
 
 

1 

 

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Навчально-науковий Інститут права ім. князя Володимира Великого  
 (назва навчального підрозділу) 

____________________________________________________________________ 
Кафедра  міжнародного права та порівняльного правознавства  

 
Затверджую: 
Директор навчального підрозділу 
____________________________ 

(підпис) 
А.М.Кислий 

(ПІБ) 
“_30_” серпня 2019 р. 

Схвалено на засіданні кафедри міжнародного 
права та порівняльного правознавства____ 

(назва кафедри)  
Протокол №  1  від “_30_” серпня 2019 р. 
Завідувач кафедри _________________________ 
                                                                    (підпис) 

В.І.Литвиненко 
(ПІБ) 

 
Робоча навчальна програма 

 
Вступ до спеціальності «Міжнародне право» 

Статус дисципліни:  обов’язкова 
Освітньо-професійна програма Право, Міжнародні відносини  
спеціальності(ей)  Міжнародне право  
  
Форма навчання _________денна______ Курс, І  ____ Семестр І__ 
Обсяг в кредитах ЄКТС  3 / Всього годин_____90______ за навчальним планом  
                                                                                                                          
- лекції (Л) 20 
- семінарські заняття (СЗ) 10 
- практичні заняття (ПЗ) ____ 
- лабораторні заняття (ЛЗ) _____ 
- індивідуально-консультативна робота (ІКР) _____ 
- самостійна робота студентів (СРС) 60 

Робоча програма навчальної дисципліни складена на основі навчальної 
програми "Вступ до спеціальності «Міжнародне право»",  професор кафедри 
Мацко А.С.   
                                            (назва навчальної програми, автори) 
Розробник(и) робочої програми навчальної дисципліни професор кафедри 
Шашкова-Журавель І.О.  

 
 
 

Київ МАУП 2019 р. 
 

 

 



 
 

2 

ІІ. Мета вивчення навчальної дисципліни  

Мета навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності «Міжнародне право»» полягає у 

формуванні у студентів базового розуміння основних міжнародно-правових категорій, 

зокрема, сутності міжнародних відносин; специфіки міжнародного права та його 

співвідношення з національним правом;  норм міжнародно-правового регулювання відносин 

між державами як головними суб'єктами та відносин, що стосуються діяльності міжнародних 

організацій; універсальних міжнародно-правових актів щодо права міжнародних договорів, 

правонаступництва держав, питань визнання урядів, права народів та націй, що борються за 

свої права  тощо.  

Завдання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності «Міжнародне право»» 

передбачає ознайомлення студентів із системою основних та допоміжних джерел 

міжнародного права; 

• формування у студентів знань універсальної системи загальних принципів 

міжнародного права; 

• ознайомлення студентів з  практикою діяльності України стосовно втілення 

принципів та загальновизнаних норм міжнародного права на міжнародній 

арені; 

• формування здатності студентів аналізувати міжнародно-правові норми та 

знаходити колізії між останніми та національним законодавством. 

Статус дисципліни. Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності «Міжнародне 

право»» є однією із нормативних навчальних дисциплін для підготовки студентів 

бакалаврату. 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі. Навчальна дисципліна «Вступ до 

спеціальності «Міжнародне право»» належить до обов’язкових компонентів осньої програми 

за спеціальністю «Міжнародне право», галузі знань «Міжнародні відносини». Навчальна 

дисципліна «Вступ до спеціальності «Міжнародне право»» пов’язана з навчальними 

дисциплінами: «Теорія держави і права» «Філософія», «Історія міжнародного права», 

«Міжнародне публічне право: основи теорії»», «Міжнародне публічне право: основні галузі 

та інститути», «Теорія міжнародних відносин».  

 

Компетентності та програмні результати навчання.  

Загальні компетентності.  

ЗК 1. Здатність до абстрактного, системного, логічного та критичного мислення, аналізу та 

синтезу; 

ЗК 2. Здатність до удосконалення своїх особистих і професійних якостей; 
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ЗК 3. Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК 8. Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, 

використання сучасних інформаційних технологій і баз даних; 

ЗК 9. Креативність, адаптивність і комунікабельність, наполегливість у досягненні мети. 

 

Фахові компетентності.  

ФК 1. Фундаментальні знання основ сучасного міжнародного права, різних теоретичних 

підходів до його визначення й обґрунтування юридичної обов’язковості; знання 

ключових теоретичних проблем і розуміння зв’язку теоретичних аспектів 

міжнародного права з практикою правозастосування; вміння працювати з різними 

джерелами сучасного міжнародного права; 

 

Програмні результати.  

ПРН 2. Володіння знаннями з основ сучасного міжнародного права, його значення та 

обґрунтування юридичної обов’язковості міжнародно-правових норм; знання 

ключових теоретичних проблем і розуміння зв’язку теоретичних аспектів 

міжнародного права з практикою правозастосування; 

ПРН 3. Знання та розуміння сутності базових категорій міжнародного права, системи 

міжнародно-правового регулювання відносин, розуміння тенденцій втілення 

приватноправового регулювання у різні сфери суспільного буття; 

ПРН 13. Формування суджень про тенденції розвитку системи сучасного міжнародного 

права, співвідношення джерел правового регулювання міжнародних відносин, 

напрями розвитку загальних принципів міжнародного права. 

 

        Змістові модулі:       модуль І (теми 1- 5);   

                                            модуль ІІ (теми 6-9);  

                                            модуль ІІІ (теми 10-14 ); 

 

 

Передумови для вивчення дисципліни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності «Міжнародне 

право»» становить набуття студентами знань з дисциплін «Теорія держави і права», 

«Філософія», «Історія міжнародного права».  
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ІІІ. Очікувані результати навчання. Очікувані результати навчання дисципліни 

«Вступ до спеціальності «Міжнародне право»» передбачають формування у студентів: 

• володіння основними міжнародно-правовими поняттями і категоріями;  

• здатність аналізувати норми міжнародного права;  

• вміння здійснювати порівняльно-правовий аналіз приписів міжнародно-правових 

актів та положень національного законодавства;  

•  розуміння студентами механізмів звернення до міжнародних правозахисних 

інституцій у відповідності до універсальних та регіональних міжнародно-правових 

норм. 

 

IV.Критерії оцінювання результатів навчання.  

 

Загальні критерії оцінювання 

 I рівень оцінювання (оцінка задовільно). Відповідь студента при відтворенні 

навчального матеріалу елементарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет 

вивчення. Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний виконувати завдання за 

зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. 

II  рівень - достатній (оцінка добре). Студент знає істотні ознаки понять, явищ, 

закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями, вміє робити висновки, виправляти допущені 

помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована. 

ІІІ рівень - високий (оцінка відмінно). Студент здатний самостійно здійснювати 

основні види навчальної діяльності. Знання студента є глибокими, міцними, узагальненими; 

студент вміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність позначена вмінням 

самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію. 

Вивчення дисципліни у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації повинно 

дати не тільки певну суму знань, а й підготувати студентів для освоєння обраної професії та 

допомоги формувати світогляд. 

Складовими навчальних досягнень студентів є вміння відтворювати отриману 

інформацію, знаходити нову, оцінювати її та застосовувати в стандартних і не стандартних 

ситуаціях. 

Оцінюванню підлягає: 

1) рівень володіння теоретичними знаннями; 

2) рівень вмінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач; 
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3) рівень володіння практичними уміннями та навичками, які виявляються під час 

виконання практичних робіт; 

4) оцінювання творчих робіт студентів (рефератів, експериментальних робіт, 

особливо пов'язаних з майбутньою професією). 

 

 Оцінювання рівня теоретичних знань. 

Відповідь з теорії може складатися: 

1) з викладу теоретичного матеріалу; 

2) формування правил, законів, закономірностей; 

3) із завдань на вибір правильної відповіді 

При оцінюванні відповідей з теорії враховується: 

1) обсяг відтвореної інформації та її співвідношення до обсягу повної інформації з даного 

питання; 

2) обсяг додаткової інформації, здобутої студентом, та доцільність її використання; 

3) частота допомоги викладача; 

4) кількість похибок (помилок, недоліків, неточностей) у відповіді; 

5) логічний зв'язок відтвореної інформації. 

 

Оцінювання рівня володіння практичними  

вміннями та навичками 

 Оцінювання рівня володіння студентами практичними уміннями та навичками 

здійснюється під час підготовки до семінарських занять та при виконанні практичних 

завдань. 

 Частина семінарських робіт може виконуватись після вивчення відповідного 

теоретичного матеріалу на етапі узагальнення знань та вмінь. У таких випадках робота 

обов’язково оцінюється. Під час перевірки і оцінки практичних робіт необхідно звернути 

увагу на такі показники: творчість; використання наукових термінів; повнота і правильність 

відповіді; логічність побудови відповіді; повнота і глибина висновку до роботи; 

самостійність і охайність виконання роботи; застосування окремих джерел інформації, рівень 

володіння прийомами навчальної роботи. 

Для оцінювання різних рівнів пізнавальної діяльності викладач може поставити 

додаткові вимоги до виконання робіт. 

 

 Оцінювання рівня творчих завдань 

До творчих завдань належать: реферати, експериментальні роботи,  успішна участь 
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в олімпіадах, конкурсах, тощо. 

Ця діяльність студента має враховуватись та оцінюватись при виставленні 

семестрових оцінок. 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   1. Низький рівень (оцінка-2). Студент не описує явища, не виявляє знання і розуміння 

основних положень теми. 

2. Середній рівень (оцінка-3). Студент описує явища, без пояснень наводить 

приклади, що ґрунтуються на власних спостереженнях, матеріалах підручника, розповідях 

викладача, виявляє знання і розуміння основних положень (законів, теорій) розв'язує прості 

задачі, які не складаються з під задач. 

3. Достатній рівень (оцінка-4). Студент може застосовувати знання в стандартних 

ситуаціях, з допомогою викладача аналізує одержані результати під час розв'язування задачі. 

Уміє пояснити явища , здійснювати аналіз, узагальнювати знання, систематизувати їх, робити 

висновки. 

4. Високий рівень (оцінка-5). Студент вільно володіє вивченим матеріалом, 

застосовує його на практиці в стандартних ситуаціях (виконання завдань, практичних робіт), 

наводить аргументи на підставі своїх думок. Студент самостійно оцінює різні явища, факти, 

виявляючи особисту позицію щодо них, знаходить джерела Інформації і використовує 

одержані знання і уміння під час виконання практичних завдань. 

  

Рейтинговий 

показник 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТ8 

90-100 

за
ра

хо
ва

но
 

5 (відмінно) А (відмінно) 

82-89 

 

4 (добре) В (дуже добре, вище за середнє, але з 

деякими помилками) 

75-81 

 

 

С (добре, з декількома 

суттєвими помилками) 

68-74 

 

3 (задовільно) D (посередньо зі значними 

недоліками) 

60-67 

 

 

Е (достатньо, виконання задовольняє 

мінімуму критеріїв оцінки) 
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35-59 

не
за

ра
хо

ва
но

 

2 (незадовільно) FХ (незадовільно, з можливістю 

повторного складання) 

1-34 

 

 

F (незадовільно, з обов'язковим 

повторним вивченням) 

 

V.Засоби діагностики результатів навчання. 

 Діагностичний розділ визначає диференційований та об’єктивний облік результатів 

навчальної діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів (блоків): 

1) контроль засвоєння теоретичних знань (опитування на практичних заняттях); 

2) контроль самостійної роботи студентів, зокрема, виконання письмових завдань, 

підготовка і захист реферативних робіт, виконання індивідуальних науково-

дослідних завдань; 

3) виконання тестових завдань та контрольних робіт.  

 

VI. Програма навчальної дисципліни 
 

«Вступ до спеціальності « Міжнародне право»  
 

№ Курс І  Семестр 1 
 

Обсяг в кредитах ЄКТС / Всього 
годин у семестрі 90 

 
 

Назва теми 
 

Кількість годин, з них: 
лек-
ції 
(Л) 

семі
нар. 
зан. 
(пра
кт.) 
(СЗ) 

інд.-
конс. 
роб.  
(ІКР) 

сам. 
роб. 
студ. 
(СРС
) 

форма 
контролю 

Примі
тка 

 Змістовий модуль І. ММііжжннааррооддннее  ппрраавваа  вв  ннооррммааттииввнніійй  ссииссттеемміі  
1. ММііжжннаарроодднніі  ппррааввооввііддннооссииннии 1 2  4 У,ПК  
2. ППоонняяттттяя  ттаа  ооссооббллииввооссттіі  ссууччаассннооггоо  

ммііжжннааррооддннооггоо  ппрраавваа 
 

1 2  4 У,ПК  

3. ІІссттооррііяя  ссттааннооввллеенннняя  іі  ррооззввииттккуу  
ммііжжннааррооддннооггоо  ппрраавваа 
 

1 1  5 У,СР,ПК  

4. ССттааннооввллеенннняя  іі  ррооззввииттоокк  ннааууккии  
ммііжжннааррооддннооггоо  ппрраавваа   

2 1  5 У,СР,ПК  

5. Система і структура сучасного 
міжнародного права 

1 2  4 У,СР,ПК  

 Змістовий модуль ІІ. Правова природа міжнародного права   
6. Принципи та норми міжнародного 

права 
2 2  8 У, ПК  

7. Міжнародні правопорушення та  2   5 У, ПК  
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відповідальність, санкції 
8.  Інститут міжнародної 

правосуб'єктності та правове 
становище фізичних і юридичних 
осіб у міжнародному праві 

1   8 У, ПК  

9. Міжнародний правотворчий процес 2   4 У,СР,КР  
 Змістовий модуль IІІ. Міжнародний правопорядок та реалізація норм міжнародного 

права 
10. Міжнародний правопорядок 2    У,СР,ПК  
11. Механізм реалізації  

міжнародного права 
2    У,СР,ПК  

12. Взаємодія міжнародного права з 
іншими системами управління 
сучасними міжнародними 
відносинами   

1   5 У,СР,ПК  

13. Україна – суверенний, 
рівноправний, самостійний 
учасник міжнародних відносин 
 

1   4 У,СР,ПК  

14. Міжнародне право на початку XXI 
століття 

1   4 У,СР,КР  

Разом годин: 90 20 10  60 Залік  
Форми контролю:  усне опитування – У 

контрольні роботи – КР 
перевірка конспектів – ПК 
перевірка завдань для самостійної роботи – СР   

 тестування – Т 
 інші –  

 

VI. Зміст дисципліни за модулями 

Зміст дисципліни за модулями 
 

Змістовний модуль 1  
 

    Тема 1 . Міжнародні правовідносини 

    Тема 2. ППоонняяттттяя  ттаа  ооссооббллииввооссттіі  ссууччаассннооггоо  ммііжжннааррооддннооггоо  ппрраавваа 

    Тема 3. ІІссттооррііяя  ссттааннооввллеенннняя  іі  ррооззввииттккуу  ммііжжннааррооддннооггоо  ппрраавваа  

        Тема  4. ССттааннооввллеенннняя  іі  ррооззввииттоокк  ннааууккии  ммііжжннааррооддннооггоо  ппрраавваа  

    Тема  5. Система і структура сучасного міжнародного права 

 

Змістовний модуль 2 

 

        Тема 6. Міжнародні правопорушення та  відповідальність, санкції  

    Тема 7. Інститут міжнародної правосуб'єктності та правове становище фізичних і  

юридичних осіб у міжнародному праві 
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    Тема 8. Міжнародний правотворчий процес 

    Тема 9. Принципи та норми міжнародного права 

 

Змістовний модуль 3 

 

     Тема 10. Міжнародний правопорядок 

     Тема 11. ММееххааннііззмм  ррееааллііззааццііїї    ммііжжннааррооддннооггоо  ппрраавваа  

  ТТема 12. Взаємодія міжнародного права з іншими системами управління сучасними 

міжнародними відносинами                                           

      Тема 13. Україна – суверенний, рівноправний, самостійний учасник міжнародних 

відносин. 

      Тема. 14. Міжнародне право на початку XXI століття 

 

6.1. Плани лекцій  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

 

ЗЗммііссттооввиийй  ммооддуулльь  11..  ММііжжннааррооддннее  ппрраавваа  вв  ннооррммааттииввнніійй  ссииссттеемміі 

Тема 1. Міжнародні правовідносини 

Поняття міжнародних правовідносин. Міжнародні правовідносини в механізмі 

міжнародно-правового регулювання. Матеріальна основа міжнародних правовідносин. 

Юридична основа міжнародних правовідносин. 2 Суб'єкти міжнародних правовідносин. 

Співвідношення понять "суб'єкт міжнародного права" і "суб'єкт міжнародних 

правовідносин". Передумови участі в міжнародних правовідносинах. Держава в системі 

міжнародних правовідносин. Міжнародні організації як учасники міжнародних 

правовідносин. Особливості участі в міжнародних правовідносинах фізичних і юридичних 

осіб.  Структура міжнародних правовідносин. Суб'єктивне право і суб'єктивний обов'язок у 

міжнародних правовідносинах. Зв'язок прав і обов'язків у міжнародних правовідносинах. 

Співвідношення реальної поведінки учасників міжнародних правовідносин з їх правами та 

обов'язками. Види міжнародних правовідносин і засади їх правомірності. Об'єкт 

міжнародних правовідносин. Поняття й особливості об'єкта міжнародних правовідносин.  

Динаміка виникнення, зміни і припинення міжнародних правовідносин. Механізм 

приведення поведінки учасників міжнародних правовідносин відповідно до їх прав і 

обов'язків у процесі розвитку правовідносин.  Проблема трансформації суб'єктивних прав і 
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суб'єктивних обов'язків міжнародних правовідносин у права та обов'язки суб'єктів 

внутрішньодержавного права. Динаміка взаємодії міжнародних і національних 

правовідносин. 

Джерела інформації: [11-15, 19-20] 

 

Тема 2. Поняття та особливості сучасного міжнародного права 

Походження терміна "міжнародне право". Визначення поняття "міжнародне публічне 

право". Шляхи пізнання сутності міжнародного права. Досягнення вчених зарубіжних країн 

щодо природи міжнародного права. Вітчизняні вчені про сутність міжнародного права.  

Головне призначення міжнародного права. Міжнародне право та міжнародні відносини. 

Міжнародне право в міжнародній нормативній системі. Об'єктивна необхідність існування 

міжнародного права. Вплив науково-технічного і соціального прогресу на міжнародне право. 

Глобальні проблеми сучасності і міжнародне право. Проблема забезпечення миру і безпеки. 

Інтернаціоналізація і зростання взаємозв'язку держав світу. 4. Зовнішні фактори впливу на 

міжнародне право. Економічні відносини та міжнародне право. Взаємодія зовнішньої 

політики і міжнародного права. Ідеологія і міжнародне право. Вплив соціально-

психологічних факторів на міжнародно-правову свідомість. Навколишнє середовище, 

демографічні, біологічні та інші фактори впливу на міжнародне право.  Характерні риси 

міжнародного права. Міжнародне право – особлива правова система. Структура 

міжнародного права. Функції міжнародного права. Метод міжнародно-правового 

регулювання. Об'єкт і предмет міжнародного права. Поняття "суб'єкт міжнародного права". 

Вітчизняна і зарубіжна юридична наука про суб'єктів міжнародного права. Визнання 

суб'єктів міжнародного права та їхніх органів. Декларативна і конститутивна теорія 

визнання. Визнання de jure, de facto й ad hoc. Юридичні наслідки визнання. 

Правонаступництво суб'єктів міжнародного права. Віденські конвенції 1978 і 1983 pp. про 

правонаступництво держав.  Особливості міжнародного правотворчого процесу. Джерела 

міжнародного права. Кодифікація міжнародного права та II види. Збірки угод, документів і 

матеріалів з питань міжнародного права. Головні видання з міжнародного права. 

 

Джерела інформації:  [19-24] 

 

Тема 3. Історія становлення і розвитку міжнародного права 

Сучасні теорії виникнення міжнародного права. Концепція ubi societas ibi jus. 

Концепція першості міжнародно-правових джерел. Теорія першочергового виникнення 
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національного права. Періодизація історії міжнародного права. Міжнародні події як критерій 

періодизації міжнародного права. Історичні типи міжнародного права. Марксистсько-

ленінська типологізація і періодизація міжнародного права. Сучасна юридична наука про 

періодизацію історії міжнародного права.Міжнародне право в міждержавних стосунках 

стародавнього світу. Особливості міжнародних відносин і міжнародного права держав 

Дворіччя і Єгипту. Міжнародне право стародавніх індійської та китайської держав. Головні 

інститути міжнародного права Стародавніх Греції і Риму. Римське право та jus gentium. 

Становлення міжнародного права у середньовіччі. Міжнародно-правова діяльність центрів 

міжнародного життя на території України. Особливості міжнародно-правового регулювання 

відносин західноєвропейських держав. Міжнародне право країн Арабського Сходу. Питання 

становлення і розвитку міжнародного права на Африканському, Латиноамериканському та 

інших континентах. Міжнародне право в перехідний період від середньовіччя до нового 

часу. Вестфальський мир 1648 р. Основні інститути міжнародного права періоду 

абсолютизму. Міжнародно-договірна і дипломатична діяльність козацької держави. 

Міжнародна політика Б.Хмельницького і його спадкоємців. Гадяцька та інші угоди. 

Договори з Москвою. Зовнішня політика і міжнародні угоди Гетьманщини. Міжнародно-

правова і дипломатична діяльність Запорізької Січі. Вплив Великої французької та інших 

буржуазних революцій на розвиток міжнародного права. "Європейське міжнародне право 

цивілізованих народів". Віденський конгрес 1815 р. Паризький конгрес 1856 р. Берлінський 

конгрес 1878 p., Берлінська конференція 1884 – 1885 рр. Гаазькі конференції миру 1899 і 

1907 рр. Міжнародне право як засіб закріплення поділу світу і колоніальних загарбань. 

Колонії, протекторати, сфери впливу. Друга світова війна і міжнародне право. 

Вашингтонська декларація 1942 р. Московська, Тегеранська (1943 р.), Ялтинська і 

Берлінська (1945 р.) конференції та їх рішення. Нюрнберзький і Токійський трибунали. 

Конференція Об'єднаних Націй у Сан-Франциско. Потсдамська конференція та її значення 

для розвитку міжнародного права. 10. Утворення Організації Об'єднаних Націй. Статут ООН. 

Мирні договори 1947 р. Мирне врегулювання з Німеччиною та Японією. 11. Створення 

НАТО, СЕАТО, СЕНТО та їхній вплив на вирішення питань колективної безпеки. Система 

органів співробітництва країн Східної Європи. Рада Економічної Взаємодопомоги. 

Джерела інформації: [9, 24-30] 

Тема 4. Становлення і розвиток науки міжнародного права 

 Наука міжнародного права та її роль у розвитку і функціонуванні міжнародного права. 

Міжнародно-правові погляди вчених у стародавні часи. Природно-правові погляди 

стародавнього світу на міжнародне право. Ветхий Завіт про міжнародні стосунки. Книга 
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Маккавеї про союзні угоди, закони і звичаї війни. Артхашастра і Махабхарата про правила 

міждержавних стосунків, посольське право, зовнішню політику держави. Міжнародно-

правові ідеї Конфуція, Лао-Цзи. Міжнародно-правові погляди давньогрецьких мислителів 

(Гомер, Ксенофонт, Сократ, Платон, Аристотельта ін.) і давньоримських авторів (Т.Лівій, 

Цицерон, Помпоній, Ульпіан, М.Аврелій та ін.). Становлення міжнародно-правової 

проблематики як самостійної галузі знань. Релігійне і канонічне тлумачення норм 

міжнародного права. Блаженний Августин, Граціан, Фома Аквінський. Ґлоссатори і 

постґлоссатори. Ф. Аккурсій, Бартол, Балд. Світський напрям розвитку міжнародно-

правових знань. "Монархія" А.Данте. "Діалог між читачем і учнем" В.Оккама. П.Дюбуа, 

К.Пізанська, І.Подєбрад, М.Падуанський, Н.Макіавеллі. Міжнародно-правові погляди 

Ф.Вітторіа, Б.Айали, А.Джентілі, Ф.Суареса, Д.Сото. Наука міжнародного права в працях 

Г.Греція. Позитивно-правовий, природно-правовий і гроціанський напрями науки 

міжнародного права. Міжнародно-правове вчення Т.Гоббса, Б.Спінози, С.Пуффендорфа, 

Х.Томазія, Х.Вольфа, Е.Ваттеля, К.Бейнкерсгука, І.Мозера, Р.Зьоча, Г.Мартенса. Розвиток 

науки міжнародного права І.Кантом, Г.Гегелем, І.Бентамом, Р.Филлімором, Ф.Цорном, 

А.Цорном, Є.Кауффманом, Ф.Лістом, Л.Оппенгеймом, М.Коркуновим, Ф.Мартенсом, 

Л.Кемеровським. Сучасні напрями науки міжнародного права. "Відроджене" природно-

правове вчення про міжнародне право. Позитивістський напрям у науці міжнародного права. 

Нормативізм. Солідарістське вчення про міжнародне право. Скандинавський і 

американський реалізм. Соціологічний напрям в науці міжнародного права. Марксистсько-

ленінська наука міжнародного права. Історична школа міжнародного права. Радянська наука 

міжнародного права. Методологія науки міжнародного права. Сучасна система науки 

міжнародного права. Актуальні проблеми теорії і практики міжнародного права. 

 

Джерела інформації: [9, 15-22] 

Тема 5. Система і структура сучасного міжнародного права 

Поняття системи міжнародного права. Обґрунтування побудови системи міжнародного 

права. Проблеми становлення загальновизнаної системи міжнародного права. Закономірності 

розвитку системи міжнародного права. Внутрішньосистемна організація міжнародного 

права. Генетичні, функціональні і структурні зв'язки елементів і компонентів системи 

міжнародного права. Система міжнародного права і система міжнародних відносин. Питання 

функціонування сучасних регіональних підсистем системи міжнародного права. Загальна 

характеристика структури міжнародного права. Головні компоненти структури 

міжнародного права. Співвідношення структури і системи міжнародного права. Поняття 



 
 

13 

галузі міжнародного права та її структура. Системостворюючі фактори в галузі 

міжнародного права. Різновиди галузей міжнародного права. Поняття і структура інституту 

міжнародного права. Класифікація інститутів сучасного міжнародного права: 

загальносистемні, внутрішньогалузеві, комплексні, суміжні тощо. Нормативні 

розпорядження та їх різновиди. Структура міжнародного нормативно-правового 

розпорядження. Система міжнародного права, система науки міжнародного права і система 

навчальних курсів міжнародного права. Система викладання сучасного міжнародного права. 

 

Джерела інформації: [11, 14, 28-29] 

 

Змістовий модуль 2. Правова природа міжнародного права 

 

Тема 6. Принципи та норми міжнародного права 

Поняття принципів міжнародного права. Система принципів сучасного міжнародного 

права. Принцип як імперативний регулятор міжнародних відносин. Принцип як 

закономірність побудови системи міжнародного права. Принципи міжнародної 

правотворчості та правозастосування. Принципи-ідеї. Загальні принципи права та 

міжнародне право.  

Загальні принципи внутрішньодержавного права і принципи міжнародного права. 

Характерні особливості та функції загальних принципів права. Міжнародна судова практика 

про загальні принципи права. Принципи сучасного міжнародного права: поняття та 

історична обумовленість. Головні принципи – ядро системи міжнародного права, його вища 

юридична і морально-політична сила. Класифікація принципів міжнародного права. 

Взаємозв'язок і взаємодія принципів. Структура принципу міжнародного права. Кодифікація 

принципів: Статут ООН, Декларація про принципи міжнародного права, які стосуються 

дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН 1970 р. 

Заключний акт Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі 1975 р. 4. Поняття і 

характеристика норм міжнародного права. Класифікація норм міжнародного права. Ієрархія 

норм у міжнародному праві. Імперативні і диспозитивні норми. Норми юридичні і фактичні. 

Структура норм міжнародного права. Міжнародно-правові звичаєві та договірні норми. 

Норми рішень міжнародних організацій. 

 

Джерела інформації: [11-26] 
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Тема 7 Міжнародні правопорушення та  відповідальність, санкції  

Поняття міжнародного правопорушення. Види міжнародних правопорушень. 

Злочини колоніалізму, расизму. Нові форми рабства. Екоцид. Наслідки недружнього 

акту, зловживання правом, квазіміжнародного правопорушення. Склад міжнародного 

правопорушення. Об'єктивні елементи міжнародного правопорушення. Суб'єкти 

міжнародних правопорушень. Протиправні дії чи утримання від дій законодавчих, 

виконавчих і судових органів держави. Дії органів держави за межами їх компетенції. 

Протиправні дії міжнародних організацій. Шкода від протиправних дій чи утримання від дій. 

Причинно-наслідковий зв'язок між протиправною дією чи утриманням від дії і шкодою. 

Вина як суб'єктивний елемент міжнародного правопорушення. Поняття і юридична природа 

міжнародно-правової відповідальності. Передумови міжнародно-правової відповідальності, 

її принципи та цілі. Місце інституту відповідальності в системі сучасного міжнародного 

права. Кодифікація норм відповідальності в Комісії міжнародного права ООН. Науково-

технічний прогрес і проблема міжнародно-правової відповідальності. Міжнародно-правова 

відповідальність – вид юридичної відповідальності. Міжнародно-правові погляди на типи 

відповідальності в міжнародному праві. Зміст міжнародно-правової відповідальності. 

Суб'єкти міжнародно-правової відповідальності. Держава – головний суб'єкт міжнародно-

правової відповідальності. Особливості міжнародно-правової відповідальності міжнародної 

організації. Спеціальний характер міжнародно-правової відповідальності інших суб'єктів. 

Підстави міжнародно-правової відповідальності. Юридичні підстави міжнародно-правової 

відповідальності. Міжнародний договір, міжнародний звичай, рішення міжнародних 

організацій та міжнародних судових установ і односторонні міжнародно-правові акти як 

юридичні підстави міжнародно-правової відповідальності. Фактичні підстави міжнародно-

правової відповідальності. Загальні принципи міжнародно-правової відповідальності. Цілі й 

функції міжнародно-правової відповідальності. Об'єкт міжнародно-правової 

відповідальності. Матеріальна та нематеріальна відповідальність. Форма міжнародно-

правової відповідальності. Ресторація, сатисфакція, реституція, репарація. Залежність обсягу 

і виду відповідальності від характеру і наслідків правопорушення. Обставини, що 

виключають міжнародно-правову відповідальність. Міжнародна кримінальна 

відповідальність. Нюрнберзький і Токійський міжнародні воєнні трибунали. Характерні 

особливості міжнародно-правових санкцій. Співвідношення міжнародно-правової 

відповідальності та міжнародно-правових санкцій. 2. Сучасна система міжнародно-правових 

санкцій. Міжнародно-правові концепції міжнародних санкцій. 3. Санкції, які здійснюються 

державами в порядку самодопомоги. Реторсії, репресалії, ембарго, бойкот, невизнання, 
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розрив дипломатичних і консульських відносин. Самооборона (необхідна оборона, 

самооборона від агресії). 4. Санкції, які здійснюються державами з допомогою міжнародних 

організацій. Призупинення прав і привілеїв, що випливають з членства в міжнародній 

організації (позбавлення права голосу, на представництво, на одержання допомоги і 

обслуговування, відмова в членстві, виключення з міжнародного спілкування). Форми і 

засоби виключення правопорушника з міжнародного спілкування (розрив економічних 

відносин, припинення політичного і воєнного співробітництва, транспортного, телеграфного, 

телефонного, телетайпного і т.п. зв'язку, невизнання, відмова від дипломатичного і 

консульського представництва тощо). Колективні збройні заходи. Механізм застосування 

міжнародно-правових санкцій. Умови правомірного застосування санкцій.  

 

Джерела інформації: [15, 20-28] 

Тема 8. Інститут міжнародної правосуб'єктності та правове становище фізичних і 

юридичних осіб у міжнародному праві 

Поняття міжнародної правосуб'єктності. Виникнення суб'єктів міжнародного права. 

Розвиток сучасного міжнародного права і тенденції розвитку інституту міжнародної 

правосуб'єктності. Структура інституту міжнародної правосуб'єктності. Комплекс норм, які 

визначають правовий статус учасника міжнародних правовідносин. Передумови і функції 

міжнародної правосуб'єктності. Види міжнародної правосуб'єктності і класифікація суб'єктів 

міжнародного права. 

Особливості міжнародної правосуб'єктності держави. Основні права та обов'язки 

держави в системі міжнародно-правового регулювання. Міжнародна правосуб'єктність 

складних держав. Постійно нейтральні держави і їхня міжнародна правосуб'єктність. 

Міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень. Сучасні концепції про становище 

фізичної особи в міжнародному праві. Статус особи і міжнародна правосуб'єктність. 

Взаємодія міжнародного і внутрішньодержавного права в розвитку статусу індивідів. Статус 

індивідів у міжнародних організаціях. Право петицій. Доступ індивідів до міжнародних 

судових установ і міжурядових організацій і закладів. Поняття та історія боротьби за права 

людини. Буржуазні революції та декларації прав людини і громадянина. Права людини у 

традиціях українського народу. Міжнародний білль про права людини. Соціальна основа 

прав людини. Розвиток природничих наук та техніки і права людини. Громадянське 

суспільство і права людини. Мир і право на життя. Розвиток і навколишнє середовище. 

Законодавство України про права людини. Громадянські і політичні права. Економічні, 

соціальні та культурні права людини. Поняття і значення громадянства для правового 
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становища індивіда в міжнародних відносинах. Вплив міжнародного права на процес 

регулювання громадянства. Засоби набування громадянства. Подвійне громадянство і 

правові засоби його позбавлення. Втрата громадянства та проблема апатридів. Регламентація 

громадянства в законодавстві України. Закони України "Про громадянство " 1991 р. (в 

редакції 1997 р.), "Про правовий статус іноземців" 1994 р., "Про біженців " 1993 р. Правове 

становище іноземних громадян. Історія законодавства України про іноземців. Правовий 

статус іноземців в Україні. В'їзд, перебування і виїзд іноземців з України. Трудові, майнові 

та особисті немайнові права іноземців в Україні. Навчання іноземців в Україні. Шлюбні та 

сімейні права іноземців. Захист прав іноземців. Відповідальність іноземців за 

правопорушення. Нотаріат та іноземні громадяни в Україні. Міжнародне право про правові 

режими іноземців. Право притулку: поняття й історія. Юридичні основи права притулку. 

Основні риси інституту притулку. Обмеження на надання притулку. Територіальний і 

дипломатичний притулки. Декларація про територіальний притулок, прийнята Генеральною 

Асамблеєю ООН у 1967 р. 6. Правовий статус біженців і переміщених осіб. Статус 

національних меншин, етнічних груп і корінного населення. Декларація прав 

національностей України. Правове становище іноземних збройних сил. Міжнародні угоди 

про статус збройних сил. Правовий статус іноземних юридичних осіб. Спільні і змішані 

підприємства. Поняття і види іноземних юридичних осіб. Підпорядкованість національним 

правопорядком. Порядок захисту прав та інтересів іноземних юридичних осіб. Національні 

засоби і дипломатичний захист. Багатонаціональні корпорації і транснаціональні компанії. 

"Квазіміжнародні угоди" і міжнародні договори про діяльність юридичних осіб. 

 

Джерела інформації: [14-26] 

Тема 9. Міжнародний правотворчий процес 

Методологічні основи міжнародної правотворчості. Сутність міжнародного 

правотворчого процесу. Міжнародна договірна ініціатива і форми її здійснення. Суб'єкти 

права договірної ініціативи. Принципи міжнародного правотворчого процесу. Стадія 

вироблення міжнародного правила поведінки суб'єктів. Засоби створення норм 

міжнародного права. Особливості створення міжнародно-правових звичаїв. Правотворчий 

процес у межах міжнародних організацій. Юридичні особливості правотворчої діяльності 

міжнародних організацій. Стадії правотворчого процесу в межах міжнародних організацій. 

Допоміжні функції міжнародних організацій у правотворчості. Повноваження спеціальних 

правотворчих органів. Створення норм, обов'язкових для держав-членів. 

Внутрішньоорганізаційна правотворча діяльність міжнародних організацій. Участь 
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міжнародних судових установ у формуванні норм міжнародного права. Визнання норми 

юридичне обов'язковою як стадія міжнародного правотворчого процесу. Міжнародний 

правотворчий процес і питання надання нормам міжнародного права юридична обов'язкової 

сили у внутрішньодержавній сфері. 

 

Джерела інформації: [25-32] 

Змістовий модуль 3. Міжнародний правопорядок та реалізація норм міжнародного 

права 

Тема 10. Міжнародний правопорядок 

Поняття та характерні особливості міжнародного правопорядку. Світопорядок, 

міжнародний порядок, універсальний (глобальний) міжнародний порядок, міжнародний 

правопорядок. Соціально-економічні та спеціальні юридичні передумови сучасного 

міжнародного правопорядку.  

Співвідношення міжнародного права і міжнародного правопорядку. Норми 

міжнародного права і міжнародний правопорядок. Учасники міжнародного правопорядку. 

Міжнародні правовідносини і міжнародний правопорядок. Матеріальний і юридичний зміст 

міжнародного правопорядку. Форми прояву міжнародного правопорядку: внутрішня та 

зовнішня дія міжнародного правопорядку. Міжнародний правопорядок як система. 

Структура міжнародного правопорядку. Вимоги до учасників міжнародного правопорядку. 

Особливості статусу учасників міжнародного правопорядку. Впорядкованість міжнародного 

правопорядку. Функції міжнародного правопорядку. Принципи міжнародного правопорядку. 

Тенденції розвитку міжнародного правопорядку. Концепції трансформації міжнародного 

правопорядку. 

Джерела інформації:  [28-35] 

Тема 11. Механізм реалізації  міжнародного права 

Поняття механізму реалізації міжнародного права. Механізм реалізації норм 

міжнародного права в системі міжнародно-правового регулювання. Дозвіл, заборона і 

зобов'язання і особливості їх реалізації в міжнародно-правовій сфері. Співвідношення і 

особливості реалізації норм дозвільного, заборонного і зобов'язального характеру. 

Міжнародно-правові гарантії реалізації норм міжнародного права. Міжнародна 

правосвідомість. Міжнародний інституційний механізм реалізації норм міжнародного права. 

Юридичні факти в механізмі реалізації норм міжнародного права. Стадії і способи реалізації. 
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Міжнародний контроль в механізмі реалізації норм міжнародного права. Особливості 

міжнародного тлумачення норм міжнародного права. Офіційне і неофіційне тлумачення. 

Головні засоби тлумачення. Поширювальне і обмежувальне тлумачення. Національний 

механізм реалізації норм міжнародного права. Національно-правові гарантії реалізації норм 

міжнародного права. Національний інституційний механізм реалізації норм міжнародного 

права. Національний правовий механізм реалізації норм міжнародного права. Національний 

контроль за належною реалізацією норм міжнародного права. Проблема співвідношення 

національно-правового тлумачення і необхідного з'ясування змісту норми міжнародного 

права. Граматичне і логічне тлумачення, систематичне й історико-політичне тлумачення. 

 

Джерела інформації: [11-13, 14, 28] 

 

Тема 12. Взаємодія міжнародного права з іншими системами управління 

сучасними міжнародними відносинами 

Взаємозв'язок міжнародного і внутрішньодержавного права. Сучасні теорії про 

співвідношення міжнародного і національного права. Загальне і особливе в національному і 

міжнародному праві. Походження права і становлення зв'язків між правом 

внутрішньодержавним і міжнародним. Відносини між національним і міжнародним правом у 

рабовласницький, феодальний і буржуазний періоди історії. Зв'язок між національною і 

міжнародною правотворчістю. Структурно-функціональні зв'язки норм міжнародного і 

внутрішньодержавного права. Зв'язки внутрішньодержавних і міжнародних правовідносин. 

Взаємодія національного і міжнародно-правового механізмів правового регулювання на 

стадії реалізації прав і обов'язків. 

Поняття і суть узгодження норм двох систем права. Узгодження міжнародного і 

внутрішньодержавного права на стадії правотворчості і на стадії реалізації норм права. 

Обов'язок держави узгоджувати розпорядження внутрішньодержавного права з 

розпорядженням міжнародного права. Міжнародне право про співвідношення його норм із 

нормами внутрішньодержавного права. Право держави визначати в межах своєї юрисдикції 

засоби здійснення норм міжнародного права. Неприпустимість посилання держави на своє 

національне законодавство з метою виправдання недотримання норм міжнародного права. 

Вплив рішень міжнародних організацій на національне право. Акти спеціалізованих установ 

ООН. Роль внутрішньодержавного права у функціонуванні міжнародного права. Обов'язок 

держави забезпечити дотримання норм міжнародного права. Засоби забезпечення 

міжнародного права за допомогою актів національного права. Трансформація, відсилка, 
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інкорпорація, легітимація, адаптація, рецепція, уніфікація, паралельна правотворчість, 

створення спеціального правового режиму тощо. 

 

Джерела інформації:  [12-13, 19, 28] 

 

Тема 13. Україна – суверенний, рівноправний, самостійний учасник міжнародних 

відносин.  

Становлення державності на території України і розвиток міжнародних відносин. 

Правова основа стосунків між українськими князівствами. Становлення Київської держави. 

Зовнішньополітичні повноваження князя і віче. Зовнішні зносини Київської держави. 

Міжнародна діяльність Київської держави періоду князя Ігоря. Війни з уличами та 

древлянами. Регентство Ольги. Военно-дипломатична діяльність княгині Ольги. Розширення 

впливу Київської держави періоду Святослава. Похід Святослава на Оку і Волгу. Допомога 

Святослава Візантії у війні з сицилійськими арабами. Інститути міжнародного права періоду 

Святослава. Міжнародно-правовий статус державної території. Кордони Київської держави. 

Міжнародні договори та їхня класифікація. Міжнародні звичаї. Статус іноземців. Зміст 

нейтралітету. Договір Святослава з в'ятичами (964 р.) і його особливості. Особливості 

міжнародно-правового регулювання відносин Київської держави з ясами і касогами. Закони і 

звичаї війни. Умови для правомірного початку воєнних дій. Місія Калокіра. Договір 

Київської держави з Візантією 971 р. і процедура його укладення. Об'єкт договору. Політика 

протекторату і правові форми її закріплення. Суб'єкти права міжнародних договорів періоду 

Святослава. Практика укладення союзних договорів. Нейтралітет. Практика укладення 

таємних договорів. Роль релігії у регулюванні міждержавних відносин. Норми міжнародного 

морського права. Статус комбатантів і некомбатантів у період війни. Угоди Київської 

держави з кримськими васалами Візантії (966 р.), Візантією (967 р.), Болгарією (967 р.), 

печенігами (968 р.) і т.п. Київська Русь часів Володимира Великого. Питання 

територіального верховенства до князювання Володимира. Занепад Київської держави. Нові 

політичні центри на сході Європи та їх ставлення до Києва. Галицько-Волинська держава та 

її міжнародні відносини з кінця XIII ст. Знищення залишків політичної незалежності 

українських земель. Боротьба українців за рівноправність у Литовській державі. Політичне 

становище східних, центральних і західних українських земель. Заснування Запорізької Січі. 

Дипломатичні відносини держави Б.Хмельницького. Національне відродження України. 

Розвиток науки міжнародного права в Україні, кінець XVIII – початок XX ст. Війна і 

революція. Створення Центральної Ради. Зовнішня політика України. Відносини між 
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радянськими республіками і Україна. Міжнародно-договірні відносини УРСР і РРФСР. 

Питання закріплення суверенітету Радянської України. Міжнародно-правова суб'єктність 

України. Міжнародно-правовий статус України в період 1923– 1944рр. Проблеми здійснення 

права зовнішніх зносин. Згортання процесу розвитку української державності. Конституційні 

й законодавчі зміни 1944 р. та їхній формально-юридичний характер. Міжнародно-правова 

діяльність України після другої світової війни. Міжнародна правотворча діяльність УРСР. 

Місце та роль УРСР в універсальній і регіональній системах безпеки. Міжнародно-правові 

аспекти здійснення державного суверенітету України на сучасному етапі. Проголошення 

Верховною Радою України 16 липня 1990 р. Декларації про державний суверенітет і 24 

серпня 1991 р. Акта про незалежність України. Визнання України як незалежної суверенної 

держави. Зовнішньополітична концепція та дипломатична діяльність України. Міжнародна 

договірна діяльність України. Участь України в міжнародному інституційному механізмі. 

Сучасні універсальна й регіональні системи безпеки і участь України в їхньому становленні 

та розвитку. 

 

Джерела інформації: [1-4, 9, 28, 35 ] 

Тема 14. Міжнародне право на початку XXI століття 

Проблеми реформування міжнародного інституційного механізму і трансформації 

сучасного міжнародного права. Забезпечення примату міжнародного права в політиці. 

Суверенітет на сучасному етапі. Питання розвитку інституту міжнародної правосуб'єктності. 

Декларація третього тисячоліття та її роль у розвиту міжнародного права. Реформа 

ООН та її значення для нового правопорядку у міжнародних правовідносинах та розвитку 

права на сучасному етапі становлення людства. Міжнародні ініціативи України. Діяльність 

України по входженню до європейського правового простору. Досягнення в становленні 

нового міжнародного економічного порядку. Правові проблеми становлення нового 

інформаційного порядку. Глобальні проблеми на рубежі XX і XXI ст. Правові питання 

екологічної безпеки. 

Міжнародна гуманітарна революція і міжнародне право. Міжнародна Хартія прав 

людини і внутрішня компетенція держав. Проблеми підвищення ефективності сучасного 

міжнародного права. Нові риси сучасного міжнародного права. Розширення сфери дії 

сучасного міжнародного права. Прогнозування розвитку міжнародного права. 

 

Джерела інформації: [11-26, 33-34] 
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6.2. Плани семінарських занять 

На семінарські заняття виносяться основні питання тем курсу. В ході підготовки до семінару 
студент повинен з`ясувати  план заняття, прочитати конспект лекцій з теми семінару і 
відповідні розділи підручника, ознайомитись з рекомендованою літературою, опрацювати 
нормативно-правовий матеріал. Питання курсу "Вступ до спеціальності «Міжнародне 
право»", які не виносяться на семінарські заняття вивчаються студентами самостійно.  
    Готуючись до виступу на семінарі студентам пропонується скласти план або тези 
виступу, якими можна користуватися під час виступу. Дуже важливо під час виступу на 
семінарі спиратися на теоретичні положення щодо регламентації правового статусу особи, 
аналіз фактів, що характеризує правовий статус особи на міжнародному рівні та на 
національному рівні в різних державах світу. Виступ на семінарі повинен характеризуватися 
логічною послідовністю викладених положень та завершуватися висновками, 
сформульованими доповідаючим.  
 Обговорення питань на семінарському занятті ведеться у формі вільної дискусії, тому 
кожен студент повинен уважно слухати доповіді всіх учасників і може виступити з 
доповненням , або вказати на помилки, які були допущені під час відповіді на поставлене 
запитання іншим студентом.  
  На семінарське заняття студенти можуть підготувати реферати з питань, які 
стосуються теми, яка виноситься на семінарське заняття.  
 Перед написанням реферату студент повинен опрацювати міжнародні та національні 
правові акти, та обов`язкову і додаткову літературу  по темі. Обсяг реферату складає 10-15 
сторінок. Його структура: вступ ( 1-2 стор), основна частина ( 8-10 стор), висновки ( 1-2 
стор); перелік використаних джерел. Реферат виконується на білому папері формату А4 .При 
підготовці реферату студенти  проводять власний аналіз та реферування літературних 
джерел. Реферати заслуховуються та обговорюються на семінарських заняттях, кращі з них 
можуть бути рекомендовані на розгляд у наукових студентських гуртках, конференціях. 
 Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він повинен 
відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семінарські заняття у групі. За 
погодженням з викладачем студент може підготувати реферат з пропущеної теми дисципліни 
"Вступ до спеціальності «Міжнародне право»". Тему реферату студент може вибрати як із 
запропонованих тем, так і вибрати самостійно, але лише за погодженням з викладачем. 
 

ЗЗммііссттооввиийй  ммооддуулльь  11..  ММііжжннааррооддннее  ппрраавваа  вв  ннооррммааттииввнніійй  ссииссттеемміі 

Семінар 1. Міжнародні правовідносини 

1. Поняття міжнародних правовідносин.  

2. Міжнародні правовідносини в механізмі міжнародно-правового регулювання. 

3.  Матеріальна основа міжнародних правовідносин.  

4. Юридична основа міжнародних правовідносин.  
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5.  Суб'єкти міжнародних правовідносин.  

6. Співвідношення понять "суб'єкт міжнародного права" і "суб'єкт міжнародних 

правовідносин". 

7.  Передумови участі в міжнародних правовідносинах.  

8. Держава в системі міжнародних правовідносин.  

 
Теми рефератів: 

1. Відмінність учасника міжнародних відносин від суб’єкта. 

2. Сутність основного суб’єкта міжнародного права держави. 

        3. Динаміка змін у сучасних відносинах та її вплив на розвиток правопорядку 
 

Джерела інформації: [11-15, 19-20] 

 
 

Семінар 2. Поняття та особливості сучасного міжнародного права 

1. Походження терміна "міжнародне право".  

2. Визначення поняття "міжнародне публічне право".  

3. Шляхи пізнання сутності міжнародного права.  

4. Досягнення вчених зарубіжних країн щодо природи міжнародного права.  

5. Вітчизняні вчені про сутність міжнародного права. 

6.   Головне призначення міжнародного права.  

7. Міжнародне право та міжнародні відносини.  

8. Міжнародне право в міжнародній нормативній системі.  

 

Теми рефератів: 

 

1. Особливості правотворчого процесу у міжнародному праві; 

2. Кодифікація міжнародного права та роль Комісії у цьому питанні; 

3. Сучасні концепції сутності міжнародного права 

 

Джерела інформації: [19-24] 

 

Семінар 3. Історія становлення і розвитку міжнародного права 

1. Сучасні теорії виникнення міжнародного права. Концепція ubi societas ibi jus.  

2. Концепція першості міжнародно-правових джерел.  
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3. Теорія першочергового виникнення національного права. Періодизація історії 

міжнародного права.  

4. Міжнародні події як критерій періодизації міжнародного права.  

5. Історичні типи міжнародного права.  

6. Марксистсько-ленінська типологізація і періодизація міжнародного права.  

7. Сучасна юридична наука про періодизацію історії міжнародного права. 

 

Теми рефератів: 

1. Концепції щодо розвитку історії МП; 

2. Українські науковці щодо розвитку міжнародного права; 

3. Нові погляди на історію МП в ООН 

 

Джерела інформації:  [9, 24-30] 

 

Семінар  4. Становлення і розвиток науки міжнародного права 

1. Наука міжнародного права та її роль у розвитку і функціонуванні 

міжнародного права.  

2. Міжнародно-правові погляди вчених у стародавні часи. Природно-правові 

погляди стародавнього світу на міжнародне право.  

3. Ветхий Завіт про міжнародні стосунки.  

4. Книга Маккавеї про союзні угоди, закони і звичаї війни.  

5. Артхашастра і Махабхарата про правила міждержавних стосунків, посольське 

право, зовнішню політику держави.  

6. Міжнародно-правові ідеї Конфуція, Лао-Цзи.  

7. Міжнародно-правові погляди давньогрецьких мислителів (Гомер, Ксенофонт, 

Сократ, Платон, Аристотельта  

8. Становлення міжнародно-правової проблематики як самостійної галузі знань. 

 

Теми рефератів: 

1.  Поняття науки та її значення щодо вивчення явищ у міжнародному праві; 

2. Значення доктрин та концепцій у міжнародному праві; 

3. Роль Української науки міжнародного права. 

 

Джерела інформації: [9, 15-22] 
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Семінар 5. Система і структура сучасного міжнародного права 

1. Поняття системи міжнародного права.  

2. Обґрунтування побудови системи міжнародного права. 

3.  Проблеми становлення загальновизнаної системи міжнародного права.  

4. Закономірності розвитку системи міжнародного права. Внутрішньосистемна 

організація міжнародного права.  

5. Генетичні, функціональні і структурні зв'язки елементів і компонентів системи 

міжнародного права. 

 

Теми рефератів: 

1. Поняття системи та її використання у МП; 

2. Система міжнародного права та її значення для розвитку галузі; 

3. Компоненти системи МП; 

 

Джерела інформації: [11, 14, 28-29] 

 

Змістовий модуль 2. Правова природа міжнародного права 

Семінар  6.  Принципи та норми міжнародного права 
 
 

1. Поняття та соціальна обумовленість загальних принципів міжнародного права 

2. Принцип незастосування сили та загрози силою  

3.  Принцип мирного вирішення міжнародних спорів 

4. Принцип загальної поваги до прав людини 

5. Принцип рівності народів та їх права на самовизначення  

6. Принцип добросовісного виконання міжнароднро-правових зобовязань 

7. Поняття міжнародно-правових норм  

8. Специфіка міжнародно-правових норм  

 

Теми рефератів: 

1. Принципи міжнародного права - ідеї 

2. Колізії принципів сучасного міжнародного права 

 

Джерела інформації: [12-13, 19, 28] 
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6.3.  Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

 

ЗЗммііссттооввиийй  ммооддуулльь  11..  ММііжжннааррооддннее  ппрраавваа  вв  ннооррммааттииввнніійй  ссииссттеемміі 

Тема 1. Міжнародні правовідносини 

Питання для самостійного опрацювання: 

1 правовідносини в механізмі міжнародно-правового регулювання.  

2. Матеріальна основа міжнародних правовідносин. Юридична основа міжнародних 

правовідносин.  

2. Передумови участі в міжнародних правовідносинах.  

4. Держава в системі міжнародних правовідносин. Міжнародні організації як учасники 

міжнародних правовідносин.  

5. Особливості участі в міжнародних правовідносинах фізичних і юридичних осіб. 

6. Структура міжнародних правовідносин. 

7.  Суб'єктивне право і суб'єктивний обов'язок у міжнародних правовідносинах. 

8.  Зв'язок прав і обов'язків у міжнародних правовідносинах.  

9. Співвідношення реальної поведінки учасників міжнародних правовідносин з їх 

правами та обов'язками. 

10.  Проблема трансформації суб'єктивних прав і суб'єктивних обов'язків міжнародних 

правовідносин у права та обов'язки суб'єктів внутрішньодержавного права.  

 

Теми рефератів: 

1. Відмінність учасника міжнародних відносин від суб’єкта. 

2. Сутність основного суб’єкта міжнародного права держави. 

3. Динаміка змін у сучасних відносинах та її вплив на розвиток правопорядку. 

 

Теми доповідей  для колоквіуму: 

1. Проблеми впливу країн С 7 на стан відносин. 

2. Роль Тихо азіатських країн на сучасному етапі у становленні правопорядку. 

3. Поняття та особливості об’єктів міжнародних правовідносин. 

4. Взаємозв’язок міжнародного права та національного законодавства 

Джерела інформації: [11-15, 19-20] 
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Тема 2. Поняття та особливості сучасного міжнародного права 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Досягнення вчених зарубіжних країн щодо природи міжнародного права.  

2. Вітчизняні вчені про сутність міжнародного права. 

3.  Об'єктивна необхідність існування міжнародного права. 

4. Інтернаціоналізація і зростання взаємозв'язку держав світу. 

5. Ідеологія і міжнародне право.  

6. Вплив соціально-психологічних факторів на міжнародно-правову свідомість.  

7. Навколишнє середовище, демографічні, біологічні та інші фактори впливу на 

міжнародне право. 

8. Характерні риси міжнародного права.  

9. Метод міжнародно-правового регулювання. Об'єкт і предмет міжнародного права. 

10.Декларативна і конститутивна теорія визнання 

 

Теми рефератів: 

1. Особливості правотворчого процесу у міжнародному праві; 

2. Кодифікація міжнародного права та роль Комісії у цьому питанні; 

3. Сучасні концепції сутності міжнародного права 

 

Теми доповідей  для колоквіуму: 

1. Поняття правонаступництва у міжнародному праві; 

2. Поняття визнання; 

3. Роль національного законодавства у питання застосування норм міжнародного права 

у внутрішньому правопорядку. 

 

Джерела інформації:  [19-24] 

 

Тема 3. Історія становлення і розвитку міжнародного права 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Сучасні Концепція ubi societas ibi jus 

2. Періодизація історії міжнародного права. 

3.  Міжнародні події як критерій періодизації міжнародного права. Історичні типи 

міжнародного права.  
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4.  Міжнародне право в міждержавних стосунках стародавнього світу.  

5. Особливості міжнародних відносин і міжнародного права держав Дворіччя і Єгипту. 

Міжнародне право стародавніх індійської та китайської держав.  

6. Головні інститути міжнародного права Стародавніх Греції і Риму. Римське право та 

jus gentium. 

7.  Становлення міжнародного права у середньовіччі.  

8. Міжнародно-правова діяльність центрів міжнародного життя на території України. 

9. Особливості міжнародно-правового регулювання відносин західноєвропейських 

держав.  

10. Питання становлення і розвитку міжнародного права на Африканському, 

Латиноамериканському та інших континентах. 

 

Теми рефератів: 

 

1. Концепції щодо розвитку історії МП; 

2. Українські науковці щодо розвитку міжнародного права; 

3. Нові погляди на історію МП в ООН 

 

Теми доповідей для колоквіуму: 

 

1. Вестфальський мир та його значення для розвитку МП.  

2. Роль Гуго Гроція для становлення МП; 

3. Ліга Націй на її роль в історії МП. 

4. ООН щодо історії як науки та щодо МП як окремої галузі.  

 

Джерела інформації: [9, 24-30] 

 

Тема 4. Становлення і розвиток науки міжнародного права 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Ветхий Завіт про міжнародні стосунки.  

2. Міжнародно-правові ідеї Конфуція, Лао-Цзи. 

3. Міжнародно-правові погляди Ф.Вітторіа, Б.Айали, А.Джентілі, Ф.Суареса, Д.Сото. 
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4.Розвиток науки міжнародного права І.Кантом, Г.Гегелем, І.Бентамом, Р.Филлімором, 

Ф.Цорном, А.Цорном, Є.Кауффманом, Ф.Лістом, Л.Оппенгеймом, М.Коркуновим, 

Ф.Мартенсом, Л.Кемеровським. 

5. Сучасні напрями науки міжнародного права. "Відроджене" природно-правове вчення 

про міжнародне право.  

6. Позитивістський напрям у науці міжнародного права.  

7. Нормативізм. Солідарістське вчення про міжнародне право. Скандинавський і 

американський реалізм.  

8. Соціологічний напрям в науці міжнародного права.  

9. Марксистсько-ленінська наука міжнародного права.  

10. Історична школа міжнародного права.  

 

Теми рефератів: 

1.  Поняття науки та її значення щодо вивчення явищ у міжнародному праві; 

2. Значення доктрин та концепцій у міжнародному праві; 

3. Роль Української науки міжнародного права. 

 

Теми доповідей на колоквіумах: 

 

1. Наука міжнародного права щодо історії розвитку націй, держав у МП; 

2. Наукові школи, дискусії та їх значення для розвитку МП; 

3. Роль науковців у МП та їх вклад у розвиток МП; 

4. Українська наука МП та її роль для розвитку МП. 

 

Джерела інформації: [9, 15-22] 

 

Тема 5. Система і структура сучасного міжнародного права 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Обґрунтування побудови системи міжнародного права.  

2. Проблеми становлення загальновизнаної системи міжнародного права. 

Закономірності розвитку системи міжнародного права. 

3.  Внутрішня системна організація міжнародного права.  

4. Генетичні, функціональні і структурні зв'язки елементів і компонентів системи 

міжнародного права.  
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5. Система міжнародного права і система міжнародних відносин. 

6.  Питання функціонування сучасних регіональних підсистем системи міжнародного 

права. 

7. Загальна характеристика структури міжнародного права.  

8. Поняття галузі міжнародного права та її структура.  

9. Поняття і структура інституту міжнародного права.  

10 Нормативні розпорядження та їх різновиди.  

 

Теми рефератів: 

 

1. Поняття системи та її використання у МП; 

2. Система міжнародного права та її значення для розвитку галузі; 

3. Компоненти системи МП; 

 

Теми доповідей для колоквіуму: 

 

1. Поняття галузі міжнародного права її особливості; 

2. Система вивчення міжнародного права, новітні підходи; 

3. Зв'язок науки МП та практики роботи міжнародних організацій та діяльності 

суб’єктів. 

4. Роль України в розвитку системи МП  

 

Джерела інформації:  [11, 14, 28-29] 

Змістовий модуль 2. Правова природа міжнародного права 

 

Тема 6. Принципи та норми міжнародного права 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Принцип як закономірність побудови системи міжнародного права. 

2.  Принципи міжнародної правотворчості та правозастосування. 

3.  Загальні принципи права та міжнародне право.  

4. Поняття і характеристика норм міжнародного права.  

5. Класифікація норм міжнародного права.  

6. Ієрархія норм у міжнародному праві. 

7.  Імперативні і диспозитивні норми.  
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8. Норми юридичні і фактичні.  

9. Структура норм міжнародного права.  

10. Міжнародно-правові звичаєві та договірні норми.  

 

Теми рефератів: 

 

1. Поняття принципу  як правової категорії ; 

2. Основні принципи у міжнародному праві та їх значення; 

3.  галузеві принципи та їх роль у регулюванні відносин. 

 

Теми доповідей для колоквіуму: 

 

1. Роль принципів у міжнародному праві; 

2. Сучасні міжнародні принципи міжнародного права та їх значення для підтримання 

загальносвітового правопорядку; 

3. Дискусії щодо впровадження нових принципів міжнародного права для забезпечення 

підтримання правопорядку; 

4. Визначення права народів на самовизначення та створення держав, автономій в 

Україні.  

 

Джерела інформації:  [25-32] 

 

Тема 7.  Міжнародні правопорушення та  відповідальність, санкції  

 

Питання для самостійного опрацювання: 

 

1.  Види міжнародних правопорушень: 

2. Нові форми рабства. Екоцид.  

3.Наслідки недружнього акту, зловживання правом, квазіміжнародного 

правопорушення. 

4. Склад міжнародного правопорушення. 

5.  Об'єктивні елементи міжнародного правопорушення.  

6. Суб'єкти міжнародних правопорушень.  

7. Шкода від протиправних дій чи утримання від дій.  
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8. Причинно-наслідковий зв'язок між протиправною дією чи утриманням від дії і 

шкодою. 

9. Вина як суб'єктивний елемент міжнародного правопорушення. 

10.  Елементи "зловживання правом": 

 

Теми рефератів: 

 

1. Поняття відповідальності, її види; 

2. Відповідальність у міжнародному праві за правопорушення; 

3. Види санкцій та їх значення для міжнародного права. 

 

Теми доповідей для колоквіуму: 

 

1. Відповідальність та її сутність для права і, зокрема, для галузі міжнародного права; 

2. Відповідальність фізичних осіб у міжнародному праві; 

3. Відповідальність держав за міжнародні правопорушення; 

4. Відповідальність уряду України за порушення та відповідальність інших суб’єктів за 

стан в Україні. 

 

Джерела інформації: [28-35] 

Тема 8. Інститут міжнародної правосуб'єктності та правове становище фізичних і 

юридичних осіб у міжнародному праві 

Питання для самостійного опрацювання: 

 

1. Виникнення суб'єктів міжнародного права.  

2. Розвиток сучасного міжнародного права і тенденції розвитку інституту міжнародної 

правосуб'єктності. 

3. Комплекс норм, які визначають правовий статус учасника міжнародних 

правовідносин.  

4. Передумови і функції міжнародної правосуб'єктності.  

5. Види міжнародної правосуб'єктності і класифікація суб'єктів міжнародного права. 

6. Особливості міжнародної правосуб'єктності держави.  

7. Основні права та обов'язки держави в системі міжнародно-правового регулювання. 

Міжнародна правосуб'єктність складних держав.  
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8. Постійно нейтральні держави і їхня міжнародна правосуб'єктність.  

9.  Визнання держав у сучасному міжнародному праві.  

10. Юридична природа і види міжнародно-правового визнання.  

 

Теми рефератів: 

 

1. Поняття суб’єкта на міжнародній арені та дискусії щодо віднесення різних категорій 

як до основних , так і додаткових; 

2. Комісія міжнародного права про суб’єкта фізичну та юридичну особу; 

3. ТНК їх правовий статус у міжнародному праві. 

 

Теми доповідей для колоквіуму: 

 

1. Юридичні наслідки визнання фізичної особи суб’єктом у міжнародному публічному 

праві; 

2. Субсидіарна відповідальність для суб’єктів та її значення для підтримання 

міжнародного правопорядку; 

3. Юридичні особи та їх діяльність у міжнародному праві; 

4. Відмінність суб’єктів міжнародного права від суб’єктів міжнародного приватного 

права  

 

Джерела інформації: [14-26] 

Тема 9. Міжнародний правопорядок 

 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Світопорядок, міжнародний порядок, універсальний (глобальний) міжнародний 

порядок, міжнародний правопорядок. 

2. Соціально-економічні та спеціальні юридичні передумови сучасного міжнародного 

правопорядку. . 

3. Співвідношення міжнародного права і міжнародного правопорядку.  

4. Норми міжнародного права і міжнародний правопорядок.  

5. Учасники міжнародного правопорядку. 

6.  Міжнародні правовідносини і міжнародний правопорядок. 

7. Матеріальний і юридичний зміст міжнародного правопорядку.  
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9. Структура міжнародного правопорядку.  

10. Вимоги до учасників міжнародного правопорядку.  

 

Теми рефератів: 

 

1. Поняття міжнародного правопорядку; 

2. Роль ООН щодо підтримання загальносвітового правопорядку; 

3. Силові методи підтримання правопорядку 

 

Теми доповідей для колоквіуму: 

1. Діяльність універсальних організації, направлена на підтримання загальносвітового 

правопорядку; 

2. Роль регіональних організацій у підтриманні правопорядку; 

3. Миротворчі місії та їх значення для підтримання правопорядку; 

4. Миротворчі операції України та в Україні.  

Джерела інформації: [11-26] 

 

Змістовий модуль 3. Міжнародний правопорядок та реалізація норм міжнародного 

права 

Тема 12. Взаємодія міжнародного права з іншими системами управління 

сучасними міжнародними відносинами 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Сучасні теорії про співвідношення міжнародного і національного права. 

2.  Загальне і особливе в національному і міжнародному праві.  

3. Відносини між національним і міжнародним правом у рабовласницький, феодальний 

і буржуазний періоди історії. 

4. Зв'язок між національною і міжнародною правотворчістю. 

5.Структурно-функціональні зв'язки норм міжнародного і внутрішньодержавного 

права.  

6.  Поняття і суть узгодження норм двох систем права.  

7. Міжнародне право про співвідношення його норм із нормами внутрішньодержавного 

права.  



 
 

34 

8. Право держави визначати в межах своєї юрисдикції засоби здійснення норм 

міжнародного права.  

9. Неприпустимість посилання держави на своє національне законодавство з метою 

виправдання недотримання норм міжнародного права.  

10. Роль внутрішньодержавного права у функціонуванні міжнародного права.  

 

Теми рефератів: 

 

1. Особливості взаємодії норм міжнародного права з національним законодавством; 

2. Основні концепції взаємодії МН та національного законодавства; 

3. Моністи та дуалісти їх підходи щодо взаємодії МН та національного законодавства 

 

Теми доповідей для колоквіуму: 

1. Роль Моністів у питанні взаємодії міжнародного права та національного 

законодавства; 

2. Г. Гегель, Г. Кельзен та інші про взаємозв’язок міжнародного права та національного 

законодавства. 

3. Законодавство країн стосовно дії норм міжнародного права у національному 

правопорядку країн; 

4. Україна та конституційні норми, законодавство про дію норм міжнародного права у 

національному юридичному просторі 

 

Джерела інформації:  [12-13, 19, 28] 

 

Тема 13. Україна – суверенний, рівноправний, самостійний учасник міжнародних 

відносин. Україна і міжнародне право 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Правова основа стосунків між українськими князівствами. Становлення Київської 

держави.  

2. Зовнішньополітичні повноваження князя і віче.  

3. Зовнішні зносини Київської держави. 

4. Міжнародна діяльність Київської держави періоду князя Ігоря.  

5. Війни з уличами та древлянами. Похід на Візантію.  

6. Договір про союз і торгівлю 944 р.  
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7. Зобов'язання щодо поваги територіальних прав.  

8. Домовленість про воєнну допомогу.  

9. Обмеження у сфері торговельних відносин.  

10. Діяльність Ігоря по активізації східної політики Київської держави. Міжнародно-

договірне право Київської держави часів Ігоря. 

 

Теми рефератів: 

 

1. Поняття самостійності України на міжнародній арені; 

2. Етапи набуття незалежності України на міжнародній арені; 

3. Сучасний етап боротьби за державність в Україні 

 

Теми доповідей для колоквіуму: 

 

1. Просвітницькі ідеї щодо незалежності України на різних етапах становлення 

держави; 

2. Роль визвольної боротьби у становленні держави; 

3. Роль міжнародної спільноти щодо боротьби за незалежність держави; 

4. Сучасний етап становлення Української держави 

 

Джерела інформації: [1-4, 9, 28, 35 ] 

 

Тема 14. Міжнародне право на початку XXI століття 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Забезпечення примату міжнародного права в політиці.  

2. Суверенітет на сучасному етапі.  

3. Питання розвитку інституту міжнародної правосуб'єктності. 

4. Міжнародні ініціативи України. 

5. Діяльність України по входженню до європейського правового простору. 

6. Досягнення в становленні нового міжнародного економічного порядку.  

7. Правові проблеми становлення нового інформаційного порядку.  

8. Глобальні проблеми на рубежі XX і XXI ст.  

9. Правові питання екологічної безпеки. 

10. Міжнародна гуманітарна революція і міжнародне право.  
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Теми рефератів: 

1. Сучасний стан світових відносин та роль країн щодо визначення новітніх підходів 

для розвитку сучасного правопорядку; 

2. Декларація 3 тисячоліття та її роль для міжнародного права; 

3. Самміти ООН щодо розвитку міжнародного права. 

 

Теми доповідей для колоквіуму: 

1. Значення поняття «виклики тисячоліття» та роль міжнародного права у боротьбі з 

негативними наслідками таких викликів; 

2. Поняття економічної глобалізації та її вплив світовий правопорядок; 

3. Міжнародна гуманітарна революція та її наслідки; 

4. Роль націй і народів у розвитку сучасного міжнародного права. 

 

Джерела інформації: [11-26, 33-34] 

 
6.4.Індивідуально-консультативна робота 

 

Індивідуально-консультативна робота передбачає проведення індивідуальних та 

групових консультацій із студентами, які недостатньо засвоїли навчальний матеріал 

дисципліни "Вступ до спеціальності «Міжнародне право»", а також відпрацювання 

студентами пропущених занять та незадовільних оцінок. Індивідуально-консультативна 

робота зі студентами з навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності «Міжнародне право»" 

здійснюється у відповідності до затверджених на кафедрі графіків консультацій науково-

педагогічних працівників кафедри.  

 

6.5 Методика активізації процесу навчання 

Активізація вивчення студентами дисципліни "Вступ до спеціальності «Міжнародне право»": 

а) прищеплення у студентів навичок самостійно опрацьовувати навчальну та 

наукову літературу в процесі підготовки до питань, що виносяться на семінарське 

заняття, а також в процесі самостійного написання рефератів; 

б) заохочення студентів до активної роботи по обговоренню питань з 

міжнародного права; 

в) прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, викладати 

та аргументувати свої думки; 
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г) вироблення у студентів здатності зв'язувати та самостійно аналізувати 

історико-правові факти та події; 

д) формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань в 

повсякденну правомірну поведінку, застосовувати їх при вирішенні юридично значимих 

життєвих ситуацій. 

Під час першого заняття викладач ознайомлює студентів з основними вимогами, що 

ставляться з боку кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства щодо 

підготовки до семінарських занять. 

 При підготовці до семінарських занять студент вивчає рекомендовану літературу. 

В робочому зошиті він конспектує найбільш важливі джерела згідно з планом, передбаченим 

для семінарських занять, складає розгорнутий план чи тези виступу. 

Семінарські заняття можуть проходити в різних формах: усного опитування, 

співбесіди, творчої дискусії, заслуховування підготовлених рефератів, перевірки завдань для 

самостійної роботи, перевірки конспектів, поточних контрольних робіт та ін. 

Вивчення найбільш важливих і складних питань передбачає підготовку студентами 

рефератів по темах, які додаються до плану семінарського заняття. При підготовці реферату 

студенти мають використовувати не тільки основну, але й додаткову літературу. Найбільш 

ґрунтовні реферати заслуховуються на семінарських заняттях, а також використовуються у 

проведенні студентських наукових конференцій. 

До кожного семінарського заняття пропонуються питання для самостійної роботи і 

самоконтролю студентів, підготовка відповідей на які є обов'язковою. Відповіді на питання 

для самостійної роботи і самоконтролю викладаються в письмовій формі в зошиті для 

самостійних завдань. З метою перевірки ступеню засвоєння матеріалу та здатності 

самостійно і творчо мислити для виконання деяких завдань студентам пропонується така 

форма роботи, як виконання схем та ілюстрацій до пройденого матеріалу. Це передбачає 

ознайомлення з додатковою літературою. 

В кінці семінарського заняття викладач робить висновок з питань теми, відмічає 

позитивні і негативні сторони у відповідях студентів, виставляє оцінки, дає завдання на 

наступне заняття. 

VII.Форми поточного та підсумкового контролю 

Метою контролю є перевірка засвоєння студентами навчального матеріалу 

дисципліни "Вступ до спеціальності «Міжнародне право»". 

Об'єктами контролю є навчальна діяльність студентів на семінарських заняттях, де 

перевіряються ступінь засвоєння ними матеріалу викладеного в лекціях, закріпленого під час 
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самостійної підготовки та індивідуальної роботи з додатковою літературою і нормативними 

матеріалами. 

До контрольних заходів відноситься поточний, підсумковий та рубіжний контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять та 

виконання рубіжних контрольних робіт і практичних завдань і має своєю метою перевірку 

рівня знань у студентів по засвоєнню ними матеріалів, передбачених програмою курсу 

"Вступ до спеціальності «Міжнародне право»". Під час семінарських занять застосовуються 

такі засоби контролю: 

• усне опитування з питань передбачених планами семінарських занять ;  

• перевірка самостійної роботи, ведення план-конспектів занять ; 

• виконання завдань на практичних заняттях; 

• тестування  

• проведення колоквіумів по групах 

Викладач семінару веде облік відвідувань студентами семінарів, заносить у журнал, 

оцінює доповіді. Оцінки виступам виставляються в тих випадках, коли вони носять цільний 

характер і виявляють знання студентів. Інакше відзначається тільки - "виступив". 

Відмова від доповідей і відповідей на питання при обговорення внаслідок 

непідготовленості, оцінюються як незадовільні знання 

Рубіжний контроль здійснюється для активізації систематичної роботи студентів та 

підвищення якості навчального процесу протягом семестру. Рубіжна контрольна робота 

складається з трьох питань згідно варіантів і виконується письмово. 

Якщо поточний контроль проводиться лише з метою діагностики першого рівня 

засвоєння, тобто рівня загального орієнтування у предметі, то рубіжний контроль дає 

можливість перевірити засвоєння отриманих знань через більш довгочасний період і 

охоплює більш значні за обсягом розділи курсу. Відповідно змінюється методика контролю, 

від студентів можна вимагати самостійної конструктивної діяльності, а також виявити 

взаємозв'язки з іншими розділами курсу. 

Підсумковий контроль включає в себе перевірку знань під час проведення заліку. 

Підсумковий контроль здійснюється усно, або письмово за всіма темами курсу не 

менше ніж із трьох - чотирьох питань. 

Оцінка поточних результатів навчальної діяльності здійснюється в такий спосіб : 

усне опитування; 

за результатами поточної контрольної роботи. 

При зазначених вище видах контролю оцінка рівня знань студентів проводиться за 

такими критеріями: 
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оцінка „відмінно» виставляється студентові, який показує послідовне, глибоке і 

змістовне розуміння й знання сутності поставленого запитання; 

оцінка "добре" виставляється студентові, який грамотно розкриває сутність 

поставлених запитань, добре володіє термінами дисципліни, але допускає несуттєві помилки; 

оцінка "задовільно" виставляється студентові, який поверхово і не в повному обсязі 

викладає суть навчального матеріалу, допускає багато помилок при відповідях на поставлені 

питання, але орієнтується по суті матеріалу; 

оцінка "незадовільно" виставляється студентові, який не знає суті поставлених 

запитань, при побудові відповіді по навчальному матеріалу допускає грубі помилки, не 

орієнтується в сутності матеріалів. 

При визначенні оцінки застосовуються наступні критерії: 

1. при усних відповідях: 

• повнота розкриття питання; 

• логіка викладання; 

• культура мови; 

• емоційність та переконаність; 

• використання основної та додаткової літератури (підручників,навчальних посібників, 

журналів, періодичного друку тощо); 

• аналітичні міркування, вміння робити порівняння, висновки. 

2.  при виконанні письмових завдань: 

• повнота розкриття питання; 

• цілісність, системність, логічна послідовність;  

• вміння формулювати висновки; 

• акуратність оформлення письмової роботи. 

Позитивна оцінка в результаті підсумкового контролю оцінкою виставляється 

студенту за умови, якщо він одержав: 

• загальну позитивну оцінку за результатами його навчальної діяльності на 

семінарських заняттях; 

• позитивну оцінку за результатами контрольних робіт; 

• склав підсумковий іспит з позитивною оцінкою. 

Рівень позитивної оцінки за підсумковим заліком - це середня оцінка, яка виводиться 

на підставі оцінок, отриманих студентами окремо за кожний з попередніх двох видів 

навчальної діяльності.  
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Перед заліком передбачається ознайомлення студентів із переліком орієнтовних 

питань, які виносяться для здачі заліку. 

 

ММООДДУУЛЛЬЬННИИЙЙ  ККООННТТРРООЛЛЬЬ  

ППииттаанннняя,,  ввккллююччеенніі  ддоо  ззммііссттооввооггоо  ммооддуулляя  11..  ММііжжннааррооддннее  ппрраавваа  вв  ннооррммааттииввнніійй  

ссииссттеемміі 

1. Поняття міжнародних правовідносин. 

2.  Міжнародні правовідносини в механізмі міжнародно-правового регулювання.  

3. Матеріальна основа міжнародних правовідносин.  

4. Юридична основа міжнародних правовідносин.  

5. Суб'єкти міжнародних правовідносин.  

6. Співвідношення понять "суб'єкт міжнародного права" і "суб'єкт міжнародних 

правовідносин".  

7. Передумови участі в міжнародних правовідносинах.  

8. Держава в системі міжнародних правовідносин.  

9. Міжнародні організації як учасники міжнародних правовідносин. Особливості участі 

в міжнародних правовідносинах фізичних і юридичних осіб.   

10. Структура міжнародних правовідносин. 

11.  Суб'єктивне право і суб'єктивний обов'язок у міжнародних правовідносинах. 

12.  Зв'язок прав і обов'язків у міжнародних правовідносинах. 

13.  Головне призначення міжнародного права.  

14. Міжнародне право та міжнародні відносини.  

15. Міжнародне право в міжнародній нормативній системі.  

16. Об'єктивна необхідність існування міжнародного права.  

17. Вплив науково-технічного і соціального прогресу на міжнародне право. Глобальні 

проблеми сучасності і міжнародне право.  

18. Проблема забезпечення миру і безпеки.  

19. Інтернаціоналізація і зростання взаємозв'язку держав світу. 

       20. Зовнішні фактори впливу на міжнародне право.  

 

ППииттаанннняя,,  ввккллююччеенніі  ддоо  ззммііссттооввооггоо  ммооддуулляя  22..   Правова природа міжнародного права 

1. Поняття системи міжнародного права.  

2. Обґрунтування побудови системи міжнародного права.  

3. Проблеми становлення загальновизнаної системи міжнародного права. 

Закономірності розвитку системи міжнародного права.  
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4. Внутрішньосистемна організація міжнародного права. 

5. Генетичні, функціональні і структурні зв'язки елементів і компонентів системи 

міжнародного права. 

6. Взаємозв'язок міжнародного і внутрішньодержавного права.  

7. Сучасні теорії про співвідношення міжнародного і національного права.  

8. Загальне і особливе в національному і міжнародному праві. Походження права і 

становлення зв'язків між правом внутрішньодержавним і міжнародним. 

9. Поняття міжнародної правосуб'єктності.  

10. Виникнення суб'єктів міжнародного права.  

11. Розвиток сучасного міжнародного права і тенденції розвитку інституту міжнародної 

правосуб'єктності.  

12. Структура інституту міжнародної правосуб'єктності.  

13. Комплекс норм, які визначають правовий статус учасника міжнародних 

правовідносин. 

14.  Методологічні основи міжнародної правотворчості. 

15.  Сутність міжнародного правотворчого процесу. 

16. Міжнародна договірна ініціатива і форми її здійснення.  

17. Суб'єкти права договірної ініціативи. 

18.  Принципи міжнародного правотворчого процесу.ї 

19.  Стадія вироблення міжнародного правила поведінки суб'єктів. 

Загальні принципи права та міжнародне право.  

20.  Поняття принципів міжнародного права. Система принципів сучасного міжнародного 

права. Принцип як імперативний регулятор міжнародних відносин. Принцип як 

закономірність побудови системи міжнародного права. 

 

Змістовий модуль 3. Міжнародний правопорядок та реалізація норм міжнародного 

права 

1. Співвідношення міжнародного права і міжнародного правопорядку. Норми 

міжнародного права і міжнародний правопорядок. 

2.  Учасники міжнародного правопорядку.  

3. Міжнародні правовідносини і міжнародний правопорядок.  

4. Матеріальний і юридичний зміст міжнародного правопорядку.  

5. Форми прояву міжнародного правопорядку: внутрішня та зовнішня дія 

міжнародного правопорядку.  
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6. Міжнародний правопорядок як система. 

7. Співвідношення і особливості реалізації норм дозвільного, заборонного і 

зобов'язального характеру. 

8.  Міжнародно-правові гарантії реалізації норм міжнародного права. 

Міжнародна правосвідомість.  

9. Міжнародний інституційний механізм реалізації норм міжнародного права.  

10. Юридичні факти в механізмі реалізації норм міжнародного права. Стадії і 

способи реалізації.  

11. Міжнародний контроль в механізмі реалізації норм міжнародного права.  

12. Особливості міжнародного тлумачення норм міжнародного права. Офіційне і 

неофіційне тлумачення. 

13.  Головні засоби тлумачення. Поширювальне і обмежувальне тлумачення.  

14. Національний механізм реалізації норм міжнародного права. 

15. Протиправні дії міжнародних організацій.  

16. Шкода від протиправних дій чи утримання від дій. 

17.  Причинно-наслідковий зв'язок між протиправною дією чи утриманням від дії і 

шкодою.  

18. Вина як суб'єктивний елемент міжнародного правопорушення.  

19. Поняття і юридична природа міжнародно-правової відповідальності.  

20. Передумови міжнародно-правової відповідальності, її принципи та цілі.  

 

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Питання для підсумкового контролю: 

1. Поняття міжнародних правовідносин.  

2. Міжнародні правовідносини в механізмі міжнародно-правового регулювання.  

3. Матеріальна основа міжнародних правовідносин.  

4. Юридична основа міжнародних правовідносин. 

5. Суб'єкти міжнародних правовідносин.  

6. Співвідношення понять "суб'єкт міжнародного права" і "суб'єкт міжнародних 

правовідносин".  

7. Передумови участі в міжнародних правовідносинах.  

8. Держава в системі міжнародних правовідносин. 

9.  Міжнародні організації як учасники міжнародних правовідносин. 

10.  Особливості участі в міжнародних правовідносинах фізичних і юридичних осіб. 
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11. Структура міжнародних правовідносин.  

12. Суб'єктивне право і суб'єктивний обов'язок у міжнародних правовідносинах.  

13. Зв'язок прав і обов'язків у міжнародних правовідносинах.  

14. Співвідношення реальної поведінки учасників міжнародних правовідносин з їх 

правами та обов'язками. Види міжнародних правовідносин і засади їх 

правомірності. 

15. Об'єкт міжнародних правовідносин.  

16. Поняття й особливості об'єкта міжнародних правовідносин. 

17. Динаміка виникнення, зміни і припинення міжнародних правовідносин.  

18. Механізм приведення поведінки учасників міжнародних правовідносин відповідно 

до їх прав і обов'язків у процесі розвитку правовідносин. 

19. Походження терміна "міжнародне право". 

20.  Визначення поняття "міжнародне публічне право".  

21. Шляхи пізнання сутності міжнародного права.  

22. Досягнення вчених зарубіжних країн щодо природи міжнародного права.  

23. Вітчизняні вчені про сутність міжнародного права. 

24. Головне призначення міжнародного права.  

25. Міжнародне право та міжнародні відносини. 

26.  Міжнародне право в міжнародній нормативній системі. 

27.  Об'єктивна необхідність існування міжнародного права. 

28.  Вплив науково-технічного і соціального прогресу на міжнародне право.  

29. Глобальні проблеми сучасності і міжнародне право.  

30. Проблема забезпечення миру і безпеки. 

31.  Інтернаціоналізація і зростання взаємозв'язку держав світу. 

32. Зовнішні фактори впливу на міжнародне право.  

33. Економічні відносини та міжнародне право. 

34.  Взаємодія зовнішньої політики і міжнародного права. 

35.  Ідеологія і міжнародне право. 

36.  Вплив соціально-психологічних факторів на міжнародно-правову свідомість 

37. Навколишнє середовище, демографічні, біологічні та інші фактори впливу на 

міжнародне право. 

38. Характерні риси міжнародного права.  

39. Міжнародне право – особлива правова система.  

40. Структура міжнародного права. 

41. Функції міжнародного права.  
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42. Метод міжнародно-правового регулювання.  

43. Об'єкт і предмет міжнародного права. 

44. Поняття "суб'єкт міжнародного права".  

45. Вітчизняна і зарубіжна юридична наука про суб'єктів міжнародного права.  

46. Визнання суб'єктів міжнародного права та їхніх органів.  

47. Декларативна і конститутивна теорія визнання.  

48. Визнання de jure, de facto й ad hoc.  

49. Юридичні наслідки визнання. Правонаступництво суб'єктів міжнародного права. 

50.  Віденські конвенції 1978 і 1983 pp. про правонаступництво держав. 

51. Особливості міжнародного правотворчого процесу.  

52. Джерела міжнародного права. Кодифікація міжнародного права та II види.  

53. Збірки угод, документів і матеріалів з питань міжнародного права. 

54.  Головні видання з міжнародного права. 

55. Природа обов'язкової сили міжнародного права.  

56. Принцип pacta sunt ser-vanda. 

57.  Державний суверенітет і обов'язкова сила міжнародного права. 

58. Сучасні концепції сутності та юридичне обов'язкової сили міжнародного права. 

59.  Сучасні теорії виникнення міжнародного права 

60. . Концепція першості міжнародно-правових джерел.  

61. Теорія першочергового виникнення національного права. 

62. Періодизація історії міжнародного права.  

63. Міжнародні події як критерій періодизації міжнародного права. 

64.  Історичні типи міжнародного права.  

65. Марксистсько-ленінська типологізація і періодизація міжнародного права.  

66. Сучасна юридична наука про періодизацію історії міжнародного права. 

67. Міжнародне право в міждержавних стосунках стародавнього світу. 

68.  Особливості міжнародних відносин і міжнародного права держав Дворіччя і 

Єгипту. 

69.  Міжнародне право стародавніх індійської та китайської держав.  

70. Головні інститути міжнародного права Стародавніх Греції і Риму.  

71. Становлення міжнародного права у середньовіччі.  

72. Міжнародно-правова діяльність центрів міжнародного життя на території України.  

73. Особливості міжнародно-правового регулювання відносин західноєвропейських 

держав. 

74.  Міжнародне право країн Арабського Сходу. 
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75. Питання становлення і розвитку міжнародного права на Африканському, 

Латиноамериканському та інших континентах.  

76. Міжнародне право в перехідний період від середньовіччя до нового часу. 

Вестфальський мир 1648 р.  

77. Основні інститути міжнародного права періоду абсолютизму.  

78. Вплив Великої французької та інших буржуазних революцій на розвиток 

міжнародного права 

79. Перша світова війна і міжнародне право.  

80. Принципи міжнародних відносин, проголошені Жовтневою революцією і 

міжнародно-правова діяльність Радянської Росії. 

81.  Міжнародно-правова діяльність Центральної Ради 

82. Друга світова війна і міжнародне право. 

83. Міжнародно-правова діяльність Радянської України на початку 20-х років. 

Суверенітет і міжнародна правосуб'єктність України 

84. Утворення Організації Об'єднаних Націй.  

85. Статут ООН 

86. Методологія науки міжнародного права 

87. Сучасні напрями науки міжнародного права 

88. Співвідношення законодавства України і міжнародного права 

89. Засоби забезпечення міжнародного права за допомогою актів національного права. 

90. Акти спеціалізованих установ ООН 

 
 
VIII. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна програма 

Одним із напрямів навчально-методичного забезпечення дисципліни «Вступ до 

спеціальності: Міжнародне право» є розробка електронних засобів навчання і технологій 

їхнього застосування. Електроні навчальні матеріали застосовуються як для самостійної 

роботи студентів, так і з використанням мультимедійного устаткування на лекційно-

семінарських заняттях. 

 Бібліотечні друковані та електронні ресурси, електронні наукові видання, електронні 

навчальні курси із можливістю дистанційного навчання та самостійної роботи, хмарні 

сервіси Microsoft.  
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IX.Рекомендовані джерела інформації 

Основні  

1. Овчаренко В.Н., Теліпко Т.І. Міжнародне право.-К., 2013 

2. Антонович М.В. Міжнародне публічне право . – К., 2012 

3. Буткевич В.Г. Міжнародне право. Основи теорії. К. 2014. 

4. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / 

Київський ун-т права; / Ю.С. Шемшученко (відп.ред.), Л.В. Губерський 

(відп.ред.). — Стереотип. вид. — К. : Юрінком Інтер, 2012. — 638с. 

5. Литвиненко В.І., Лісовська Ю.П., Шашкова-Журавель І.О. Міжнародне право: 

кіберінфраструктура та охорона здоров`я. – К.: КОНДОР, 2019  

6. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право / Відп. ред. Шемшученко 

Ю.С. та Губерський Л.В. – К., 2013. 

7. Лукашук И.И. Международное право в 2 т. Учебник. – М., 2001 

8. Международное публичное право / Под ред. К.А. Бекяшева. – М., 1998. 

9. Панов В.П. Международное право. Учебные материалы. – М., 1997. 

10. Тимченко Л.Д. Международное право. Учебник. – Х., 2014. 

11. Тункин Г.И. Теория международного права. – М., 2013. 

12. Удовенко Г.Й. Україна на міжнародній арені. – К., 2012. 

13. Черкес М.Ю. Міжнародне право. Підручник. – К., 2011. 

14. Чубарєв В.Л., Мацко А.С. Україна в міжнародно-правових відносинах. К., 2010   

15. Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. – М., 2013 

16. Лукашук И.И. Источники международного права. – К., 2006 

17. Мовчан А.П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. – М., 

2011 

18. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. – М., 2008 

19. Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве / Отв. ред. В.Н. 

Денисов, В.И. Евинтов. – К., 1996 

 

Додаткові 

 

20. Фельдман Д.И. Система международного права. – К. 2012 

21. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. – М., 2000 

22. Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647-

1917). – М., 1998 

23. Коровин Е.А. История международного права. Вып. 1. – М., 2005 
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24. Левин Д.Б. История международного права. – М., 2006 

25. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. – 

М., 2009 

26. Корецкий В.М. «Общие принципы права» в международном праве. – К., 2013 

27. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств. – М., 2008 

28. Баймуратов М.А. Проблема международной правосубъектности органов местного 

самоуправления Украины. – Одесса, 2009 

29. Блищенко И.П. Автономия и международное право. – Московский журнал 

международного права. – 2014.  

30.  Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международного права.– К., 

1981. 

31.  Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. – М., 1982. 

32.  Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. – К., 1980. 

33.  Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / За ред. д.ю.н.,проф. 

В.Н. Денісова. – К., 2006. 

34. Черниченко С.В. Соотношение международного и внутригосударственного права // 

35. Международное право: учеб. / Под ред. А.А. Ковалева, С.В. Черниченко. – 4 изд.– М.: 

Изд-во «Омега-Л», 2011. – С. 94-107. 

36. Лукашук И.И. Функционирование международного права. – М., 2012. 

37. О’Коннел. Правопреемство государств. – М., 2009 

38. Признание в современном международном праве / Под ред. Д.И. Фельдмана. – М., 

2008 

39. Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические проблемы. – М., 

2013 

40. Черниченко С. Объединенная Германия: продолжатель или правопреемник прежней / 

Дипломатический ежегодник. – М., 2012 

41. Бабурин С.Н. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы. – М., 

2003 

42. Барсегов Ю.Г. Территория в международном праве. – М., 2011 

43. Клименко Б.М. Государственная территория: вопросы теории и практики 

международного права. – М., 2009 

44. Актуальные проблемы гражданства. – М., 2012 

45. Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. – М., 2011 

46. Галенская Л.Н. Право убежища (международно-правовые вопросы). – М., 2011 
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47. Василенко В.А. Ответственность государств за международные правонарушения. – К., 

2010  

48. Георгіца А.З. Міжнародне публічне право. Загальна частина. – Чернівці, 1995. 

49. Задорожній О.В., Буткевич В.Г., Мицик В.В. Конспект лекцій з основ теорії 

міжнародного права. – К., 2004. 

50. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. – М., 2013 

51. Мазов В.А. Ответственность в международном праве. – М., 2011 

52. Манийчук Ю.В. Последствия международного правового нарушения. – К., 2009 

53. Михеев Ю.Я. Применение принудительных норм по Уставу ООН. – М., 2006 

54. Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и 

безопасности. – М., 2009 

55. Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств. – М., 2011 

56. Хачатуров Р.Л. Ответственность в современном международном праве. – Тольятти, 
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