




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни 

за формами навчання 

 денна 

Міжнародне право  

Вид дисципліни обов’язкова  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 12 / 360 

Курс  2, 3 

Семестр  3, 4, 5 

Обсяг кредитів 12 

Обсяг годин, в тому числі: 360 

         Аудиторні 168 

         Модульний контроль 24 

         Самостійна робота 108 

Семестровий контроль 60 

Форма семестрового контролю Екзамен 

Міжнародне право  

Загальний обсяг кредитів / годин 6 / 180 

Курс  2 

Семестр  3 

Кількість зміcтових модулів з розподілом: 2 

Обсяг кредитів 6 

Обсяг годин, в тому числі: 180 

         Аудиторні 84 

         Модульний контроль 12 

         Самостійна робота 54 

Семестровий контроль 30 

Форма семестрового контролю Екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: осмислити сутність основних інститутів, норм, галузей міжнародного права.   

Завдання: 

- сформувати у студентів фундаментальні уявлення про основні принципи і 

норми міжнародного права; 

- систематизувати основні концептуальні підходи щодо розуміння галузей 

міжнародного права; 

- озброїти студентів знаннями термінології міжнародного права; 

- прищепити студентам навички системного аналізу міжнародно-правових 

документів; 

- сприяти самостійній, творчій, незалежній науковій роботі студентів. 
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3. Результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 

- основні дефініції, концепції, положення міжнародно-правових актів; 

- сутність і зміст міжнародно-правових явищ і процесів; 

- тенденції розвитку доктрини міжнародного права; 

- стан розвитку науки міжнародного права в Україні; 

 

вміти: 

- коректно оцінювати співвідношення міжнародного права та міжнародної 

політики; 

- користуватися міжнародно-правовою термінологією; 

- працювати з джерелами міжнародного права; 

- аналізувати доктринальний матеріал з міжнародного права; 

- неупередженно, самостійно, критично висловлювати свою позицію щодо 

проблем, які обговорються в рамках дисципліни; 

- визначати роль України у функціонуванні сучасної міжнародно-правової 

системи. 

 

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право, 

дисципліна «Міжнародне право» забезпечує формування нижче перелічених 

компетентностей. 

Результати навчання за дисципліною визначаються на основі оцінки набутих 

студентами загальних та фахових компетентностей (ЗК та ФК), знань, вмінь, 

здатності до комунікації, безперервного саморозвитку, самовдосконалення та 

відповідальності. 

ЗК-2 – Знання та розуміння сутності та особливостей міжнародного права, розуміння 

специфіки професійної діяльності. 

ЗК-3 – Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК-5 – Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з    різних джерел. 

ЗК-6 – Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК-7 – Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК-9 – Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ФК-1 – Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних 

відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види міжнародних акторів, їх роль 

у сучасних міжнародних відносинах та міжнародній політиці. 

ФК-2 – Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики держави, 

еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, принципи 

організації системи зовнішньої політики та функціонування інститутів зовнішньої 

політики. 

ФК-3 – Здатність захищати національні інтереси власної держави за допомогою 

міжнародно-правових інструментів. 
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ФК-4 – Уміння самостійно здійснювати наукові дослідження актуальних проблем 

міжнародного права, визначати наукові проблеми, нерозроблені або недостатньо 

розроблені у відповідних науках та міждисциплінарних дослідженнях, готувати 

наукові тексти про проміжні та кінцеві результати досліджень, готувати та 

здійснювати публічну апробацію результатів досліджень. 

ФК-5 – Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію явищ 

міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм. 

ФК-6 – Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного 

права, національного права України та інших держав; визначати юридичні ризики 

тих або інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати 

шляхи їхньої мінімізації. 

ФК-7 – Здатність до юридичного супроводу основних видів зовнішньоекономічних 

операцій і міжнародної економічної взаємодії. 

ФК-8 – Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також 

контраргументи проти позиції опонентів; вести дискусію й дебати з міжнародно-

правових і загальноюридичних питань. 

ФК-9 – Уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з 

міжнародними документами: договорами, актами міжнародних організацій тощо, – 

аналізувати їхній характер і юридичний статус, складати проекти й супровідну 

документацію українською й іноземними мовами. 

ФК-10 – Уміння дотримуватися основних норм дипломатичного та ділового 

етикету, здатність враховувати фундаментальні особливості культури та менталітету 

представників іноземних держав. 

ФК-11 – Уміння здійснювати ефективну комунікацію в мультикультурному 

середовищі (українською та іноземною мовою). 

ФК-12 – Здатність характеризувати договірний та інституційний механізми 

правового регулювання європейської інтеграції; вміння аналізувати практику 

органів євроінтеграційних об’єднань, рішення Суду ЄС та національних судових 

установ держав-членів. 

ФК-13 – Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, прогнозувати 

основні напрями розвитку міжнародного права. 

ФК-14 – Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та 

принципи в національній правовій системі.  

 

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право, 

навчальна дисципліна «Міжнародне право» забезпечує формування результатів 

навчання. 

ЗН-1 – Визначати сучасні досягнення міжнародного права (публічного та 

приватного), порівняльного законодавства, виявляти в подіях і фактах міжнародного 

життя тенденції та закономірності, формулювати їх та визначати пов’язані з ними 

майбутні можливості й ризики. 
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ЗН-3 – Визначати міжнародно-правову ситуацію, використовувати різні джерела 

безпосередньої й опосередкованої інформації для з’ясування потрібних обставин і 

фактів, надання міжнародно-правової оцінки подіям міжнародних відносин. 

УМ-1 – Застосовувати одержані знання й уміння з міжнародних відносин, 

міжнародного права при вирішенні практичних завдань. 

УМ-3 – Визначати політичні, дипломатичні, іміджеві, суспільні, економічні й інші 

ризики, пов’язані з заходами міжнародно-правового характеру, взаємодіяти з 

фахівцями відповідних галузей при підборі засобів мінімізації таких ризиків 

УМ-4 – Формулювати концептуальні схеми вирішення міжнародно-правових і 

національно-правових проблем, аналізувати правові концепції на предмет логічної 

послідовності та практичної адекватності. 

УМ-7 – Під керівництвом більш кваліфікованих та досвідчених фахівців готувати 

справи до розгляду в українських, міжнародних і закордонних судах й арбітражах. 

ЗЗ-1 – Аналізувати зібрану й оброблену інформацію про стан міжнародних 

відносин, зовнішньої політики України та інших держав, складати аналітичні 

довідки, звіти тощо за результатами аналізу з правильним оформленням посилань на 

норми міжнародного та національного (українського та закордонного) права. 

ЗЗ-3 – Складати проєкти міжнародного договору та пов’язаної документації (закону 

про ратифікацію, пояснювальних записок тощо) українською та іноземною мовами, 

складати процесуальні документи для ведення справ у судових органах, тексти 

законопроєктів, порівняльних таблиць, пояснювальних записок, та іншої 

супровідної документації до законопроєктів тощо.  

ЗЗ-4 – Представляти інтереси клієнта у судах України та третейських судах, 

утворених за законодавством України, а також у міжнародному комерційному 

арбітражі та міжнародних судових установах. 

ЗЗ-5 – Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного 

співробітництва сферах. 

КОМ-2 – На високому професійному рівні брати участь у фахових дискусіях із 

міжнародно-правових і загальноюридичних питань; поважати опонентів і їхню 

точку зору. 

КОМ-3 – Доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та 

власний досвід з актуальних питань міжнародного права. 

КОМ-4 – Ефективно формувати комунікаційну стратегію. 

АВ-1 – Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності.  

АВ-2 – Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток. 

АВ-3 – Самостійно приймати рішення, бути лідером, нести відповідальність за 

стратегічний розвиток команди. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назва змістових модулів і тем Кількість годин 

У
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Аудиторна:  
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Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Поняття, природа та сфера дії міжнародного права 

Тема 1. Історія науки міжнародного права  8 4 4    

Тема 2. Поняття міжнародного права 4 2 2    

Тема 3. Суб’єкти міжнародного права 29 4 2 2 11  

Тема 4. Джерела міжнародного права 4 2 2    

Тема 5. Система і структура міжнародногого права 6 2 2 2   

Тема 6. Норми міжнародного права 4 2 2    

Тема 7. Основні принципи міжнародного права 31 4 4 2 11  

Разом 66 20 18 6 22  

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Реалізація норм міжнародного права 

Тема 8. Співвідношення міжнародного та 

внутрішньодержавного права 

6 2 4    

Тема 9. Визнання в міжнародному праві 31 4 4 2 11  

Тема 10. Правонаступництво держав в міжнародному 

праві 

4 2 2    

Тема 11. Відповідальність в міжнародному праві 8 4 4    

Тема 12. Санкції та контрзаходи в міжнародному праві 6 2 2 2   

Тема 13. Мирні засоби розв’язання міжнародних спорів 4 2 2    

Тема 14. Міжнародне правосуддя 29 4 4  21  

Тема 15. Міжнародне право як основа міжнародного 

правопорядку та міжнародної законності 

6 2 2 2   

Семестровий контроль      30 

Разом 114 22 24 6 32 30 

Усього годин 180 42 42 12 54 0 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Поняття, природа та сфера дії міжнародного права 

Тема 1. Історія науки міжнародного права. 

Юридична наука про критерії і передумови походження міжнародного права. 

Питання термінології і понятійного апарату. Періодизація історії міжнародного 

права.  

Міжнародне право докласичного періоду. Формування міжнародно-правових 

шкіл. Класичне міжнародне право. Етапи становлення міжнародно-правових 

поглядів у стародавній період. Формування і становлення природно-правової 

концепції сутності міжнародного права. Походження і розвиток позитивно-

правового напряму у міжнародному праві.  
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Регіональні напрямки розвитку міжнародно-правових вчень. Історія науки 

міжнародного права в Україні. Львівська школа міжнародного права. Харківська 

школа міжнародного права. Наука міжнародного права в Університеті Святого 

Володимира. Одеська школа міжнародного права. Українська міжнародно-правова 

думка сучасності. 

Література основна: 23, 27, 28 

Література додаткова: 35, 39, 42 

 

Тема 2. Поняття міжнародного права 

Визначення поняття “міжнародне публічне право”. Шляхи пізнання сутності 

міжнародного права. Головне призначення міжнародного права. 

Особливості сучасного міжнародного права у порівнянні з класичним 

міжнародним правом. Особливості міжнародного права як системи права у 

порівнянні з внутрішньодержавними системами права.  

Особливості суб’єктної, предметної і об’єктної сфери дії та джерельної бази 

міжнародного права. Метод правового регулювання та координаційний характер 

міжнародного права.  

Особливий порядок застосування примусу для дотримання норм міжнародного 

права. 

Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право.  

Об’єктивна необхідність існування міжнародного права. Природа юридично 

обов’язкової сили міжнародного права (сучасні теорії сутності і юридично 

обов’язкової сили міжнародного права). 

Основні функції сучасного міжнародного права.  

Джерела міжнародного права: 1, 2, 3, 4, 5, 7 

Література основна: 23, 24, 25, 27, 28, 29 

Література додаткова: 36, 42, 52, 53 

 

Тема 3. Суб’єкти міжнародного права 

 Поняття суб’єкта міжнародного права. Основні риси та особливості міжнародної 

правосуб’єктності. Загальні ознаки суб’єктів міжнародного права. 

Інститут міжнародної правосуб’єктності. Юридична природа суб'єкта 

міжнародного права. Види норм міжнародної правосуб’єктності. Функції норм 

інституту міжнародної правосуб’єктності. 

Держава – основний (головний, універсальний) суб’єкт міжнародного права. 

Основні елементи держави. Обсяг міжнародної правосуб’єктності у простих 

(унітарних) і складних держав (федерації, конфедерації, унії). Основні права держав. 

Основні обов’язки держав. 

Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій (похідна, спеціальна). 

Загальні права й обов’язки міжнародних організацій. 

Міжнародна правосуб’єктність народу, який бореться за створення незалежної 

держави. 

Особливі види міжнародної правосуб’єктності (квазідержави, вільні міста, 

Ватикан, Мальтійський лицарський орден). 
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Сучасні концепції про становище фізичної особи в міжнародному праві. Правовий 

статус фізичної особи в міжнародних (міждержавних) правовідносинах та індивіда в 

міжнародних правозахисних міжнародних організаціях. 

Правовий статус іноземних юридичних осіб. Порядок захисту прав і інтересів 

іноземних юридичних осіб. Питання про міжнародну правосуб'єктність 

багатонаціональних корпорацій і транснаціональних компаній.  

Джерела міжнародного права: 1, 2, 3, 4, 5, 8 

Література основна: 23, 24, 25, 27, 28, 29 

Література додаткова: 38, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56 

 

Тема 4.  Джерела міжнародного права  

Поняття та види джерел міжнародного права. Форми правотворчої діяльності в 

міжнародному праві. Стаття 38 Статуту Міжнародного Суду ООН щодо джерел 

міжнародного права які він має застосовувати при вирішенні спорів. 

Міжнародний договір як універсальне джерело міжнародного права. 

Міжнародний звичай як універсальне джерело міжнародного права. Значення 

міжнародного звичаю у класичному та сучасному міжнародному праві. 

Співвідношення міжнародного звичаю та міжнародного договору. 

Загальні принципи права в системі джерел міжнародного права. Загальні 

принципи права, як спільні правові поняття, логічні правила, технічні принципи, які 

використовуються при тлумаченні й застосуванні як міжнародного так і 

внутрішньодержавного права.  

Поняття допоміжних засобів для визначення міжнародно-правових норм: рішення 

міжнародних судів та арбітражів; доктрина міжнародного права. Вплив 

національного законодавства, рішень національних та міжнародних судових установ 

на формування норм міжнародного права. 

Значення актів міжнародних органів і організацій для формування норм 

міжнародного права. Міжнародно-правова доктрина про природу актів та силу 

рішень міжнародних органів і організацій.  

Джерела міжнародного права: 1, 2, 4, 7 

Література основна: 23, 24, 25, 27, 28, 29 

Література додаткова: 39, 40, 47, 48, 52 

 

Тема 5. Система та структура міжнародного права 

Проблеми аналізу системи міжнародного права та її поняття. Співвідношення 

системи й структури міжнародного права. Міжнародне право як 

багатофункціональна і складно структурована система. 

Головні компоненти структури міжнародного права: галузі та підгалузі права; 

інститути міжнародного права; норми міжнародного права. 

 Поняття галузі міжнародного права та її структура. Види галузей міжнародного 

права.  

Поняття й структура інститутів міжнародного права. Класифікація інститутів 

сучасного міжнародного права: загальносистемні, міжгалузеві, внутрішньогалузеві, 

комплексні, суміжні інститути міжнародного права. 
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Система міжнародного права, система науки міжнародного права й система 

учбових курсів міжнародного права.  

Джерела міжнародного права: 1, 2, 4, 7 

Література основна: 23, 24, 25, 27, 28, 29 

Література додаткова: 39, 40, 47, 48, 52 

 

Тема 6.  Норми міжнародного права  

Поняття та характерні риси норм міжнародного права. Об’єкт та метод 

регулювання міжнародно-правових норм. Внутрішня структура та особливості норм 

міжнародного права. 

Види міжнародно-правових норм та їх класифікація: за місцем у системі; за 

сферою дії; за юридичною силою; за характером нормативного припису; за 

функціями в системі; за формою й способом утворення; за строком дії. 

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

Ієрархія норм міжнародного права. Співвідношення юридичної сили звичаєвих і 

договірних міжнародно-правових норм. 

Основне завдання та види кодифікації норм міжнародного права. Прогресивний 

розвиток міжнародного права. 

Взаємодія норм міжнародного права з нормами інших систем регулювання 

сучасними міжнародними відносинами. 

Джерела міжнародного права: 1, 7 

Література основна: 23, 24, 27, 28 

Література додаткова: 39 

 

Тема 7. Основні принципи міжнародного права  

Поняття основних принципів міжнародного права. Функції основних 

принципів міжнародного права. Природа й ознаки основних принципів 

міжнародного права.  

Класифікація та зміст основних принципів міжнародного права. 

Співвідношення основних принципів системи, принципів галузі та інституту, 

універсальних, регіональних і партикулярних принципів. 

Принцип заборони застосування сили або загрози силою. Принцип суверенної 

рівності держав. Принцип невтручання. Принцип територіальної цілісності держав. 

Принцип непорушності державних кордонів. Принцип мирного врегулювання 

спорів. Принцип поваги прав і основних свобод людини. Принцип рівноправності і 

самовизначення народів. Принцип співробітництва. Принцип добросовісного 

виконання міжнародних зобов’язань. 

Джерела міжнародного права: 1, 2, 4, 7 

Література основна: 23, 24, 25, 27, 28, 29 

Література додаткова: 31, 39, 40, 47, 48, 52 

 

Змістовий модуль 2. Основні галузі міжнародного права 

Тема 8. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права 
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   Значення проблеми співвідношення міжнародного й внутрішньодержавного 

права. Теорії співвідношення міжнародного й внутрішньодержавного права 

(дуалістична теорія, теорія примату національного права над міжнародним, теорія 

примату міжнародного над національним правом, теорія координації). 

Доктрина міжнародного права про здійснення його норм у 

внутрішньодержавній сфері. Форми реалізації норм міжнародного права у 

національному праві. Концепція імплементації норм міжнародного права, концепція 

трансформації і концепція узгодження норм двох систем права на стадії 

правотворчості й реалізації норм права. Обов’язок держави забезпечити дотримання 

норм міжнародного права (трансформація, відсилка, інкорпорація, перетворення, 

легітимація, рецепція, уніфікація, паралельна правотворчість тощо). 

Конституційне право і судова практика окремих держав щодо співвідношення 

національного та міжнародного права.  

   Національне законодавство України, її судова практика та міжнародне право.    

   Конституція України про дію міжнародного права у внутрішньому праві.   

Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. про дію 

міжнародного права у внутрішньому праві. Національне законодавство в 

міжнародній судовій практиці. 

Джерела міжнародного права: 1, 2, 4 

Література основна: 23, 24, 25, 27, 28, 29 

Література додаткова: 36 

 

Тема 9. Визнання в міжнародному праві  

Поняття визнання в теорії права та в міжнародному праві. Інститут визнання в 

міжнародному праві. Форми визнання: de jure, de facto, ad hoc. Типи та засоби 

здійснення визнання: наочно засвідчене, таке, що припускається, зумовлене, 

колективне, передчасне, спізніле, скасоване. 

Визнання держав. Конститутивна теорія визнання. Декларативна теорія 

визнання. 

Визнання урядів. Доктрина законності. Доктрина Тобара. Доктрина Естради. 

Доктрина “ефективного контролю”.  

Визнання урядів у вигнанні. Інші види визнання: визнання органів 

національного опору; органів національно-визвольних рухів; “повсталої сторони” 

або “воюючої сторони”.  

Джерела міжнародного права: 3 

Література основна: 23, 24, 27, 28 

Література додаткова: 42, 51, 53 

 

Тема 10. Правонаступництво держав в міжнародному праві 

Поняття правонаступництва. Підстави правонаступництва. Об’єкт дії норм 

правонаступництва. Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів. 

Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів 1978 р. Дія 

міжнародних договорів при переході частини території від однієї держави до іншої, 

об’єднанні держав, внаслідок відокремлення частини або частин території держави 
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(поділ держави з продовженням існування держави-попередниці або її зникнення). 

Принцип „pacta sunt servanda”. Правонаступництво нових незалежних держав щодо 

багатосторонніх і двосторонніх угод. Принцип “tabula rasa”. 

Правонаступництво держав щодо державної власності. Віденська конвенція 

про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів і 

державних боргів 1983 р.  

Правонаступництво держав щодо державних архівів. Основні правила 

правонаступництва державних архівів при зміні території держави-попередника. 

Правонаступництво держав щодо державних боргів при різних видах зміни 

території держави-попередниці. Особливий режим вирішення питання боргу щодо 

нових незалежних держав. 

Поняття континуітету в міжнародному праві: неперервність міжнародної 

правосуб’сті держав. Врегулювання проблем правонаступництва у зв’язку з 

припиненням існування СРСР. Правонаступництво України. 

Континуїтет України стосовно прав і зобовязань СРСР. 

Джерела міжнародного права: 3, 8 

Література основна: 23, 24, 27, 28 

Література додаткова: 42, 51 

 

Тема 11. Відповідальність в міжнародному праві 

Поняття і юридична природа міжнародно-правової відповідальності. Підстави 

виникнення міжнародно-правової відповідальності. Джерела міжнародно-правової 

відповідальності. 

Відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння. Імплементація 

міжнародної відповідальності держав. 

Відповідальність за правомірну діяльність. Обставини, що виключають 

виникнення міжнародно-правової відповідальності. 

Суб’єкти  міжнародно-правової відповідальності. Види і форми міжнародно-

правової відповідальності. Сатисфакція, ресторація, репарація, реституція, 

субституція. Відповідальність міжнародних організацій. 

Джерела міжнародного права: 1, 7, 12 

Література основна: 23, 24, 25, 27, 28, 29 

Література додаткова: 32, 33, 34, 37, 34, 45 

 

 Тема 12. Санкції та контрзаходи в міжнародному праві 

Поняття і характерні особливості міжнародно-правових санкцій. 

Співвідношення міжнародно-правової відповідальності і міжнародно-правових 

санкцій. Санкціоновані й несанкціоновані примусові заходи. 

Типи й види міжнародно-правових санкцій. Міжнародно-правові санкції, які 

здійснюються державами в порядку самодопомоги. Самооборона, репресалії, 

реторсії, розрив дипломатичних і консульських відносин, невизнання. 

Санкції, які здійснюються державами з допомогою міжнародних організацій. 

Призупинення прав і привілей, що випливають із членства в міжнародній 
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організації, відмова в членстві, позбавлення можливості міжнародного спілкування, 

розрив економічних зносин, колективні збройні заходи.  

Порядок застосування санкцій в системі ООН та їх ефективність. Спеціальні 

органи з контролю за застосуванням санкцій в межах регіональних організацій 

(ЛАД, АС). 

Умови правомірності застосування міжнародно-правових санкцій. Механізм 

застосування міжнародно-правових санкцій та його компоненти.   

Джерела міжнародного права: 1, 7, 12 

Література основна: 23, 24, 25, 27, 28, 29 

Література додаткова: 32, 33, 34, 45 

 

Тема 13. Мирні засоби розв’язання міжнародних спорів 

Мирні засоби вирішення міжнародних спорів в контексті розвитку 

міжнародного права. Зміст, становлення і розвиток принципу мирного вирішення 

міжнародних спорів і його значення в сучасному світі.  

Поняття «спір», «ситуація», «конфлікт». Поняття та суб’єктний склад 

міжнародного спору. Види міжнародних спорів. Поняття та види мирних засобів 

вирішення міжнародних спорів. Системи засобів мирного вирішення спорів між 

державами. Міжнародні спори політичного і юридичного характеру і відповідні 

засоби їх вирішення. Юридичне закріплення мирних засобів вирішення 

міжнародних спорів. Безпосередні переговори як головний початковий засіб 

встановлення і регулювання відносин між державами і як головний засіб вирішення 

міжнародних спорів. Класифікація переговорів. Переговори двосторонні і 

багатосторонні. Значення переговорів на вищому рівні і на міжнародних 

конференціях. Консультації як особлива форма переговорів між державами. 

Консультації факультативні та обов'язкові. Поняття посередництва як засобу 

мирного розв’язання міжнародних спорів. Добрі послуги в системі засобів мирного 

розв’язання міжнародних спорів. Добрі послуги і посередництво: спільне і відмінне 

між ними. Поняття та юридичні засади застосування міжнародної слідчої процедури 

як засобу врегулювання міжнародного спору. Поняття та зміст міжнародної 

погоджувальної процедури (примирення). Міжнародна слідча та погоджувальна 

процедури у договірній практиці. Міжнародні засоби ад’юдикації в системі засобів 

розв’язання міжнародних спорів. Поняття та відмінні риси міжнародних засобів 

ад’юдикації.  

Класичний міжнародний публічно-правовий та комерційний арбітраж. Види 

міжнародних третейських судів. Історичний розвиток міждержавного арбітражу. 

Створення та діяльність Постійної палати Міжнародного третейського суду. 

Регіональні системи міждержавного арбітражу. Арбітражна процедура і правила 

арбітражного процесу. Застосування міжнародним комерційним арбітражем норм 

міжнародного публічного права. Загальні засади врегулювання інвестиційних спорів 

в сучасному міжнародному праві. Особливості арбітражного розгляду міжнародних 

спорів за участю приватних осіб.  

Джерела міжнародного права: 12, 13, 14 

Література основна: 23, 24, 26, 27, 28 
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Тема 14. Міжнародне правосуддя 

Історія міжнародного правосуддя. Змішані комісії із судовими функціями, 

міжнародні арбітражні суди, третейські суди, “змішані суди”. Постійний 

арбітражний Суд (1892 р.) Постійний Третейський Суд (1900 р.). Постійна палата 

міжнародного правосуддя (1921 р.). Історія створення і практична діяльність 

Постійної палати міжнародного правосуддя.  

Міжнародний Суд ООН (1945 р.). Правова основа діяльності, склад, 

компетенція та судочинство Міжнародного Суду ООН. Юридична природа 

обов’язкової юрисдикції Суду в усіх правових спорах, що визначені у ст. 36 Статуту 

Міжнародного Суду. Правові норми, що застосовує Міжнародний Суд ООН (ст. 38 

Статуту). Рішення та консультативні висновки Міжнародного Суду. 

Спеціальні і регіональні міжнародні судові установи. Міжнародний трибунал з 

морського права. Суд Європейського Союзу. Європейський Суд з прав людини в 

межах Ради Європи 1959 р. (з 1998 р. діє на постійній основі). Міжамериканський 

Суд з прав людини 1969 р. Економічний Суд Співдружності Незалежних Держав 

1992 р. Міжнародний трибунал по Руанді (1994 р.). Міжнародний трибунал по 

колишній Югославії (1993 р.). Міжнародний кримінальний суд (2002 р.).  

Міжнародний арбітражний (третейський) суд. Конвенція про мирне 

врегулювання міжнародних сутичок від 5 (18) жовтня 1907 р. (розділ IV). 

Третейський запис, компроміс. 

Джерела міжнародного права: 1, 2, 4, 7, 12 

Література основна: 23, 24, 25, 27, 28, 29 

Література додаткова: 30, 43, 50 

 

Тема 15. Міжнародне право як основа міжнародного правопорядку та 

міжнародної законності 

Поняття і сутність міжнародної законності. Структура міжнародної 

законності. Компонентна, предметна, суб’єктивна, юридична та інтегральна 

структури міжнародної законності. Найважливіші міжнародно-правові гаранти 

міжнародної законності. 

Режим і принципи міжнародної законності. Критерії правомірності режиму 

міжнародної законності. Характеристика сучасного етапу розвитку міжнародної 

законності. 

Загальне і особливе міжнародної законності і міжнародного правопорядку. 

Поняття міжнародного правопорядку. Співвідношення міжнародного права і 

міжнародного правопорядку. Учасники міжнародного правопорядку та вимоги до їх 

правового статусу. Головні функції правопорядку. Загальні юридичні принципи та 

принципи функціонування міжнародного правопорядку.    

Джерела міжнародного права: 1 - 22 

Література основна: 23, 24, 25, 28, 29 

Література додаткова: 30, 35, 42 
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6. Контроль навчальної дисципліни 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів очної форми навчання 

 

 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 10 10 11 11 

Відвідування семінарських занять 1 9 9 12 12 

Робота на семінарському занятті 10 9 90 12 120 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 2 10 2 10 

Виконання модульної роботи 25 3 75 3 75 

Разом  - 194 - 228 

           Максимальна кількість балів: 422 

           Розрахунок коєфіціента: 7,03 

           Підсумковий бал: 60 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

 

Тема 3.  Суб’єкти міжнародного права 

 

 Обсяг міжнародної правосуб’єктності у простих (унітарних) і складних держав 

(федерації, конфедерації, унії).  

 Міжнародна правосуб’єктність народу, який бореться за створення незалежної 

держави. 

 Особливі види міжнародної правосуб’єктності (квазідержави, вільні міста, 

Ватикан, Мальтійський лицарський орден). 

 

Тема 7. Основні принципи міжнародного права  

 

 Співвідношення основних принципів системи, принципів галузі та інституту, 

універсальних, регіональних і партикулярних принципів. 

 Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань. 

 

Тема 9. Визнання в міжнародному праві  

 

 Визнання урядів.  

 Доктрина законності.  
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 Доктрина Тобара.  

 Доктрина Естради.  

 Доктрина “ефективного контролю”.  

 
Тема 14. Міжнародне правосуддя 

 

 Історія міжнародного правосуддя.  

 Постійна палата міжнародного правосуддя (1921 р.).  

 Міжнародний трибунал по колишній Югославії (1993 р.).  

 

Критерії оцінювання 
 

Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на 

самостійну роботу, застосування для оформлення результатів 

самостійної роботи не тільки рекомендованої, а й додаткової 

літератури та творчого підходу; чітке володіння понятійним 

апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання 

конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення 

результатів самостійної роботи повинно бути логічним та 

послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який 

винесений на самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в 

ньому, усвідомлене застосування знань для розв'язання практичних 

задач; за умови виконання всіх вимог, які передбачено для оцінки 

"5 балів", при наявності незначних помилок або не зовсім повних 

висновків за одержаними результатами. Оформлення виконаного 

завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

3  студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не 

досконало володіє основними поняттями та положеннями 

навчальної дисципліни, невпевнено орієнтується в першоджерелах 

та рекомендованій літературі, непереконливо відповідає, додаткові 

питання викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для 

самостійного опрацювання, не знає основних понять і термінів 

наукової дисципліни, не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутнє наукове або логічне мислення. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів 

здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
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Критерії оцінювання 

 

Бал Критерії 

24-25   Студент  вирішив всі  завдання  абсолютно  вірно  і  повно  дав  

відповіді  на  питання  як  теоретичного,  так  і   практичного  

характеру.  Логічно  і  послідовно  аргументував  і  виклав  свою  

точку  зору. 

20-23   Студент  вирішив  завдання  з  1 помилкою, відповідь  на  питання  

містить  повне  розгорнуте,  правильне та обґрунтоване 

викладення матеріалу,  допущено  2-3   помилки   при   вирішенні   

практичних  завдань. 

15-19  Студент  правильно  і  повно  вирішив  більшість,  але  не  всі  

завдання,  відповідь  на  запитання  є  не  повністю 

аргументованою; допускає незначні неточності 

10-14     Студент   правильно  вирішив  половину  завдань;  думка  

викладена  з  порушенням  логіки  подання  матеріалу. Студент  

правильно  вирішив  ситуацію, проте не зовсім слушно 

аргументує її, або враховує не всі, а деякі умови ситуації. 

Вирішує декілька завдань  поверхнево. 

5-9   Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати 

визначення  юридичного поняття. Відповідь  на запитання дає  

неповно і поверхнево. 

0-4  Студент  не  вирішив  більшість  завдань  або  вирішив  

неправильно;  відповіді  на  питання є  неповними;  неправильно  

обґрунтовує  своє  рішення. 

 

6.4. Форми  проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Міжнародне публічне право: основи 

теорії» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 

принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на семінарських 

заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення кількості 

підсумкових балів до 60. 

 

Семестровий контроль знань студентів у формі екзамену та здійснюється після 

завершення вивчення навчального матеріалу всіх змістових модулів. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю  

 

1. Юридична наука про критерії і передумови походження міжнародного права.  

2. Періодизація історії міжнародного права.  

3. Формування міжнародно-правових шкіл.  
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4. Формування і становлення природно-правової концепції сутності 

міжнародного права.  

5. Походження і розвиток позитивно-правового напряму у міжнародному праві.  

6. Регіональні напрямки розвитку міжнародно-правових вчень.  

7. Історія науки міжнародного права в Україні.  

8. Українська міжнародно-правова думка сучасності. 

9. Особливості сучасного міжнародного права у порівнянні з класичним 

міжнародним правом.  

10. Особливості міжнародного права як системи права у порівнянні з 

внутрішньодержавними системами права.  

11. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право.  

12. Основні функції сучасного міжнародного права.  

13. Основні риси та особливості міжнародної правосуб’єктності.  

14. Держава – основний (головний, універсальний) суб’єкт міжнародного права. 

Основні елементи держави.  

15. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій (похідна, 

спеціальна).  

16. Міжнародна правосуб’єктність народу, який бореться за створення незалежної 

держави. 

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

Ватикан, Мальтійський лицарський орден). 

18. Сучасні концепції про становище фізичної особи в міжнародному праві.  

19. Поняття та види джерел міжнародного права.  

20. Міжнародний договір як універсальне джерело міжнародного права.  

21. Міжнародний звичай як універсальне джерело міжнародного права.  

22. Загальні принципи права в системі джерел міжнародного права.  

23. Поняття допоміжних засобів для визначення міжнародно-правових норм: 

рішення міжнародних судів та арбітражів; доктрина міжнародного права.  

24. Вплив національного законодавства, рішень національних та міжнародних 

судових установ на формування норм міжнародного права. 

25. Значення актів міжнародних органів і організацій для формування норм 

міжнародного права.  

26. Головні компоненти структури міжнародного права: галузі та підгалузі права; 

інститути міжнародного права; норми міжнародного права. 

27. Поняття галузі міжнародного права та її структура.  

28. Поняття й структура інститутів міжнародного права.  

29. Система міжнародного права, система науки міжнародного права й система 

учбових курсів міжнародного права.  

30. Поняття та характерні риси норм міжнародного права.  

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

32. Основне завдання та види кодифікації норм міжнародного права.  

33. Поняття основних принципів міжнародного права.  

34. Принцип заборони застосування сили або загрози силою.  

35. Принцип суверенної рівності держав.  
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36. Принцип невтручання.  

37. Принцип територіальної цілісності держав.  

38. Принцип непорушності державних кордонів.  

39. Принцип мирного врегулювання спорів.  

40. Принцип поваги прав і основних свобод людини.  

41. Принцип рівноправності і самовизначення народів.  

42. Принцип співробітництва.  

43. Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань. 

44. Теорії співвідношення міжнародного й внутрішньодержавного права 

(дуалістична теорія, теорія примату національного права над міжнародним, 

теорія примату міжнародного над національним правом, теорія координації). 

45. Обов’язок держави забезпечити дотримання норм міжнародного права 

(трансформація, відсилка, інкорпорація, перетворення, легітимація, рецепція, 

уніфікація, паралельна правотворчість тощо). 

46. Національне законодавство України, її судова практика та міжнародне право.    

47. Конституція України про дію міжнародного права у внутрішньому праві.    

48. Інститут визнання в міжнародному праві.  

49. Форми визнання: de jure, de facto, ad hoc.  

50. Конститутивна теорія визнання.  

51. Декларативна теорія визнання. 

52. Визнання урядів.  

53. Поняття правонаступництва в міжнародному праві.  

54. Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів.  

55. Правонаступництво нових незалежних держав щодо багатосторонніх і 

двосторонніх угод. Принцип “tabula rasa”. 

56. Правонаступництво держав щодо державної власності.  

57. Поняття континуітету в міжнародному праві: неперервність міжнародної 

правосуб’сті держав.  

58. Поняття і юридична природа міжнародно-правової відповідальності.  

59. Підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності.  

60. Джерела міжнародно-правової відповідальності. 

61. Відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння.  

62. Обставини, що виключають виникнення міжнародно-правової 

відповідальності. 

63. Суб’єкти  міжнародно-правової відповідальності.  

64. Види і форми міжнародно-правової відповідальності.  

65. Поняття і характерні особливості міжнародно-правових санкцій.  

66. Типи й види міжнародно-правових санкцій.  

67. Порядок застосування санкцій в системі ООН та їх ефективність.  

68. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів в контексті розвитку 

міжнародного права.  

69. Безпосередні переговори як головний початковий засіб встановлення і 

регулювання відносин між державами і як головний засіб вирішення 

міжнародних спорів.  
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70. Поняття посередництва як засобу мирного розв’язання міжнародних спорів.  

71. Добрі послуги в системі засобів мирного розв’язання міжнародних спорів.  

72. Історія міжнародного правосуддя.  

73. Міжнародний Суд ООН (1945 р.).  

74. Спеціальні і регіональні міжнародні судові установи.  

75. Міжнародний арбітражний (третейський) суд.  

76. Поняття і сутність міжнародної законності.  

77. Поняття міжнародного правопорядку.  

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка  Кількість балів 

Відмінно  100 – 90  

Дуже добре 

Добре 

82 – 89 

75 – 81   

Задовільно 

Достатньо 

69 – 74 

60 – 68  

Незадовільно 0 – 59  

 

7. Навчально-методична картка дисципліни  

 

Денна форма навчання 

Разом: 180 год., із них: лекції – 42 год., семінарські заняття – 42 год., модульний контроль – 12 

год., самостійна робота – 54 год., семестровий контроль – 30 год. 

 
    Тиждень      I     II    III    IV    V    VI    VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

    Модулі 
    (назви,  
     бали) 

Змістовий модуль 1. Поняття, природа та сфера дії міжнародного права 

(194 бали) 

Лекції  

(теми, бали) 

Л 1 

(1 
бал 
х 2) 

Л 2  

(1 
бал

) 

Л 3 

(1 
бал х 

2) 

Л 4 

(1 
бал

) 

Л 5 

(1 
бал) 

Л 6 

(1 
бал

) 

Л 7  

(1 
бал х 

2) 

        

Семінарські 
заняття 

(теми, бали) 

С 1 
(11 
балі
в х 
2) 

С 2 
(11 
бал

) 

С 3 
(11 
бал) 

С 4 
(11 
бал

) 

С 5 
(11 
бал) 

С 6 
(11 
бал

) 

С 7 
(11 

балів 
х 2) 

        

Самостійна 
робота 
(бали) 

  СР 3 
(5 

балів
) 

   СР 7 
(5 

балів
) 

        

Модульна 
контрольна 

робота 

  МКР 
1 

(25 

балів
) 

 МКР 
2 

(25 

балів
) 

 МКР 
3 

(25 

балів
) 

        

Модулі 
(назви, 
бали) 

Змістовий модуль 2. Реалізація норм міжнародного права 

(228 балів) 

Лекції  

(теми, бали) 

       Л 8 

(1 

Л 9 

(1 

Л 10 

(1 

Л 11 

(1 

Л 12 

(1 

Л 13 

(1 

Л 14 

(1 

Л 15 

(1 
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бал) бал х 
2) 

бал) бал х 
2) 

бал) бал) бал х 
2) 

бал) 

Семінарські 
заняття 

(теми, бали) 

       С 8 
(11 

балів
х 2) 

С 9 
(11 

балів
х 2) 

С 10 
(11 

балів
) 

С 11 
(11 

балів
х 2) 

С 12 
(11 

балів
) 

С 13 
(11 

балів
) 

С 14 
(11 

балів
х 2) 

С 15 
(11 

балів
) 

Самостійна 
робота 
(бали) 

        СР 9 
(5 
балів

) 

    СР 14 
(5 
балів

) 

 

Модульна 
контрольна 

робота 

        МКР 
4 (25 
балів

) 

  МКР 
5 (25 
балів

) 

  МКР 
6 (25 
балів
) 

Підсумкови
й контроль  

(вид, бали) 

Екзамен 

 

8. Рекомендовані джерела 

 

Джерела міжнародного права 

 

1. Статут Організації Об'єднаних Націй 1945 р. URL:  

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010 

2. Заключний акт НБСЄ Хельсінкі 1975 р. URL: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_055 

3. Конвенція Монтевідео про права і обов’язки держав 1933р. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%DBE 

4. Декларація ООН про принципи міжнародного права 1970 р. URL: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_569 

5. Загальна декларація прав людини 1948 р. URL: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

6. Римський статут міжнародного кримінального суду від 17.07.1998 р. URL: 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_588 

7. Статут Міжнародного Суду Справедливості 1945 р. URL: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010 

8. Венская конвенция о правопреемстве государств относительно договоров 1978 

г. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml 

9. Віденська Конвенція «Про дипломатичні зносини» 18 квітня 1961 року. URL: 

https://uazakon.com/document/tpart 

10. Віденська конвенція «Про консульські зносини» 24 квітня 1963 року. URL: 

zakon.rada.gov.ua 

11. Віденська конвенція «Про представництво держав в їхніх відносинах із 

міжнародними організаціями універсального характеру» 14 березня 1975 року. 

URL: zakon.rada.gov.ua/ 

12. Гаазька конвенція (І) про мирне розв’язання міжнародних зіткнень від 18 

жовтня 1907 р. URL:  https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_938 

13. Гаазька конвенція (ІІІ) про початок воєнних дій від 18 жовтня 1907 р. URL: 

https://ppt.ru/newstext.phtml?id=32050   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_055
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%DBE
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_569
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_588
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml
http://uazakon.com/document/tpart
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_938
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14. Гаазька конвенція (IV) про закони і звичаї сухопутної війни від 18 жовтня 

1907 р. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_222 

15. Генеральна угода з тарифів та торгівлі від 15 квітня 1994 р. URL:  

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_003 

16. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 

1949 р. URL:  https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_153 

17. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 

серпня 1949 р. URL:  https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_154 

18. Женевська конвенція про поліпшення участи поранених і хворих у діючих 

арміях від 12 серпня 1949 р. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_151 

19. Женевська конвенція про поліпшення участи поранених, хворих і осіб, що 

потерпіли аварію корабля, зі складу збройних сил на морі 12 серпня 1949 р. 

URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_152   

20. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що 

стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 

8 червня 1977 р. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_155 

21. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що 

стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру 

(Протокол II), від 8 червня 1977 р. URL: 

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_156  

22. Північноатлантичний договір (1949 р.). URL:   

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950_008 

23. Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001. URL: 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf 

24. Draft articles on the responsibility of international organizations 2011. URL: 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf 

25. Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. 

Albania) 1949. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/1 

26. Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations 1948. URL: 

https://www.icj-cij.org/en/case/4 

27. Fisheries (United Kingdom v. Norway) 1949. URL: https://www.icj-

cij.org/en/case/5 

28. Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala) 1951. URL: https://www.icj-

cij.org/en/case/18 

29. Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) 1959. URL: https://www.icj-

cij.org/en/case/45 

30. South West Africa (Liberia v. South Africa) 1960. URL: https://www.icj-

cij.org/en/case/47 

31. North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands) 1967. 

URL: https://www.icj-cij.org/en/case/52 

32. North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark) 1967. 

URL: https://www.icj-cij.org/en/case/51 

33. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) 

(New Application: 1962) 1962. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/50 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_003
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_153
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_154
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_151
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_155
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950_008
https://www.icj-cij.org/en/case/1
https://www.icj-cij.org/en/case/4
https://www.icj-cij.org/en/case/5
https://www.icj-cij.org/en/case/5
https://www.icj-cij.org/en/case/18
https://www.icj-cij.org/en/case/18
https://www.icj-cij.org/en/case/45
https://www.icj-cij.org/en/case/45
https://www.icj-cij.org/en/case/47
https://www.icj-cij.org/en/case/47
https://www.icj-cij.org/en/case/52
https://www.icj-cij.org/en/case/51
https://www.icj-cij.org/en/case/50
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34. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in 

Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 

(1970) 1970. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/53 

35. Western Sahara 1974. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/61 

36. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 

United States of America) 1984. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/70 

37. East Timor (Portugal v. Australia 1991. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/84 

38. Legality of Use of Force (Yugoslavia v. United States of America) 1999. URL: 

https://www.icj-cij.org/en/case/114 

39. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 

Territory 2003. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/131 

40. Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation) 2008. URL: https://www.icj-

cij.org/en/case/140 

41. Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine) 2004. URL: 

https://www.icj-cij.org/en/case/132 

42. Accordance with international law of the unilateral declaration of independence 

in respect of Kosovo. 2008. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/141  

43. Application of the International Convention for the Suppression of the Financing 

of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation) 2017. URL: https://www.icj-

cij.org/en/case/166 

 

Основна 

(з фонду університетської бібліотеки) 

  

44. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право: основи теорії. 

Київ: «Либідь», 2002. 

45. Дмітрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: навч. посіб. Стер. 

вид. / відп. редактори Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губерський. Київ: Юрінком 

Інтер, 2001. 640 с.  

46. Задорожній О.В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти 

України основних принципів міжнародного права: монографія. Київ: К.І.С., 

2015. 712 с. 

47. Міжнародне право: основні галузі: підручник / за ред. В.Г. Буткевича. К.: 

Либідь, 2004. 816 с.   

48. Міжнародне публічне право: підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик, М.М. 

Микієвич та ін.; за ред. В. М. Репецького. 2-ге вид., стер. К.: Знання, 2012. 437 

с.   

49. Тимченко Л. Д. Міжнародне право: підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. 

Кононенко. К.: Знання, 2012. 631 с. 

50. Українська революція гідності, агресія РФ і міжнародне право: колективна 

монографія / заг. ред. О.В. Задорожній. К.: К.І.С., 2014. 1016 с. 

 

https://www.icj-cij.org/en/case/53
https://www.icj-cij.org/en/case/61
https://www.icj-cij.org/en/case/70
https://www.icj-cij.org/en/case/84
https://www.icj-cij.org/en/case/114
https://www.icj-cij.org/en/case/131
https://www.icj-cij.org/en/case/140
https://www.icj-cij.org/en/case/140
https://www.icj-cij.org/en/case/132
https://www.icj-cij.org/en/case/141
https://www.icj-cij.org/en/case/166
https://www.icj-cij.org/en/case/166
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Додаткова 

(з фондів бібліотек України та електронних ресурсів) 

 

51. Алямкін Р. Роль Міжнародного Суду ООН у забезпеченні міжнародного 

правопорядку: практика врегулювання міжнародних територіальних спорів. 

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2010. № 

3.  

52. Антонович М.М. Імплементація норм міжнародного права щодо прав 

людини у правове регулювання в Україні: курс лекцій. Івано-Франківськ: 

Прикарпатський університет, 1996. 

53. Антонович М. Відповідальність держави та особи в міжнародному праві. 

Український Часопис Міжнародного Права. 2002. № 2. С. 21–28. 

54. Блажевич Ю. Міжнародно-правові примусові заходи як особливий засіб 

реалізації відповідальності держав: теоретичні проблеми, особливості, 

перспективи й тенденції застосування. Юридична Україна. 2006. № 2. С. 99–

101. 

55. Василенко В. А. Відповідальність і санкції у сучасному міжнародному праві. 

Антологія української юридичної думки. К., 2005. Т. 10: Юридична наука 

незалежної України. С. 887–892. 

56. Высоцкий А.Ф. Морской регионализм. К., 1986. 

57. Григоренко Я., Крилова О. Співвідношення прав людини та інтересів держави 

у міжнародному праві. Європейський політико-правовий дискурс. 2017. Том 4. 

Вип. 4. С. 18-23. 

58. Денисов В. Н. Абсолютна відповідальність у міжнародному праві (тенденції 

розвитку). Держава і право у світлі сучасної юридичної думки: зб. наук. пр. на 

пошану акад. Ю. С. Шемшученка. До 75-річчя від дня народж. К., 2010. С. 

426–435. 

59. Задорожній О.В. Генеза міжнародної правосубєктності України: монографія. 

Київ: К.І.С., 2014. 688 с. 

60. Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном праве. 

К., 1981. 

61. Кирилюк Н. В. Особливості реалізації принципу суверенної рівності держав 

у сучасному міжнародному праві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / 

Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Одеса, 2014. 18 с. 

62. Климчук Ю.В. Внесок Гуго Гроция у формування права війни. Право і 

безпека. 2005. № 4. С. 161-164. 

63. Корецкий В.М. Избранные труды: В 2 кн. / АН УССР. Ин-т государства и 

права; редкол.: В.Н. Денисов (гл. ред.) и др. Киев: Наук. думка, 1989.  

64. Крюгер С. Методологія Міжнародного Суду ООН. Європейський політико-

правовий дискурс. 2018. Том 5. Вип. 4. С. 18-24. 

65. Кушнір В.В. Ліга Націй та українське питання. 1919 – 1934: автореф. дис. ... 

канд. істор. наук: 12.00.11 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2000. 

66. Малишева Ю. В. Розвиток інституту санкцій у сучасному міжнародному 

праві. Публічне право. 2012. № 2. С. 170–176. 
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67. Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве. Київ: 

Наукова думка, 1993. 

68. Мережко О.О. Теорія джерел міжнародного права. Юридичний журнал. 

2009. №1. С. 40-49.  

69. Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та 

практики: монографія. К.: Таксон, 2002. 

70. Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві. Міжнародно-правові 

мехінізми захисту: підручник для вузів. К.: Видавничий дім «Промені», 2010. 

722 с.  

71. Мохончук С. М. Міжнародна регламентація відповідальності за злочини проти 

миру та безпеки людства. Юрист України. 2012. № 1/2. С. 76–81. 

72. Мялксоо Л. Советская аннексия и государственный континуитет: 

международно-правовой статус Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 – 1991 гг. и 

после 1991 г. Тарту: Издательство Тартуского университета, 399 с.   

73. Тарасов О.В. Субєкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії: 

монографія. Х.: Право, 2014. 512 с. 

74. Тимченко Л. О. Термін «держава» у міжнародному праві. Науковий вісник 

Національного університету ДПС України (економіка, право). 2010. (49).  С. 

274 – 280.  

75.  Тимченко Л. О. Концепт «корінні народи» в сучасному міжнародному праві 

(на прикладі караїмів). Європейський політико-правовий дискурс. 2016. Том 3. 

Вип. 6. С. 7-16. 

76. Товт М.М. Історичні передумови формування у міжнародному праві захисту 

прав національних меншин. Правова держава: щорічник наук. пр. 2003. 

Вип. 14. С. 444-459. 

77. Фединяк Г.С. Правосуб'єктність транснаціональних корпорацій у час 

глобалізаційних процесів (аспекти міжнародного права та міжнародного 

приватного права). К.: Атіка, 2007. 
 

 
 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Сайт Організації Об’єднаних Націй: https://www.un.org/en/ 

2. Колекція міжнародних договорів ООН: 

https://treaties.un.org/pages/Home.aspx?clang=_en 

3. Сайт Міжнародного Суду ООН: https://www.icj-cij.org/en 

4. Сайт Постійної палати третейського суду: https://pca-cpa.org/ 

5. Сайт Ради Європи: https://www.coe.int/en/web/portal 

6. Сайт Європейського суду з прав людини: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 

7. Сайт Європейського Союзу: https://europa.eu/european-union/ 

8. Сайт ОБСЄ: https://www.osce.org/ 

9. Сайт НАТО: https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm 

10. Сайт Президента України: https://www.president.gov.ua/ 

11. Сайт Верховної Ради України: https://www.rada.gov.ua/ 

12. Сайт Кабінету Міністрів України: https://www.kmu.gov.ua/ 

13. Сайт МЗС України: https://mfa.gov.ua/ 

https://mfa.gov.ua/
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14. Сайт міністерства юстиції України: https://minjust.gov.ua/ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


