: сутність, можливі напрями розвитку.
51. Війна в Іраку й етика міжнародних відносин.
52. Югославський сценарій і його наслідки.
53. Руйнування системи міжнародної безпеки ООН і системи між-

народної співпраці.
54. Нові риси сучасних міжнародних відносин.
55. Етика міжнародних відносин у межах СНД.
56. Формування СНД і перспективи.
57. Вироблення та застосування механізмів запобігання конфлік-

там і війнам.
58. Превентивна дипломатія та її реалізація.
59. Від СРСР до СНД: ідея різних швидкостей.
60. Доктрини обмеженого суверенітету, наддержавності.
61. Ідеї залізної завіси, двох таборів, світової побудови соціалізму,

експорту революції: наслідки для етики міжнародних відносин.
62. Особливості регіонального сприйняття етичних моделей між-

народних відносин.
63. Африканські дилеми та їх розв’язання міжнародною спільно-

тою.
64. Значення дотримання суб’єктами міжнародного права етики

міжнародних відносин.
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