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ІІ. Мета вивчення навчальної дисципліни  

Метою навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право: основи теорії» є:  

• ознайомлення студентів з особливостями, основними поняттями, категоріями та 

принципами міжнародного права; 

• забезпечення правової підготовки, спрямованої на формування інтелектуального 

потенціалу висококваліфікованих працівників, що володіють основами 

теоретичних знань у сфері міжнародного права, необхідних для їхньої майбутньої 

трудової діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни „Міжнародне публічне право: основи теорії” включає 

викладання студентам навчального матеріалу для набуття ними знань: 

• основних категорій міжнародного права; 

•  основних напрямів міжнародно-правової діяльності України на сучасному 

етапі її розвитку; 

•  основних проблем міжнародного права України; 

• взаємозв’язку  міжнародного права з національним правом. 

Статус дисципліни. Навчальна дисципліна «Міжнародне публічне право: основи теорії» 

є однією із нормативних навчальних дисциплін для підготовки студентів бакалаврату. 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі. Навчальна дисципліна 

«Міжнародне публічне право: основи теорії» належить до обов’язкових компонентів осньої 

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

Навчальна дисципліна «Міжнародне публічне право: основи теорії» пов’язана з навчальними 

дисциплінами: «Історія міжнародного права», «Міжнародне право: основні галузі та 

інститути», «Міжнародне приватне право», «Право Європейського Союзу», «Вступ до 

спеціальності міжнародне право» та «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; 

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. 
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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; 

ФК 13. Знання загальносистемних інститутів міжнародного права: міжнародної 

відповідальності, засобів мирного вирішення міжнародних спорів тощо. 

 

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 6. Знання характеристик міжнародної нормативної системи та місця в ньому 

міжнародного права, а, також, розуміння теоретичних підходів до співвідношення 

національного та міжнародного права та практичних засобів забезпечення їхньої 

взаємодії; 

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 6-7);  

                                            модуль ІІІ (теми 8 -9 ); 

                                            модуль IV (теми 10 -12 ) 

 

Передумови для вивчення дисципліни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право: основи 

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

«Історія міжнародного права», «Політологія», а також «Вступ до спеціальності 

«Міжнародне право».  
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ІІІ. Очікувані результати навчання. Очікувані результати навчання  дисципліни 

„Міжнародне публічне право: основи теорії” передбачає формування вміння студентів: 

• формулювати ключові поняття та тлумачити зміст ключових норм міжнародного 

права; 

• проводити поглиблений аналіз, зокрема порівняльно-правовий, міжнародного права 

та національного права України; 

• визначати особливості та спільні закономірності розвитку міжнародного права на 

універсальному та регіональному рівні;  

• визначати зміст міжнародних зобов’язань суб’єктів міжнародного права;  

• проводити критичний аналіз міжнародної судової практики та практики інших 

міжнародних організацій при вирішенні практичних завдань. 

  

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. 

 



5 
 

Оцінюванню підлягає: 

1) рівень володіння теоретичними знаннями; 

2) рівень вмінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач; 

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. 
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 Оцінювання рівня творчих завдань 

До творчих завдань належать: реферати, експериментальні роботи,  успішна участь 

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 



7 
 
 

 

мінімуму критеріїв оцінки) 

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 
«Міжнародне публічне право: основи теорії» 

 
№ Курс ІІ  Семестр 3-4 

 
Обсяг в кредитах ЄКТС / Всього 

годин у семестрі 240 
 

 
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.  Поняття, сутність та джерела міжнародного права 
1. Поняття міжнародного права 5 5  10 У,СР,ПК  
2. Історія розвитку міжнародного права 5 5  15 У,СР,ПК  
3. Загальні принципи сучасного 

міжнародного права 
5 5  15 У,СР,ПК  

4. Суб’єкти міжнародного права 5 5  15 У,СР,ПК, 
Р 

 

5. Система джерел міжнародного права 5 5  10 У,СР,ПК  
 Змістовий модуль ІІ.  Визнання та правонаступництво в міжнародному праві 
6. Інститут визнання в міжнародному 

праві 
5 5   У, ПК  
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7. Правонаступництво в міжнародному 
праві 
 

5 5   У,ПК  

 Змістовий модуль ІІІ.  Проблеми території та населення в міжнародному праві 
8. Територія у міжнародному праві 

 
5 5  15 У,ПК  

9. Населення і міжнародне право 
 

5 5  15 У, СР, КР  

 Змістовий модуль IV. Реалізація норм міжнародного права у внутрішньодержавному 
праві та міжнародно-правова відповідальність 

10. Співвідношення міжнародного і 
внутрішньодержавного права 

5 5  15 У, СР, КР  

11. Поняття та особливості реалізації 
норм міжнародного права 

5 5   У, СР, КР  

12. Міжнародно-правова 
відповідальність 
 

5 5  10 У, СР, КР  

Разом годин: 240 60 60  120 екзамен  
Форми контролю:  усне опитування – У 

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

 тестування – Т 
 інші –  

 

Зміст дисципліни за модулями 

 

Змістовний модуль 1  

Тема 1 . Поняття міжнародного права. 

    Тема 2 . Історія розвитку міжнародного права 

    Тема 3. Загальні принципи сучасного міжнародного права 

    Тема 4. Суб’єкти міжнародного права 

    Тема 5. Система джерел міжнародного права 

 

Змістовний модуль 2 

    Тема  6.  Інститут визнання в міжнародному праві 

Тема  7. Правонаступництво в міжнародному праві 

 

                                                 Змістовний модуль 3 

 

    Тема 8. Територія у міжнародному праві 

    Тема 9. Населення і міжнародне право 
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Змістовний модуль 4 

 

     Тема 10. Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права 

     Тема 11. Поняття та особливості реалізації норм міжнародного права 

     Тема 12. Міжнародно-правова відповідальність 

 

6.1. Плани лекцій  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

 

Змістовий модуль №1. Поняття, сутність та джерела міжнародного права 

          

Тема 1. Поняття міжнародного права.  

1. Поняття міжнародного права як особливої правової системи юридичних норм, що 

регулюють міждержавні відносини.  

2. Міждержавний характер та відсутність апарату примусу, поєднання договірних та 

звичаєвих норм права. 

3.  Особливий координаційний метод регулювання правовідносин, що притаманний 

міжнародному праву. 

4. Історизм, об'єктивізм, узгодженість волі держав, добровільність в прийнятті 

зобов'язань та їх виконання, загальна визначеність ознак міжнародного права.  

5. Взаємозв'язок міжнародного права із зовнішньою політикою та дипломатією. 

6.  Поділ міжнародного права на публічне та приватне. 

7.   Основні принципи міжнародного права, їх політично-правова та моральна 

обґрунтованість.  

8. Формулювання принципів у Статуті 00Н, розвиток принципів у Заключному Акті 

НБСЄ (Гельсінкі, 1975р.).  

 

Джерела інформації: [1-4, 7, 13] 

 

Тема 2. Історія розвитку міжнародного права. 

1. Історичні етапи становлення, поділ на періоди — рабовласницький, феодальний, 

початкове зародження буржуазного суспільства (капіталізму) — та перехід до 

сучасного міжнародного права (створення 00Н, 1945 р.). 
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2. Міжнародні договори Київської Русі як перші формальні джерела українського права, 

що дійшли до нашого часу. Форма, зміст договорів варяг із греками.  

3. Класичне міжнародне право і його внесок у розвиток міжнародних відносин.  

4. Виникнення нових інститутів і принципів.  

5. Роль всесвітніх договорів у розвитку міжнародного права.  

6.   Основні наукові напрямки і школи в міжнародному праві: теорія природного, 

позитивного міжнародного права і гроцианськая теорія.  

7. Великі мислителі минулого про міжнародне право. 

 

Джерела інформації: [2-3, 11, 21-24] 

 

Тема 3. Загальні принципи сучасного міжнародного права 

 

1. Поняття основних принципів сучасного міжнародного права, їх види.  

2. Загальні риси принципів.  

3. Принцип незастосування сили або погрози силою.  

4. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів. 

5.    Принцип невтручання у внутрішні справи держав. 

6. Принцип співробітництва держав.  

7. Принцип рівноправності і самовизначення народів і націй.  Принцип 

суверенної рівності держав.  

8. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань.  Принцип 

непорушності кордонів.  

9. Принцип територіальної цілісності держав. Принцип загальної поваги прав і 

основних свобод людини. 

 

Джерела інформації: [1-5, 7, 26] 

 

Тема 4 Суб'єкти міжнародного права.  

1.Загальне поняття суб'єкта в міжнародному праві.  

2. Визначення основних суб'єктів та похідних за ознаками їх створення та існування. 

Їх статус щодо правоздатності та дієздатності.  

3. Держави як головні суб'єкти та волевиявлення як форма діяльності цих суб'єктів.  

4. Особливість міжнародної правосуб'єктності унітарної, федеративної, 

конфедеративної держави.  
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5. Специфіка суб'єкту "нації, які борються за свої права".  

6. Можливість індивіда мати міжнародні права й обов'язки (наукова полеміка).  

7. Фактична участь індивіда в міжнародних відносинах.  

8. Суб'єкти федеративної держави і міжнародні організації в міжнародній системи 

права. 

9.  Правосуб'єктність суб'єкта федерації в різних правових системах.  

10. Роль транснаціональних корпорацій у сучасних міжнародних правовідносинах. 

 

Джерела інформації: [1, 3-4, 13, 20, 27 ] 

 

Тема 5.Система джерел міжнародного права.  

1. Джерела міжнародного права – форми, у яких існують норми міжнародного 

права.  

2.  Джерела міжнародного права — головні та додаткові. Статут Міжнародного 

Суду (ст. 38) стосовно джерел міжнародного права.  

3. Резолюції міжнародних організацій як додаткові джерела міжнародного права.  

4. Прецедентне право.  

5. Загальні принципи права як джерело міжнародного права. Наукові дискусії про 

поняття даного терміна. 

6.  Принципи права як юридичні поняття, постулати, правила юридичної логіки і 

техніки.  

7. Міжнародні презумпції й аксіоми.  

8. Порівняння національних і міжнародних принципів та їх взаємодія. 

9.  Вплив міжнародного судового прецеденту на врегулювання міжнародних 

правовідносин.  

10. Поняття прецеденту в англо-американській і континентальній правовій сім'ї.  

11. Доктрини учених правознавців як джерело міжнародного права. 

12.  Роль відомих учених-міжнародників у формуванні міжнародного права.  

 

Джерела інформації: [3, 6, 13, 14-16] 

 

             Змістовий модуль №2. Визнання та правонаступництво в міжнародному праві 

 

Тема 6 Інститут визнання в міжнародному праві. 

1. Поняття визнання в сучасному міжнародному праві. 
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2.  Основні форми міжнародно-правового визнання.  

3. Види міжнародно-правового визнання.  

4. Зміст, переваги та недоліки конститутивної теорії міжнародно-правового 

визнання.  

5. Характеристика декларативної теорії міжнародно-правового визнання 

6.   Об'єкти визнання та специфіка визнання окремих об'єктів.  

7. Характеристика міжнародно-правового визнання de-jure.  

8. Особливості міжнародно-правового визнання de-facto. 

9.  Специфіка міжнародно-правового визнання ad-hoc.  

10.  Підстави визнання  держав в міжнародному праві.  

11. Особливості визнання урядів.  

12. Традиційні форми міжнародно-правового визнання.  

13. Перехідні форми міжнародно-правового визнання.    

 

Джерела інформації: [1-3, 7- 8, 38] 

 

Тема 7 Правонаступництво в міжнародному праві. 

1. Поняття правонаступництва. 

2.  Підстави правонаступництва в міжнародному праві. 

3.  Основні джерела правового регулювання питань правонаступництва в 

міжнародному праві. 

4.  Правонаступництво під час поділу держав та під час об'єднання.  

5. Особливості правонаступництва держав пор відношенню до міжнародних 

договорів.  

6. Правонаступництво держав по відношенню до нерухомої власності.  

7. Правонаступництво держав по відношенню до рухомої власності.  

8. Особливості правонаступництва держав по відношенню до державних архівів. 

9.  Специфіка правонаступництва держав по відношенню до державних боргів.  

 

Джерела інформації: [3, 7, 10, 27, 37, 48] 
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Змістовий модуль №3. Проблеми території та населення в міжнародному праві 

 

Тема 8. Територія у міжнародному праві 

1. Поняття та види території за міжнародним правом: державна, з міжнародним 

режимом, зі змішаним та особливим режимом.  

2.  Юридична природа державної території і її склад. 

3.  Існуючі теорії юридичної природи державної території.  

4. Суходіл, водний простір, надра, повітряний простір.  

5.  Територіальне верховенство держави – органічне поєднання засад володіння, 

володарювання та управління щодо території як невід’ємної ознаки держави, 

матеріальної основи її існування. 

6.  Цілісність державної території як принцип міжнародного права.   

7.  Розмежування сфери дії територіального верховенства держав.  

8. Державні кордони, їх правовий режим.  

9. Види державних кордонів: орографічні, геометричні, астрономічні. Засоби 

визначення, встановлення та перевірки кордонів. 

10.  Делімітація. Демаркація. Редемаркація. 

11.  Непорушність державних кордонів.  

12. Спори і суперечки з приводу кордонів. Міжнародно-правові підстави для зміни 

державних кордонів. 

 

Джерела інформації: [1-2, 8, 41-43] 

  

       Тема 9 Населення і міжнародне право 

1. Поняття населення і регламентація його становища.  

2. Склад населення держави. 

3. Спеціальні категорії населення у міжнародному праві. 

4. Громадянство та його значення для міжнародного права.  

5. Правове регулювання громадянства.  

6. Право на дипломатичний захист. 

7.  Способи набуття громадянства. 

8.  Філіація та натуралізація.  

9. Трансферт та оптація.  

10.  Припинення громадянства.  

11. Громадянство України.  
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12.  Подвійне громадянство: правове становище біпатридів. Засоби вирішення проблеми 

апатридів у міжнародних відносинах. 

        

Джерела інформації [3-25, 39, 44-46] 

 

Змістовий модуль №4. Реалізація норм міжнародного права у 

внутрішньодержавному праві та міжнародно-правова відповідальність 

 

Тема 10. Співвідношення міжнародного й внутрішньодержавного права.    

1. Характеристика наукової дискусії щодо співвідношення міжнародного та 

національного права. 

2. Харпактеристика основних теорій співвідношення міжнародного і 

внутрішньодержавного права. 

3.  Значення проблеми співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права.  

4. Зміст  теорії примату міжнародного над національним правом.   

5. Зміст, переваги та недоліки  теорії координації.  

6.  Сутність  теорії примату національного права над міжнародним.  

7. Дуалістична теорія співвідношення національного права з міжнароднм.   

8. Характеристика наукової думки  щодо здійснення норм міжнародного права на 

внутрішньодержавному рівні 

Джерела інформації [11, 30-34, 36] 

 

Тема 11. Поняття та особливості реалізації норм міжнародного права 

1. Поняття реалізації норм міжнародного права в системі механізму міжнародно-

правового регулювання.  

2. Форми реалізації норм міжнародного права. 

3.   Способи реалізації норм міжнародного права.  

4. Дотримання норм міжнародного права. 

5.  Виконання норм міжнародного права. 

6. Міжнародний контроль та правозастосовне сприяння як важливі умови забезпечення 

реалізації норм міжнародного права. 

7.  Міжнародно-правовий механізм реалізації норм міжнародного права.  
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8. Нормативно-правовий та інституційний компоненти забезпечення реалізації норм 

міжнародного права. 

9. Внутрішньодержавний механізм реалізації норм міжнародного права: механізм 

нормативно-правового забезпечення та інституційний (організаційно-правовий) 

механізм.  

10. Державні органи, що входять до внутрішньодержавного інституційного механізму 

реалізації норм міжнародного права. 

Джерела інформації [4, 7, 13, 30- 32] 

 

  Тема 12.  Міжнародно-правова відповідальність 

1. Поняття і юридична природа міжнародно-правової відповідальності, її передумови, 

принципи, завдання.  

2.  Поняття міжнародних злочинів.  

3. Відмінність міжнародних злочинів від міжнародних деліктів. 

4.  Зміст міжнародно-правової відповідальності. 

5.  Підстави міжнародно-правової відповідальності. 

6.  Поняття та ознаки міжнародного правопорушення. 

7.  Міжнародні злочини і міжнародні правопорушення.   

8.  Суб’єкти міжнародно-правової відповідальності, держава як головний її суб’єкт.  

9. Особливості міжнародно-правової відповідальності міжнародних організацій.  

10.  Об’єкт міжнародно-правової відповідальності. 

11. Матеріальна та політична відповідальність.  

12. Інститут об’єктивної відповідальності держав. 

 

    Джерела інформації [50-56] 

 

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 " Міжнародне публічне право: 

основи теорії", які не виносяться на семінарські заняття вивчаються студентами самостійно.  
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    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 

"Міжнародне публічне право: основи теорії". Тему реферату студент може вибрати як із 

запропонованих тем, так і вибрати самостійно, але лише за погодженням з викладачем. 

 

Змістовий модуль І.  Поняття, сутність та джерела міжнародного права 

 

Семінар 1. Поняття та характерні риси міжнародного права  

1. Походження терміна “міжнародне право”. 

2. Визначення поняття “міжнародне публічне право”.  

3. Основні правові школи (позитивістська, природно-правова, соціологічна, 

     реалістів та ін.) про визначення міжнародного права. 

4. Предмет, об’єкт та метод регулювання міжнародного права. 

5. Особливості сучасного міжнародного права у порівнянні з класичним міжнародним 

правом.  

6. Особливості міжнародного права як системи права у порівнянні з внутрішньодержавними 

системами права.  

7. Природа юридично обов’язкової сили міжнародного права. 

8. Функції сучасного міжнародного права. 
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Теми рефератів 

 

1. Співвідношення міжнародного публічного та міжнародного приватного права 

2. Сфера дії міжнародного права 

3. Сутність та історичне походження категорії « міжнародне право 

 

Джерела інформації: [1-4, 7, 13] 

 

Семінар 2. Поняття системи і структури міжнародного права  

 

1. Проблеми аналізу системи міжнародного права та її поняття.  

2. Внутрішньосистемна організація міжнародного права. 

3. Поняття і критерії відокремлення галузей міжнародного права та їх структура. 

4. Поняття і критерії відокремлення  інститутів міжнародного права та їх   

    класифікація. 

5.Поняття структури міжнародного права та її співвідношення з системою  

    міжнародного права. 

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

     учбових курсів міжнародного права.  

 

Теми рефератів: 

1. Правова природжа системи міжнародного права 

2. Характеристика специфіки системи міжнародного права 

3. Аналіз взаємодіючих елементів системи міжнародного права 

 

 Джерела інформації: [3-5, 11, 20] 

 

Семінар 3. Поняття норм міжнародного права і їх види  

 

1. Поняття та характерні риси норм міжнародного права.  

2. Внутрішня структура та особливості норм міжнародного права. 

3. Види міжнародно-правових норм та їх класифікація. 

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

5. Концепція “м’якого права” (soft law) у доктрині міжнародного права. 

6. Ієрархія норм міжнародного права. Співвідношення юридичної сили  
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    звичаєвих і договірних міжнародно-правових норм. 

7. Поняття кодифікації та прогресивного розвитку міжнародного права. 

8. Взаємодія норм міжнародного права з нормами інших систем регулювання 

   сучасними міжнародними відносинами. 

 

Теми рефератів: 

1. Співвідношення міжнародного договору та міжнародного звичаю  

2. Роль міжнародного «м’якого права» в розвитку сучасмного міжнародного права 

3. Сутність та види міжнародно-правового звичаю  

 

Джерела інформації:  [3-6, 15-17] 

 

Семінар 4. Поняття і зміст основних принципів міжнародного права  

 

1.   Поняття основних принципів міжнародного права.  

1. Функції основних принципів міжнародного права.  

2. Природа й ознаки основних принципів міжнародного права. 

3. Класифікація  й зміст основних принципів міжнародного права. 

4. Співвідношення основних принципів системи, принципів галузі та інституту, універсальних, 

регіональних і партикулярних принципів. 

5. Принцип заборони застосування сили або загрози силою.  

6. Принцип суверенної рівності держав.  

7. Принцип невтручання.  

8. Принцип територіальної цілісності держав.  

9.  Принцип непорушності державних кордонів.  

11. Принцип мирного врегулювання спорів.  

12. Принцип поваги прав і основних свобод людини.  

13. Принцип рівноправності і права народів розпоряджатися власною долею.  

14. Принцип співробітництва.  

15. Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань. 

 

Теми рефератів: 

 

1. Характеристика універсального характеру загальних принципів міжнародного права 

2. Взаємоповязаність загальних принципів міжнародного права 
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3. Колізії загальних принципів міжнародного права 

 

Джерела інформації:  [1 4-5, 10, 26] 

 

Семінар 5. Інститут міжнародної правосуб’єктності  

1. Поняття суб’єкта міжнародного права.  

2. Основні риси та особливості міжнародної правосуб’єктності. Загальні 

         ознаки суб’єктів міжнародного права. 

3. Інститут міжнародної правосуб’єктності. Юридична природа суб'єкта 

         міжнародного права.  

4. Держава – основний (первинний, головний, універсальний) суб’єкт   

     міжнародного права. Основні елементи держави. Обсяг міжнародної  

     правосуб’єктності у простих (унітарних) і складних держав (федерації,  

     конфедерації, унії). Основні права й обов’язки держав. 

5. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій  (похідна,  

         спеціальна). Загальні права й обов’язки міжнародних організацій. 

6. Міжнародна правосуб’єктність народу, який бореться за створення  

     незалежної держави. 

7. Особливі види міжнародної правосуб’єктності (квазідержави, вільні міста, Ватикан, 

Мальтійський лицарський орден). 

8. Сучасні концепції про міжнародну правосуб’єктність фізичної особи. 

9. Питання про міжнародну правосуб'єктність транснаціональних 

     компаній. 

 

Теми рефератів: 

1. Універсальна правосуб’єктність держави 

2. Специфіка вторинної правосубєктності міжнародних організацій 

3. Особливості міжнародної правосубєктності національно-визвольних рухів 

 

Джерела інформації: [1, 3-4, 13, 20, 27 ] 

 

Змістовий модуль ІІ.  Визнання та правонаступництво в міжнародному праві 

Семінар 6 . Поняття, види і форми визнання в міжнародному праві  

1. Поняття визнання. Інститут визнання в міжнародно-правовій системі. 
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2. Визнання держав. Теорії визнання держав.  

3. Визнання урядів. Доктринальні погляди на визнання урядів. Визнання 

     урядів у вигнанні.  

4. Інші види визнання:  

      а) органів національного опору;  

      б) органів національно-визвольних рухів; 

      в) “повсталої сторони” або “воюючої сторони”;  

      г) “організовані озброєні угрупування” та “антиурядові збройні сили”.  

5. Форми визнання.  

6. Типи та засоби здійснення визнання. 

 

Теми рефератів: 

 

1. Відмінності юридичного та фактичного міжнародно-правового визнання 

2. Особливості міжнародно-правового визнання урядів у вигнанні 

3. Специфіка міжнародно-правового визнання національно-визвольних рухів 

Джерела інформації:  [1-3, 7- 8, 38] 

 

Семінар 7. Правонаступництво держав  

1. Поняття правонаступництва. Підстави правонаступництва. Об’єкт дії 

     норм правонаступництва.  

2. Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів: 

             а) при переході частини території від однієї держави до іншої; 

             б) при об’єднанні держав; 

             в) при відділені частини або частин території держави. 

3. Правонаступництво нових незалежних держав щодо багатосторонніх і двосторонніх 

угод. Принцип “tabula rasa”. 

4. Правонаступництво держав щодо державної власності. 

5.  Правонаступництво держав щодо державних архівів.  

6. Правонаступництво держав щодо державних боргів при різних видах зміни 

     території держави попередника ( боржника). Особливий режим вирішення 

      питання боргу щодо нових незалежних держав. 

4. Врегулювання проблем правонаступництва у зв’язку з припиненням  

         існування СРСР.  
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8.  Правонаступництво України. 

        

Теми рефератів: 

1. Особливості правонаступництва держав по відношенню до нерухомої власності 

2. Специфіка правонаступництва по відношенню до міжнародних договорів 

3. Характеристика головних джерел регулювання відносин правонаступництва в 

міжнародному праві 

 

Джерела інформації: [3, 7, 10, 27, 37, 48] 

 

Змістовий модуль ІІІ.  Проблеми території та населення в міжнародному праві 

 

Семінар 8 . Населення і міжнародне право 

 

1.  Поняття населення і регламентація його становища. 

2. Міжнародно-правові питання громадянства. Громадянство України. 

3. Правовий режим іноземців та його види. 

4. Правовий статус біженців і переміщених осіб. Право притулку. 

5. Правовий режим трудящих-мігрантів. 

 

Теми рефератів: 

1. Питання громадянства у міжнародному праві. 

2. Право притулку. 

3. Характерні особливості правового становища іноземців. 

4. Міжнародно-правові норми та міжнародні органи в справах біженців та 

переміщених осіб. 

Джерела інформації:  [3-25, 39, 44-46] 

 

Семінар 9 . Територія у міжнародному праві 

 

1. Поняття і види правового режиму територій. 

2. Юридична природа державної території і її склад. 

3. Державні кордони. Режим державних кордонів. 

4. Міжнародні ріки і їх правовий режим. 

5. Юридичний статус і правовий режим Арктики. 
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6. Міжнародно-правовий статус та режим використання простору і природних ресурсів 

Антарктики. 

 

Теми рефератів: 

1. Територія держави. Правові і геополітичні проблеми. 

2. Антарктика: тенденції розвитку режиму. 

3.  Без’ядерні зони – політичні і правові аспекти. 

 

Джерела інформації: [1-2, 8, 41-43] 

  

Змістовий модуль IV. Реалізація норм міжнародного права у 

внутрішньодержавному праві та міжнародно-правова відповідальність 

 

Семінар 10. Значення проблеми співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного   

     права. 

1. Теорії співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права:  

           а) теорія примату національного права над міжнародним; 

           б) дуалістична теорія;      

           в) теорія примату міжнародного над національним правом; 

           г) теорія координації. 

2. Доктрина міжнародного права про здійснення його норм у внутрішньодержавній  

    сфері. 

3. Форми реалізації норм міжнародного права у національному праві: 

           а) концепція імплементації норм міжнародного права; 

           б) концепція трансформації; 

           в) концепція узгодження норм двох систем права на стадії правотворчості 

               і реалізації норм права. 

4. Конституційне право і судова практика окремих держав щодо співвідношення 

національного та міжнародного права. 

5. Національне законодавство України, її судова практика про співвідношення 

національного та міжнародного  права. 

6. Національне законодавство держав у практиці міжнародних судових установ 
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Теми рефератів: 

 

1. Зміст теорії пріоритету міжнародного права над національним та її значення для розвитку 

сучасного міжнародного права 

2. Поняття та специфіка імплементації міжнародно-правових норм 

3. Характеристика наукової думки щодо співвідношення міжнародного та 

внутрішньодержавного права 

Джерела інформації:   [11, 30-34, 36] 

 

Семінар 11. Семінар. Характеристика механізмів реалізації норм міжнародного права  

1. Поняття  та способи реалізації норм міжнародного права. 

2. Форми реалізації норм міжнародного права.  

3. Специфіка міжнародно-правового механізму реалізації норм міжнародного права.  

4. Основні правила й способи тлумачення норм міжнародного права. 

5. Внутрішньодержавний механізм реалізації норм міжнародного 

     права.  

6. Внутрішньодержавний інституційний механізм реалізації норм   

     міжнародного права в Україні. 

  

Теми рефератів: 

1. Характеристика способів реалізації норм міжнародного права на 

внутрішньодержавному рівні 

2. Поняття та специфіка тлумачення міжнародно-правових норм 

3. Особливості механізму реалізаії норм міжнародного права на внутрішньодержавному 

рівні 

 

Джерела інформації:  [4, 7, 13, 30- 32] 

 

  Семінар 12.   Відповідальність у міжнародному праві  

1. Поняття і юридична природа міжнародно-правової  відповідальності. 

2. Суб’єкти міжнародно-правової відповідальності. 

3. Підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності. 

4.  Міжнародне правопорушення та його ознаки.  
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5. Класифікація міжнародних правопорушень.  

6. Відповідальність за правомірну діяльність.  

7. Обставини, що виключають виникнення міжнародно-правової  

     відповідальності. 

8. Види і форми міжнародно-правової відповідальності. 

9. Відповідальність міжнародних організацій. 

 

Теми рефератів 

1. Історичні аспекти розвитку інституту міжнародно-правової відповідальності 

2.  Специфіка відповідальності держав за правомірну діяльність 

3.  Підстави розмежування міжнародних злочинів та міжнародних деліктів 

 

Джерела інформації:   [50-56] 

 

6.3.  Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

 

Змістовий модуль 1. Поняття сучасного міжнародного права 

 

       Тема 1. Поняття сучасного міжнародного права.  

1.  Міжнародне право як особлива правова система. 

2. Функції міжнародного права. 

3. Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права. 

4. Норми міжнародного права і їх класифікація. 

5. Джерела міжнародного права. Кодифікація та прогресивний розвиток міжнародного 

права. 

6. Система міжнародного права. 

 

Теми рефератів: 

1. Кодифікація  міжнародного права. 

2. Міжнародне публічне і міжнародне приватне право. 

3. Сфера дії міжнародного права. 

4. Застосування норм міжнародного права. 

Задачі  

1. Міжнародне право – це… 

а) право, що регулює відносини між державами і інші, пов’язані з ним відносини; 
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б) право, що застосовується до держав у їх взаєминах і до індивідів у їх відносинах з 

державою; 

в) право, що регулює відносини між суб’єктами міжнародного права; 

г) право, що застосовується до суб’єктів міжнародного співтовариства, тобто до держав, 

міжнародних організацій і, в крайніх випадках, до індивідів; 

д) сукупність норм внутрішньодержавного права, що регулює участь України в міжнародних 

відносинах. 

Яке з цих визначень найбільш правильне? Оцініть кожне визначення. 

2. Чи правильні наступні твердження: 

міжнародне право – це право, створене державами; 

міжнародне право – це право, створене для держав; 

міжнародне право – це право, створене в результаті домовленості держав? 

Дайте оцінку кожному твердженню. 

3. Конституція Іспанії 1978 р. в п. 1 ст. 96 встановлює, що законно укладені і офіційно 

опубліковані в цій країні міжнародні договори «складають частину її внутрішнього 

законодавства». В Конституції, однак, не згадуються міжнародні звичаї як одне з джерел 

обов’язкових для держав міжнародно-правових норм. В той же час в ході одного з судових 

процесів, що проходив в цей період в Іспанії, одна з сторін послалась на те, що іспанський 

закон, що застосовується в даному випадку, суперечить міжнародному звичаю. 

На прикладі яких галузей міжнародного права можна спостерігати суттєву роль звичаю в 

формуванні масиву нормативного матеріалу? 

В положеннях яких міжнародно-правових актів міститься пряма вказівка на обов’язковість 

міжнародного звичаю для регулювання правовідносин, що складаються між державами і 

іншими суб’єктами міжнародного права? 

Яка роль резолюцій міждержавних (міжурядових) організацій у формуванні звичаєвих норм 

міжнародного права, міжнародного звичаю? 

Як співвідносяться за ступенем їх обов’язковості для суб’єктів міжнародного публічного 

права міжнародний договір і міжнародний звичай? 

4. Якими з перерахованих рис характеризується сучасне міжнародне право: 

а) заборона агресивної війни; 

б) насильницький спосіб вирішення міжнародних спорів; 

в) повага прав і основних свобод людини; 

г)загальновизнаність принципів міжнародного права, що характеризують соціальні цінності 

всього людства; 

д) універсальність міжнародного регулювання; 
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е) проголошення традиційного права збройних репресалій; 

є) закріплення вичерпного списку суб’єктів міжнародного права; 

ж) проголошення міжнародного права тільки для цивілізованих країн; 

з) самовизначення народів; 

и) невтручання у внутрішні справи держав. 

5. Які з наступних ситуацій регулюються нормами міжнародного права: 

а) сесія Генеральної Асамблеї ООН; 

б) неофіційний візит Президента України до Італії; 

в)звернення України до Турції про видачу викрадачів українського повітряного судна; 

г) конгрес Міжнародної демократичної федерації жінок; 

д) звернення Уряду України до Міжнародного валютного фонду про отримання кредиту; 

е) відносини між робітником і роботодавцем стосовно нарахування заробітної плати; 

є) звернення Генеральної прокуратури України до Прокуратури Литви про передачу 

громадянина України, засудженого в Литві, для відбування покарання в Україні. 

 

Джерела інформації:  [1-4, 7, 13] 

 

       Тема 2. Історія виникнення і розвитку міжнародного права  

 

1. Виникнення міжнародного права і періодизація його історії. 

2. Міжнародне право стародавнього світу. 

3. Міжнародне право середніх віків. 

4. Класичне міжнародне право. 

5. Перехід від класичного до сучасного міжнародного права. 

6. Сучасне міжнародне право. 

Теми рефератів:   

1. Особливості міжнародного права в період середньовіччя. Вплив на його розвиток 

католичної церкви. 

2. Відмінності сучасного міжнародного права від класичного міжнародного права.  

       Задачі. 

1. Складіть періодизацію історичного розвитку міжнародного права. Приведіть 

декілька концепцій вирішення даного питання. 

2. Ознайомтесь з невеликим уривком з договору єгипетського фараона Рамсеса ІІ з 

царем хетів Хаттушилем ІІІ (1306 р. до н.е.): 
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«Хай буде прекрасний мир і братство між дітьми великого царя хетів і Рамсеса, великого 

царя Єгипту. Єгипет і країна хетів нехай перебувають, подібно нам, в мирі і братстві на всі 

часи… Якщо піде який-небудь ворог проти володінь Рамсеса, то нехай Рамсес скаже 

великому царю хетів: йди зі мною проти нього з усіма своїми силами… Якщо Рамсес 

розгнівається на своїх рабів, коли вони повстануть, і піде приборкувати їх, то разом з ним 

повинен діяти і цар хетів… Якщо будь-хто втече з Єгипту і піде в країну хетів, то цар хетів 

не буде його затримувати в своїй країні, але поверне в країну Рамсеса… Все накреслене на 

срібній дошці, тисяча богів і богинь країни хетів зобов’язуються виконувати по відношенню 

до тисячі богів і богинь Єгипту…». 

Які інститути і принципи міжнародного права закріплені в цьому договорі? Які інститути 

міжнародного права застосовувались в стародавньому світі? 

 

Джерела інформації: [2-3, 11, 21-24] 

 

Тема 3. Основні принципи міжнародного права   

 

1. Поняття основних принципів сучасного міжнародного права. 

2. Принцип незастосування сили або погрози силою. 

3. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів. 

4. Принцип невтручання у внутрішні справи держав. 

5. Принцип співробітництва держав. 

6. Принцип рівноправності і самовизначення народів і націй. 

7. Принцип суверенної рівності держав. 

8. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань. 

9. Принцип непорушності кордонів. 

10. Принцип територіальної цілісності держав. 

11. Принцип загальної поваги прав і основних свобод людини. 

 

Теми рефератів:   

1. Значення загальних принципів міжнародного права для розвитку системи сучасного 

міжнародного права 

2. Функції загальних принципів міжнародного права 
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Задачі. 

1. Держава А зробила масовану повітряну атаку по об’єктам, що знаходяться на території 

держави Б. Кваліфікувавши дії держави А як акт агресії і вдавшись до самооборони, держава 

Б знищила авіабазу на території держави А. 

Визначіть правомірність дій держав стосовно принципу незастосування сили чи погрози 

силою. 

2. Відомо, що основні принципи міжнародного права «представляють собою найбільш 

загальні норми міжнародного права, що визначають його головний зміст”. Саме тому 

міжнародне співтовариство неодноразово прикладало зусилля, щоб визначити їх якомога 

повніший перелік і деталізувати зміст кожного з них. Про важливу роль основних принципів 

міжнародного права свідчить не тільки їх закріплення в ряді найавторитетніших міжнародно-

правових актів, але й те, що нині вони сприйняті національними правовими системами, 

включаючи правову систему України. 

Незважаючи на те, що в найбільш відомих багатосторонніх міжнародно-правових 

документах поняття «принцип мирного співіснування» не використовується, більшість 

теоретиків радянської і пострадянської шкіл міжнародного права в своїх працях переконливо 

обґрунтовують його наявність як основного елементу  сучасних міжнародних відносин, хоча 

й визнають, що його юридичний зміст дуже широкий і тому дещо невизначений. Разом з тим 

в учбовій літературі останніх років цей принцип взагалі не згадувався. 

Які найважливіші визначаючі ознаки основних принципів сучасного міжнародного права з 

точки зору їх обов’язкової сили, їх дії у просторі, способів утворення? 

Яку роль відіграють основні принципи міжнародного права і яке місце вони займають в 

рамках міжнародної системи? 

В чому подібність і відмінність між основними принципами міжнародного права і 

загальними принципами права, що згадуються в ст..38 Статуту Міжнародного Суду ООН? 

В чому подібність і відмінність між основними принципами міжнародного права, з однієї 

сторони, та іншими міжнародними юридичними нормами, –  з іншої сторони? 

В чому подібність і відмінність між основними принципами міжнародного права, з одного 

боку, і спеціальними юридичними принципами різних галузей міжнародного права, – з 

іншого боку? 

Як можна охарактеризувати юридичну і політичну сутність принципу мирного 

співіснування, що фігурував в основоположних внутрішньо- і зовнішньополітичних 

документах і міжнародно-правовій доктрині СРСР періоду «холодної війни»? 

3. В яких з нижче перерахованих випадків порушується принцип невтручання у внутрішні 

справи: 
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1) надання виключно гуманітарної допомоги; 

2) підтримка терористичних формувань, що мають на меті неполітичні цілі; 

3) надання озброєної підтримки опозиції уряду; 

4) економічна блокада; 

5) застосування примусових заходів за рішенням Ради Безпеки з метою підтримки миру і 

безпеки; 

6) озброєна підтримка уряду в боротьбі з опозицією, що намагається його скинути. 

4. На брифінгу, що проходив 26 травня 1998 р. в прес-центрі МЗС РФ, в.о. директора 

Департаменту інформації і друку було повідомлено стосовно проведення Турцією 

великомасштабної військової операції в Північному Іраці. Дана акція турецьких військ 

мотивується посиланням на необхідність боротьби з бойовиками турецької Робочої партії 

Курдистану, що ніби то туди пробралися. 

Представник МЗС РФ вказав, що це давно вже не перше грубе порушення Анкарою 

фундаментальних норм міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності 

сусідньої країни і що намагання зробити подібні дії майже постійною практикою є не 

прийнятними, чим би це не виправдовувалось. Турецькі війська повинні бути негайно 

виведенні з території Іраку, а проблеми, що виникли, слід вирішувати не силовими, а 

цивілізованими політичними методами. 

Які висновки можна зробити з аналізу фактів порушення основних принципів міжнародного 

права, що зустрічаються в сучасних міжнародних відносинах, на наведеному чи інших 

прикладах з дипломатичної практики? 

Як можна оцінити позицію представника МЗС РФ в зв’язку з оцінкою, що він дав, політиці 

турецького уряду по відношенню до Іраку за основними принципами міжнародного права? 

Який юридичний зміст доктрини необхідності і в яких джерелах міжнародного права він 

закріплений? 

5. Практика американської юрисдикції, що базується на першій поправці до Конституції 

США, зводиться до допущення підбурювання до расової дискримінації, якщо остання не 

супроводжується негайними насильницькими діями (в 1992 р. Верховний суд США 

постановив, що спалення хреста членами ку-клукс-клана для залякування афроамериканців є 

формою прояву свободи слова, що охороняється Конституцією. В рішенні того ж суду в 1969 

р. у справі Бранденбург проти Огайо, яке має прецендентне значення, було підтверджено 

право публічно закликати до депортації з США темношкірих та євреїв). 

Як узгоджується судова практика США з положенням Конвенції про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації?  
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Джерела інформації:  [1-5, 7, 26] 

 

       Тема 4. Суб’єкти міжнародного права  

1. Поняття і види суб’єктів міжнародного права. 

2. Держави – основні суб’єкти міжнародного права. 

3. Міжнародна правосуб’єктність націй і народів. 

4. Міжнародна правосуб’єктність державоподібних утворень. 

5. Правосуб’єктність міжнародних організацій. 

6. Питання про міжнародну правосуб’єктність індивіда. 

7. Транснаціональні корпорації. 

8. Міжнародно-правове визнання. 

9. Правонаступництво в міжнародному праві. 

 

Теми рефератів: 

1. Держава в системі міжнародно-правового регулювання. 

2. Визнання в сучасному міжнародному праві (визнання нових держав і урядів). 

3. Проблеми правонаступництва в Співдружності Незалежних Держав. 

 

 Задачі. 

1. Які з наведених нижче утворень є суб’єктами міжнародного права: Ватикан; Канада; 

компанія «Соні»; організація «Грінпіс»; Президент України; Тивінська нація (тивінці); 

Співдружність Незалежних Держав; Організація визволення Палестини. 

2. В 1948 р. в Єрусалимі ізраїльськими екстремістами було вбито шведського графа 

Бернадотт, посередника ООН між Ізраїлем  і арабськими країнами. ООН почала вимагати від 

країни Ізраїль відшкодування збитків. Генеральна Асамблея звернулася до Міжнародного 

суду ООН за консультативним висновком в питанні про те, чи має міжнародна організація 

право при заподіянні шкоди службовцю ООН вимагати відшкодування шкоди від 

відповідальної за це держави. 

Яку відповідь повинен дати Міжнародний суд? Чи можуть держави наділяти міжнародні 

організації міжнародною правосуб’єктністю? 

3. Стаття 4 Статуту ООН проголошує: «прийом в Члени Організації відкритий 

для…миролюбивих держав, які приймуть на себе зобов’язання, що містяться в даному 

Статуті, і які, за судженням Організації, можуть і бажають ці зобов’язання виконувати». 

У відповідності з Конституцією РФ (ч.2 ст.5) республіки в складі РФ є державами. 

Чи можуть вони претендувати на членство в ООН? 
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Якщо людство ввійде в контакт з інопланетною цивілізацією, чи може ця цивілізація стати 

членом ООН? 

Чи може членом ООН стати Ватикан?  

4. В червні 1997 р. делегація парламенту Чечні вручила керівникам литовського сейму 

(парламенту) звернення президента Чечні з проханням про визнання незалежності 

Чеченської Республіки. Аналогічні звернення були передані також в парламенти Латвії і 

Естонії. МЗС Росії попередив ці країни «про досить негативні наслідки» для двосторонніх 

відносин у випадку прийняття позитивного рішення на звернення президента Чечні. 

Яке значення визнання для нових держав? Чи будуть порушені норми міжнародного права, 

якщо країни, про які йде мова в задачі, визнають Чечню? 

5. В статті 28 Загальної декларації прав людини 1948 р. проголошено: «Кожна людина має 

право на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і свободи, викладені в цій 

Декларації, можуть бути повністю здійснені». 

Чи означає це положення визнання міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб? 

6.В одному з підручників міжнародного права є таке висловлення: «Фізичні і юридичні 

особи та інші суб’єкти внутрішньодержавного права не являються і не можуть бути 

суб’єктами міжнародного права, оскільки вони підпорядковані юрисдикції тієї чи іншої 

держави». 

Яке ваше відношення до такого твердження? 

7. В Статуті ООН і інших міжнародно-правових актах закріплено право націй на 

самовизначення. 

Сьогодні в світі існує близько 4 тис. національностей (етносів). Більшість держав є 

багатонаціональними. В той же час кількість держав не перевищує двохсот. 

Чи означає це, що право націй на самовизначення не реалізовано в достатній мірі? Чи кожна 

нація має це право? Які форми його реалізації існують? 

 

Джерела інформації: [1, 3-4, 13, 20, 27 ] 

 

  Тема 5.Система джерел та особливості структури міжнародного права 

1. Проблеми аналізу системи міжнародного права та її поняття.  

2. Внутрішньосистемна організація міжнародного права. 

3. Поняття і критерії відокремлення галузей міжнародного права та їх структура. 

4. Поняття і критерії відокремлення  інститутів міжнародного права та їх   

5. класифікація. 

6. 5.Поняття структури міжнародного права та її співвідношення з системою  
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7. міжнародного права. 

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

учбових курсів міжнародного права.  

9. Тенденції розвитку системи джерел сучасного міжнародного права 

 

Теми рефератів:  

1. Співвідношення міжнародних договорів та міжнародних звичаїв в системі джерел 

міжнародного права 

2. Рішення міжнародних організацій в системі джерел міжнародного права 

 

Самостійна робота  

I. Законспектувати: Гл. III. Теоретические аспекты понятия системы современного 

международного права//Фельдман Д.И. Система междуна- родного права. – Казань, 1983. 

II. Підготувати (самостійно, письмово) схему: „Система міжнародного права”  

 у вигляді основних елементів системи та їх взаємозв'язків, для обговорення на семінарському 

занятті.  

 III. Прокоментувати наступні доктринальні положення: 

  1. „Краща точка зору полягає в тому, що міжнародне право фактично є системою 

звичаєвого права, над якою впродовж двох поколінь була споруджена супра-структура 

„конвенційного” або правотворчого права, основним недоліком якого є те, що, як вчить нас 

історія, слід покладатися на систему звичаєвого права” –  проф. Дж. Брайерлі. 

2. „... елементи системи міжнародного права можна було б зобразити концентричними 

приблизно у такому вигляді: інститут є ширшим поняттям по відношенню до вхідної в нього 

норми, підгалузь або галузь – ширшим поняттям по відношенню до інституту, нарешті, 

система включає всі галузі міжнародного права. Особливе місце в системі займають 

принципи міжнародного права і перш за все принципи юс когенс” – проф. Д.Б. Фельдман.  

3. „Система міжнародного права – це об'єктивно існуюча цілісність внутрішньо 

взаємозв'язаних елементів: загальновизнаних принципів; норм міжнародного права 

(договірних і зазвичаєво-правових); рішень і рекомендаційних резолюцій міжнародних 

організацій; рішень міжнародних судових органів; а також інститутів міжнародного права. 

Всі ці елементи системи в різних поєднаннях складають галузі міжнародного права” – проф. 

М.А. Баймуратов.   

 

 

 



33 
 
IV. Логічно завершити наступні положення: 

1. Первинний елемент системи міжнародного права – норма.  Вона є юридичною 

моделлю певних міжнародних відносин,  система ж міжнародного права – юридична 

модель… .  

  2.  Основними критеріями визнання сукупності норм права галуззю права є:  1) ..., 

2)…,  і  т. д.  

3. Особливу роль у системі міжнародного права відіграють його основні принципи,  

які встановлюють найбільш важливі і найбільш загальні... . 

4. Під традиційними галузями часто мають на увазі ті галузі, які … . 

 

Джерела інформації:  [3, 6, 13, 14-16] 

 

  Тема 8. Територія у міжнародному праві   ( 16 годин) 

 

7. Поняття і види правового режиму територій. 

8. Юридична природа державної території і її склад. 

9. Державні кордони. Режим державних кордонів. 

10. Міжнародні ріки і їх правовий режим. 

11. Юридичний статус і правовий режим Арктики. 

12. Міжнародно-правовий статус та режим використання простору і природних ресурсів 

Антарктики. 

 

Теми рефератів: 

4. Територія держави. Правові і геополітичні проблеми. 

5. Антарктика: тенденції розвитку режиму. 

6.  Без’ядерні зони – політичні і правові аспекти. 

 

Задачі.  

1. Постанови ст. 3 Анканського мирного договору від 20 жовтня 1883 р. про плебісцит 

на території Такна і Аріка викликали тривалий спір між Чілі і  Перу. Відповідно до даної 

статті данні території протягом десяти років залишаються у володінні Чілі, а потім їх 

державна приналежність буде визначена за допомогою плебісциту. Держава, до якої буде 

приєднано ці території, сплатить іншій державі 10 млн дол.. 
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Чи є правомірним використання плебісциту при визначенні державної приналежності спірної 

території? Які ускладнення при цьому можуть виникнути? Які альтернативи плебісциту 

можуть існувати? 

2. Держава А. в силу укладеного договору передала державі Б. частину територіального 

моря. Через деякий час держава Б. звернулась до держави А. з вимогою за укладеним 

договором передати і відповідну частину узбережжя. На користь власної позиції держава Б. 

наводила докази про загальні принципи права, а саме принцип приналежності головної речі, 

в силу якого разом з частиною територіального моря передається і повітряний простір над 

морем. На думку держави Б., це також справедливо і до узбережжя переданого 

територіального моря. 

Оцініть з точки зору міжнародного права докази сторін. Чи справедливі вимоги держави Б.? 

3. Під час морського плавання по Тихому океану на власній яхті громадянин України 

знайшов острів, не відмічений на картах. Громадянин звернувся за консультацією з 

проханням пояснити: 

1) який правовий статус раніше невідомої території; 

2) чи може громадянин України привласнити цю територію; 

3) під чиєю юрисдикцією буде знаходитись вказана територія – його власною, України чи 

іншою; 

4) які дії необхідно вчинити для встановлення суверенітету над вказаною територією. 

Дайте відповідь на поставлені запитання. 

4. З часів колоніалізму Португалія володіла рядом територій на Північно-Західному 

індійському півострові. Ці території були з усіх сторін оточені Індією (анклавні території). 

Після отримання незалежності Індія заявила протест проти проходу через свою територію 

португальських збройних сил, які направляються з метою наведення порядку і вжиття 

заходів проти місцевого населення незадоволеного португальською присутністю. 

Португалія в 1955 р. звернулась в Міжнародній суд ООН з претензією до Індії, вимагаючи 

надання їй права проходу через індійську територію. Було зроблено посилання на концепцію 

сервітуту. 

Чи повинна бути задоволена претензія Португалії? Від чого залежало рішення Міжнародного 

суду ООН по цій справі? 

5. Протока, береги якої належать державі А., була перекрита цією державою для руху 

морських суден з наступною аргументацією: ця протока є допоміжною, неосновною; 

традиційно через цю протоку проходить незначна кількість морських кораблів; неподалік є 

інша, більш зручна для судноплавства протока. 
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Зацікавлені держави у відповідь приводили інші доводи про те, що дана протока: з’єднує дві 

частини відкритого моря; слугує для міжнародного судноплавства. 

Оцініть доводи сторін. Вирішіть спір. 

 

Джерела інформації:   [1-2, 8, 41-43] 

   

     Тема 9. Населення і міжнародне право ( 18 годин) 

 

1.  Поняття населення і регламентація його становища. 

2. Міжнародно-правові питання громадянства. Громадянство України. 

3. Правовий режим іноземців та його види. 

4. Правовий статус біженців і переміщених осіб. Право притулку. 

5. Правовий режим трудящих-мігрантів. 

 

Теми рефератів: 

1. Питання громадянства у міжнародному праві. 

2. Право притулку. 

3. Характерні особливості правового становища іноземців. 

4. Міжнародно-правові норми та міжнародні органи в справах біженців та 

переміщених осіб. 

 

Задачі.  

1. Громадянство – це: 

а) політико-прововий зв’язок людини з державою, що виражається в наявності взаємних прав 

і обов’язків; 

б) правовідносини, суб’єктами яких є особи і держава, змістом яких є основні права і 

обов’язки в публічній сфері; 

в) правова властивість фізичної особи, що виражається в її приналежності до певної держави; 

г) договір особливого роду між людиною і державою;  

д) правовий зв’язок між окремою особою і державою без зазначення етнічного походження 

цієї особи; 

е) правовий зв’язок, основою якого є соціальний факт прив’язаності, зв’язок існування 

інтересів і почуттів поряд з існуванням взаємних прав і обов’язків. 

Яке з визначень є найточнішим? Оцініть кожне визначення. 
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2. Чи є потреба у визначенні громадянства юридичної особи? Як можна було б це 

громадянство визначити? 

3. В статті 3 Європейської конвенції про громадянство 1997 р. сказано: 

«1. Кожна держава визначає у відповідності до свого законодавства, хто являється її 

громадянами. 

2. Це законодавство визнається іншими державами, якщо воно відповідає 

міжнародним конвенціям, що застосовуються, міжнародному звичаєвому праву і 

загальновизнаним правовим принципам у відношенні громадянства». 

В деяких країнах Латинської Америки (зокрема, в Бразилії) в законодавстві передбачалось 

автоматичне надання громадянства, в разі придбання на території цієї держави нерухоме 

майно. 

Чи відповідає законодавство цих держав принципам міжнародного права в сфері 

громадянства? Як можна визначити ці принципи? 

4. В яких з перерахованих сфер іноземцям надано національний режим, а в яких – 

спеціальний: трудова діяльність; відпочинок; охорона здоров’я; соціальне забезпечення; 

створення асоціацій; майнові і особисті немайнові права; отримання освіти; користування 

досягненнями культури; свобода совісті; шлюбні і сімейні відносини; недоторканість особи і 

житла; пересування по території України і вибір місця проживання; податки і збори; судовий 

захист; виборче право; військова служба. 

В яких випадках доцільно встановлювати режим найбільшого сприяння? 

 

Джерела інформації:  [3-25, 39, 44-46] 

 

 

Тема 10. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права 

  

1. Механізм створення норм міжнародного права 

2. Реалізація норм міжнародного права 

3. Способи реалізації норм міжнародного права 

4. Співвідношення категорій «реалізація норм міжнародного права» та « 

імплементація норм міжнародного права» 

5. Механізм реалізації норм міжнародного права 

6. Теорії співвідношення міжнародного і національного (внутрішнього) права  

7. Імплементація норм міжнародного права у національне законодавство 
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Письмово проаналізуйте:  

1. Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин 

між державами 1970 р. 

2. Заключний акт НБСЄ 1975 р. 

3. Статут ООН 1945 р. 

4. Конституцію України 1996 р. 

5. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу» 2004 р. 

 

Розкрийте зміст понять: 

кодифікація міжнародного права, механізм реалізації норми міжнародного права, співвідношення 

норм міжнародного і національного права, імплементація, трансформація, відсилання, 

гармонізація, адаптація, рецепція, інкорпорація. 

 

Розв’яжіть задачі 

1. За ст.7 Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між Російською 

Федерацією і Республікою Вірменія 1997р. «кожна з Високих Договірних Сторін забороняє 

та припиняє створення і діяльність на своїй території організацій і груп, діяльність окремих 

осіб, спрямовану проти державного суверенітету і територіальної цілісності іншої Високої 

Договірної Сторони».  

   До яких видів можна віднести наведену норму (відповідно до загальноприйнятої 

класифікації норм міжнародного права)? 

2. Як змінювався перелік основних принципів міжнародного публічного права у 

міжнародно-правових багатосторонніх актах протягом другої половини ХХ ст.? 

3. Оприлюднений Звіт Держдепартаменту США про дотримання прав людини в Україні, 

що був переданий американською стороною до Міністерства закордонних справ України 1 

квітня 2003 р., став предметом вивчення експертів МЗС та інших органів державної влади 

України. Звіт Держдепартаменту США, який готується щороку, є внутрішнім документом 

американської сторони, призначеним, насамперед, для Конгресу США. Його вивчення дає 

підстави охарактеризувати як критичні аспекти, так і відзначений досягнутий Україною 

прогрес у галузі дотримання прав людини.  

  Чи не є розробка та опублікування відповідних Звітів спробою порушити принцип 

невтручання у внутрішні справи держав? 

4. У 1983 р. лідерами турецької громади Кіпру була проголошена Турецька Республіка 

Північного Кіпру. Лише Туреччина визнала знову створену державу. Рада Безпеки ООН у 
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своїй резолюції заявила, що рішення про створення кіпрської турецької держави 

неправомірне, і закликала її не визнавати.  

  Обґрунтуйте рішення Ради Безпеки. Як узгоджуються подібні дії з принципом 

самовизначення народів? 

5. У 1999 р. збройні сили США здійснили бомбардування об'єктів, що знаходяться на 

території Югославії. Причиною цих дій стала кваліфікація НАТО операцій, здійснених 

владою Югославії в Косово, як акт геноциду.  

  Оцініть дії збройних сил НАТО проти Югославії на їх відповідність принципам 

невтручання у внутрішні справи, незастосування сили, мирного вирішення спорів. 

6. Оцініть твердження деяких юристів-міжнародників (Коллін, Баркун), що 

основні принципи міжнародного права, включаючи принцип незастосування сили, мають 

такий рівень абстракції, який виключає можливість реального їх застосування в конкретних 

ситуаціях. Положення Статуту ООН, що визначають його мету і принципи, мають швидше 

символічний, ніж стримуючий характер. 

7. Поширена 1992 року доповідь Генерального секретаря ООН Б.Бутроса-Галі 

«Порядок денний для світу» містить тезу: «Якщо кожна етнічна, релігійна чи мовна група 

буде претендувати на державність, не буде межі поділу, а всезагальний мир, безпека, 

економічний добробут стануть ще більш важко досяжною метою... Не можна допустити, щоб 

суверенітет, територіальна цілісність і незалежність існуючих держав і принцип 

самовизначення народів - однаковою мірою важливі - вступили у майбутньому у 

протиріччя».  

  Як можна оцінити наведені висловлювання за результатами аналізу міжнародно-

правових актів, що закріплюють принцип рівноправності і самовизначення народів, 

співставляючи з принципами територіальної цілісності і непорушності кордонів, з 

урахуванням сучасної практики міжнародних відносин? 

 

Джерела інформації: [11, 30-34, 36] 

 

Тема 12. Міжнародно-правова відповідальність  

 

1. Поняття та підстави міжнародно-правової відповідальності. 

2. Класифікація міжнародних правопорушень. 

3. Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав. 

4. Обставини, що виключають міжнародно-правову відповідальність. 

5. Відповідальність міжнародних організацій. 
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6. Кримінальна міжнародна відповідальність фізичних осіб за міжнародні злочини. 

 

Теми рефератів: 

1. Джерела та загальні принципи права міжнародної відповідальності. 

2. Юридичні та фактичні підстави міжнародної відповідальності. Відповідальність за 

правомірну діяльність. 

3. Ознаки міжнародного правопорушення. 

4. Санкції в міжнародному праві. 

 

Задачі. 

1. Чи несе держава міжнародно-правову відповідальність за наступні акти: випадкове 

вбивство іноземного громадянина офіцером поліції при проведенні антитерористичної 

операції; видання урядового акту про націоналізацію майна іноземних громадян; грубе 

порушення норм міжнародного етикету главою держави, наприклад, неявка на протокольний 

захід без надання пояснень; спалювання демонстрантами перед посольством іноземної 

держави прапора цієї держави; неправильне застосування судом процесуальної (наприклад, 

колізійної) норми по відношенню до іноземного громадянина; затримання поліцейськими 

злочинця на території іноземної держави. 

Чи можна в усіх цих випадках визначити вину держави? Які форми відповідальності можуть 

бути реалізовані в кожному конкретному випадку? Які санкції можуть бути застосовані з 

боку постраждалої держави? 

2. Чи може держава нести міжнародно-правову відповідальність за: дії приватних осіб – 

громадян цієї держави; дії приватних осіб – іноземців; бездіяльність державних органів; дії 

третьої держави; дії міжнародної організації, членом якої є ця держава? 

Приведіть відповідні приклади. 

3. Ісламська Держава Афганістан стала вимагати від Росії і інших республік бувшого СРСР 

виплати воєнних репарацій за шкоду, заподіяну країні протягом майже десятилітнього 

перебування радянських військ на її території. 

Ця вимога була висунута в ході пресс-конференції, проведеної в Кабулі прем’єр-міністром 

ІДА Абдул Сабуром Фаридом. «Всі республіки, які отримали незалежність після розпаду 

СРСР, приймали участь в руйнуванні Афганістану, – заявив він. –  Вони повинні виконати 

свої обов’язки по виплаті воєнних репарацій». 

Який зміст поняття міжнародна відповідальність, її конкретні види і форми?  

В чому полягають підстави міжнародної відповідальності і хто може виступати в якості 

суб’єктів такої відповідальності? 
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Як, за якими критеріями може проводитись обмеження міжнародних правопорушень від 

суміжних з ними протиправних діянь? 

Які обставини можуть розглядатися як фактори, що звільнюють від міжнародно-правової 

відповідальності? 

Чи має підстави вимога теперішньої влади Афганістану про виплату цій країні Росією 

репарацій? 

4. США вторглися на територію Ірану з метою звільнення заручників. Цей озброєний напад 

всупереч вимогам ст.51 Статуту ООН не являється відповіддю на озброєний напад на США. 

США спробували виправдати свої дії, посилаючись на вищевказану статтю Статуту. Так, в 

документі, який США направили раді Безпеки ООН, стверджувалось, що збройна акція була 

здійснена США, «згідно ст. 51, в реалізації невід’ємного права на самооборону з метою 

визволення американських громадян, які є жертвами збройного нападу на наше посольство». 

Чи є самооборона одним з елементів системи (механізму) міжнародно-правових санкцій? Чи 

правомірні дії США? 

5. В 1994 р. Президент США підписав закон про посилення санкцій проти Куби у відповідь 

на атаку кубинськими військовими винищувачами цивільних літаків антикастровської 

еміграційної організації, в результаті якої загинули чотири пілоти. Серед санкцій – 

призупинення чартерних авіарейсів між США і Кубою, нові бар’єри для кубинських 

дипломатів, відмова мати справу з іноземними компаніями, що займаються бізнесом на Кубі, 

заборона ввозити в США продукти, вироблені з використанням кубинського цукру. 

Як можна розцінити дії Куби і США? Які заходи, здійснені США, відносяться до реторсій, а 

які – до репресалій? 

6. В 1965 р. з військової бази НАТО в ФРН вилетів винищувач-розвідник. Офіційно це був 

навчальний політ через повітряний простір Франції. План польоту було передано владі 

Франції. Запиту на дозвіл на фотозйомку під час польоту не було. Екрани радіолокаторів 

фіксували політ. Знаходячись над базою «П’єр лат» (Франція), літак знизився і вийшов з 

зони досяжності радіолокаторів. 

Для розпізнання літака-порушника вилетів літак ППО Франції. Як було засвідчено, з літака-

порушника велася зйомка об’єктів бази «П’єр лат» (на покрівлі будівель було зображено 

великий червоний квадрат з білим колом в середині, що означає заборону зйомки). 

Французький пілот повідомив по радіо номер американського літака. Французька влада 

через офіційні канали попередила військове командування НАТО в ФРН: «По поверненню 

вашого літака передайте нам касети його фотоапаратів, не проявляючи плівки». 
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Американські представники НАТО передали французькій стороні, проігнорувавши її 

прохання, проявлені плівки і фотокартки, завіривши в письмовій формі, що вони не 

залишили собі копій. Уряд франції направив ноту протесту США. 

Після отримання цієї ноти уряд США опублікував повідомлення, в якому виражалось 

співчуття в зв’язку з порушенням повітряного простору Франції, а також стверджувалось, що 

воно відбулось ненавмисно і що вжиті заходи для запобігання в майбутньому подібних 

випадків. 

Оцініть дії США. Який вид відповідальності має місце в даному випадку? 

7. Під час Нюрнбергського і Токійського процесів багато військових злочинців з метою 

свого захисту приводили наступні аргументи: 

- Під час вчинення злочину, відповідальність за них ще не була встановлена. Закон зворотної 

сили не має, отже, їх не можна притягати до відповідальності на підставі Статуту 

Нюрнбергського і Токійського трибуналів. 

- Вони не зобов’язані дотримуватись вірності державам-переможцям. 

- Вони лише виконували накази вищестоячих керівників. 

- Німеччина відновлювала справедливість, порушену в результаті Першої світової війни. 

Чи повинні бути прийняті до уваги ці аргументи? 

8. В 1968 р. МЗС Чехословаччини звернулося до уряду США з вимогою видачі Шейни, 

бувшого генерала чехословацької армії, який переслідується в Чехословаччині за злочинну 

діяльність і який, як встановлено, знаходиться на території США. Злочин Шейни було 

доведено. США направили у відповідь ноту, в якій вимога про видачу була відхилена. МЗС 

Чехословаччини заявило протест. Державний секретар США відповів, що американська 

влада надала Шейні дозвіл на постійне проживання з правом отримання американського 

громадянства. 

Чи мало місце порушення норм міжнародного права владою США? Які примусові заходи 

можуть бути вжиті з боку Чехословаччини?   

 

Джерела інформації:  [50-56] 

 

6.4.Індивідуально-консультативна робота 

 

Індивідуально-консультативна робота передбачає проведення індивідуальних та 

групових консультацій із студентами, які недостатньо засвоїли навчальний матеріал 

дисципліни"Міжнародне публічне право: основи теорії", а також відпрацювання студентами 
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пропущених занять та незадовільних оцінок. Індивідуально-консультативна робота зі 

студентами з навчальної дисципліни "Міжнародне публічне право: основи теорії", здійснюється 

у відповідності до затверджених на кафедрі графіків консультацій науково-педагогічних 

працівників кафедри.  

 

6.5 Методика активізації процесу навчання 

Активізація вивчення студентами дисципліни „Міжнародне публічне право: основи теорії »: 

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 публічного права; 

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

та аргументувати свої думки; 

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 
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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 "Міжнародне публічне право: основи теорії"  

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

перевіряються ступінь засвоєння ними матеріалу викладеного в лекціях, закріпленого під час 

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 „ 

Міжнародне публічне право: основи теорії". 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 
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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; за результатами іспиту. 

При зазначених вище видах контролю оцінка рівня знань студентів проводиться за 

такими критеріями: 

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) 
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• 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 іспитом - це середня оцінка, яка 

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

видів навчальної діяльності. Перед іспитом передбачається ознайомлення студентів із  

переліком орієнтовних питань, які виносяться для здачі іспиту. 

 

Питання до модульного ( рубіжного контролю) 

 

Змістовий модуль №1. Поняття, сутність та джерела міжнародного права. 

 

1. Поняття міжнародного права як особливої правової системи юридичних норм, що 

регулюють міждержавні відносини.  

2. Міждержавний характер та відсутність апарату примусу, поєднання договірних та 

звичаєвих норм права. 

3.  Особливий координаційний метод регулювання правовідносин, що притаманний 

міжнародному праву. 

4. Взаємозв'язок міжнародного права із зовнішньою політикою та дипломатією.  

5. Поняття основних принципів сучасного міжнародного права, їх види. Загальні риси 

принципів. 

6.  Принцип незастосування сили або погрози силою. 

7.  Принцип мирного вирішення міжнародних спорів. 

8.  Принцип невтручання у внутрішні справи держав. 

9. Принцип співробітництва держав.  
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10. Принцип рівноправності і самовизначення народів і націй.  

11.  Принцип суверенної рівності держав.  

12. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань.  

13.  Принцип непорушності кордонів. 

14.  Принцип територіальної цілісності держав.  

15. Принцип загальної поваги прав і основних свобод людини. 

16. Загальне поняття суб'єкта в міжнародному праві.  

17. Джерела міжнародного права — головні та додаткові.  

18. Статут Міжнародного Суду (ст. 38) стосовно джерел міжнародного права. Резолюції 

міжнародних організацій як додаткові джерела міжнародного права. Прецедентне 

право.  

19. Загальні принципи права як джерело міжнародного права.  

20. Порівняння національних і міжнародних принципів та їх взаємодія. 

 

Змістовий модуль №2.Визнання та правонаступництво в міжнародному праві 

 

1. Поняття визнання в сучасному міжнародному праві.  

2. Основні форми міжнародно-правового визнання. 

3.  Види міжнародно-правового визнання. 

4.  Зміст, переваги та недоліки конститутивної теорії міжнародно-правового визнання.  

5. Характеристика декларативної теорії міжнародно-правового визнання 

6.   Об'єкти визнання та специфіка визнання окремих об'єктів. Характеристика 

міжнародно-правового визнання de-jure. 

7.  Особливості міжнародно-правового визнання de-facto. 

8.  Специфіка міжнародно-правового визнання ad-hoc. 

9.  Підстави визнання  держав в міжнародному праві.  

10. Особливості визнання урядів.  

11. Традиційні форми міжнародно-правового визнання. 

12.  Перехідні форми міжнародно-правового визнання 

13.  Поняття правонаступництва.  

14. Підстави правонаступництва в міжнародному праві. 

15.  Основні джерела правового регулювання питань правонаступництва в міжнародному 

праві.  

16. Правонаступництво під час поділу держав та під час об'єднання. 
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17.  Особливості правонаступництва держав пор відношенню до міжнародних договорів. 

18.  Правонаступництво держав по відношенню до нерухомої власності. 

19.  Правонаступництво держав по відношенню до рухомої власності.  

20. Особливості правонаступництва держав по відношенню до державних архівів.  

 

Змістовий модуль №3. Проблеми території та населення в міжнародному праві 

 

1.Поняття та види території за міжнародним правом: державна, з міжнародним режимом, зі 

змішаним та особливим режимом. 

2. Юридична природа державної території і її склад.  

3. Існуючі теорії юридичної природи державної території.  

4. Суходіл, водний простір, надра, повітряний простір.  

5. Територіальне верховенство держави – органічне поєднання засад володіння, 

володарювання та управління щодо території як невід’ємної ознаки держави, матеріальної 

основи її існування. 

6.  Цілісність державної території як принцип міжнародного права.  

7. Розмежування сфери дії територіального верховенства держав.  

8. Види державних кордонів: орографічні, геометричні, астрономічні.  

9. Засоби визначення, встановлення та перевірки кордонів.  

10. Делімітація. Демаркація. Редемаркація. 

11. Непорушність державних кордонів.  

12. Поняття населення і регламентація його становища.  

13. Склад населення держави.  

14. Спеціальні категорії населення у міжнародному праві. 

15. Громадянство та його значення для міжнародного права.  

16. Правове регулювання громадянства.  

17. Право на дипломатичний захист.  

18.Способи набуття громадянства. 

19.  Філіація та натуралізація.  

20. Трансферт та оптація.  
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Змістовий модуль №4. Реалізація норм міжнародного права у внутрішньодержавному 

праві та міжнародно-правова відповідальність 

 

1.Характеристика наукової дискусії щодо співвідношення міжнародного та національного 

права. 

2. Харпактеристика основних теорій співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного 

права. 

3.  Значення проблеми співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права. 

4.  Зміст  теорії примату міжнародного над національним правом.   

5. Зміст, переваги та недоліки  теорії координації.   

6. Сутність  теорії примату національного права над міжнародним.  

7. Дуалістична теорія співвідношення національного права з міжнародним. 

8.  Поняття реалізації норм міжнародного права в системі механізму міжнародно-правового 

регулювання.  

9. Форми реалізації норм міжнародного права   

10. Способи реалізації норм міжнародного права.  

11. Дотримання норм міжнародного права. 

12.  Виконання норм міжнародного права.  

13. Міжнародний контроль та правозастосовне сприяння як важливі умови забезпечення 

реалізації норм міжнародного права.  

14. Міжнародно-правовий механізм реалізації норм міжнародного права.  

15. Поняття і юридична природа міжнародно-правової відповідальності, її передумови, 

принципи, завдання.  

16.  Поняття міжнародних злочинів. 

17.  Відмінність міжнародних злочинів від міжнародних деліктів.  

18.Зміст міжнародно-правової відповідальності.  

19.Підстави міжнародно-правової відповідальності. 

20.Поняття та міжнародні злочини і міжнародні правопорушення. 

 

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ 

1. Міжнародне право як особлива правова система. 

2. Функції міжнародного права. 

3. Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права. 

4. Норми міжнародного права і їх класифікація. 



49 
 
5. Джерела міжнародного права. Кодифікація та прогресивний розвиток міжнародного 

права. 

6. Система міжнародного права. 

7. Кодифікація  міжнародного права. 

8. Міжнародне публічне і міжнародне приватне право. 

9. Сфера дії міжнародного права. 

10. Застосування норм міжнародного права. 

11. Виникнення міжнародного права і періодизація його історії. 

12. Міжнародне право стародавнього світу. 

13. Міжнародне право середніх віків. 

14. Класичне міжнародне право. 

15. Перехід від класичного до сучасного міжнародного права. 

16. Сучасне міжнародне право. 

17. Особливості міжнародного права в період середньовіччя. Вплив на його розвиток 

калічної церкви. 

18. Відмінності сучасного міжнародного права від класичного міжнародного права.  

19. Поняття основних принципів сучасного міжнародного права. 

20. Принцип незастосування сили або погрози силою. 

21. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів. 

22. Принцип невтручання у внутрішні справи держав. 

23. Принцип співробітництва держав. 

24. Принцип рівноправності і самовизначення народів і націй. 

25. Принцип суверенної рівності держав. 

26. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань. 

27. Принцип непорушності кордонів. 

28. Принцип територіальної цілісності держав. 

29. Принцип загальної поваги прав і основних свобод людини. 

30. Поняття і види суб’єктів міжнародного права. 

31. Держави – основні суб’єкти міжнародного права. 

32. Міжнародна правосуб’єктність націй і народів. 

33. Міжнародна правосуб’єктність державоподібних утворень. 

34. Правосуб’єктність міжнародних організацій. 

35. Питання про міжнародну правосуб’єктність індивіда. 

36. Транснаціональні корпорації. 

37. Міжнародно-правове визнання. 
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38. Правонаступництво в міжнародному праві. 

39. Поняття і види правового режиму територій. 

40. Юридична природа державної території і її склад. 

41. Державні кордони. Режим державних кордонів. 

42. Міжнародні ріки і їх правовий режим. 

43. Юридичний статус і правовий режим Арктики. 

44. Міжнародно-правовий статус та режим використання простору і природних ресурсів 

Антарктики. 

45. Поняття населення і регламентація його становища. 

46. Міжнародно-правові питання громадянства. Громадянство України. 

47. Правовий режим іноземців та його види. 

48. Правовий статус біженців і переміщених осіб. Право притулку. 

49. Правовий режим трудящих-мігрантів. 

50. Поняття та підстави міжнародно-правової відповідальності. 

51. Класифікація міжнародних правопорушень. 

52. Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав. 

53. Обставини, що виключають міжнародно-правову відповідальність. 

54. Відповідальність міжнародних організацій. 

55. Кримінальна міжнародна відповідальність фізичних осіб за міжнародні злочини. 

56. Юридичні та фактичні підстави міжнародної відповідальності. Відповідальність за 

правомірну діяльність. 

57. Ознаки міжнародного правопорушення. 

Санкції в міжнародному праві 

58. Громадянство та його значення для міжнародного права. Правове регулювання 

громадянства. 

59. Подвійне громадянство: правове становище біпатридів.  

60. Засоби вирішення проблеми апатридів у міжнародних відносинах. 

61.  Поняття “іноземні громадяни” і “іноземці”.  

62. Правовий режим іноземців та його види.  

63. Характерні особливості правового становища іноземців. 

64. Право притулку: поняття та основні риси цього інституту. 

65.  Поняття міжнародно-правових відносин. 

66. 2. Суб’єкти міжнародних правовідносин. 

67. 3. Зміст міжнародних правовідносин. 

68. 4. Об’єкт міжнародних правовідносин. 
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69. 5. Юридичні факти і міжнародні правовідносини. 

65. Територіальні та дипломатичні притулки.  

66. Юридичні основи права притулку. 

67.  Правовий статус біженців і переміщених осіб. Міжнародно-правові норми та 

міжнародні органи в справах біженців та переміщених осіб. 

68. Поняття реалізації норм міжнародного права в системі механізму міжнародно-

правового регулювання.  

69. Форми реалізації норм міжнародного права. 

70.   Способи реалізації норм міжнародного права. 

71. Застосування права. Дотримання норм міжнародного права.  

72. Виконання норм міжнародного права.  

73. Умови правомірності застосування міжнародно-правових санкцій. 

74.  Режим застосування міжнародно-правових санкцій: 

75.  Початок застосування міжнародно-правових санкцій 

76.  Санкційна компетенція  

77.  Припинення застосування міжнародно-правових санкцій. 

78.  Механізм застосування міжнародно-правових санкцій. 

79.  Проблема ефективності застосування міжнародно-правових санкцій. 

80.  Міжнародний контроль та правозастосовне сприяння як важливі умови забезпечення 

реалізації норм міжнародного права. 

81.  Міжнародно-правовий механізм реалізації норм міжнародного права.  

82. Нормативно-правовий та інституційний компоненти забезпечення реалізації норм 

міжнародного права. 

83.  Внутрішньодержавний механізм реалізації норм міжнародного права: механізм 

нормативно-правового забезпечення та інституційний (організаційно-правовий) 

механізм. 

84.  Державні органи, що входять до внутрішньодержавного інституційного механізму 

реалізації норм міжнародного права. 

85. Харпактеристика основних теорій співвідношення міжнародного і 

внутрішньодержавного права Значення проблеми співвідношення  

86. Структура міжнародної законності. 

87.  Режим і принципи міжнародної законності. 

88.  Поняття та критерії правомірності режиму міжнародної законності. 

89.  Загальне і особливе міжнародної законності і міжнародного правопорядку. 

90.  Поняття міжнародного правопорядку. 
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VIII. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна програма 

 Одним із напрямів навчально-методичного забезпечення дисципліни «Міжнародне 

публічне право: основи теорії» 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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