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ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

Семінарське заняття 2 год. 

План 

1. Поняття, специфіка, джерела міжнародного права як особливої 

системи права. 

2. Поняття, види та характерні риси принципів міжнародного права. 

3. Основні функції міжнародного права. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

анексія (в сучасному міжнародному праві), делімітація, демаркація, естопель, 

імплементація, конкордат, міжнародне право, міжнародно-правове визнання, 

міжнародно-правове визнання держави, норма міжнародного права, нунцій, 

об‘єкт міжнародно-правових відносин, система міжнародного права, 

трансформація норми, цессія. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Поняття, специфіка, джерела міжнародного 

права як особливої системи права. Поняття, види та характерні риси 

принципів міжнародного права. Основні функції міжнародного права. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1: 

Теми рефератів: 

1. Джерела міжнародного права як особливої системи права. 

2. Принципи міжнародного права. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 1: 

Скласти схеми: 

1. Методи міжнародного права як науки. 

2. Загальнотеоретична характеристика джерел міжнародного права. 

 

ТЕМА 2. СУБ’ЄКТИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  

Семінарське заняття 2 год. 

План 

1. Поняття суб’єктів міжнародного права. 

2. Види суб’єктів міжнародного права, їх характеристика. 

3. Правовий статус окремих суб’єктів міжнародного права. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

міжнародне право, міжнародно-правове визнання, міжнародно-правове 

визнання держави, норма міжнародного права, об‘єкт міжнародно-правових 

відносин, правонаступництво в міжнародному праві, правосуб‘єктність 

державоподібних утворень, правосуб‘єктність міжнародних організацій, 

суб‘єкт міжнародного права, суверенітет. 

 



Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Поняття суб’єктів міжнародного права. Види 

суб’єктів міжнародного права, їх характеристика. Правовий статус окремих 

суб’єктів міжнародного права. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2: 

Теми рефератів: 

1. Суб’єкти міжнародного права. 

2. Державоподібні утворення як суб’єкти міжнародного права. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 2: 

Скласти схеми: 

1. Види суб’єктів міжнародного публічного права. 

2. Взаємодія окремих суб’єктів міжнародного публічного права. 

 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

Семінарське заняття  

План 

1. Поняття принципів міжнародного права. Юридичне закріплення 

принципів в міжнародному праві. 

2. Види принципів міжнародного права. 

3. Особливості застосування принципів міжнародного права. 

4. Охорона принципів міжнародного права. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

принципи, політична відповідальність, принципи міжнародного права, 

імперативні принципи права. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Поняття принципів міжнародного права. 

Юридичне закріплення принципів в міжнародному праві. Види принципів 

міжнародного права. Особливості застосування принципів міжнародного 

права. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3: 

Теми рефератів: 

1. Система принципів міжнародного права. 

2. Принцип незастосування сили та погрози силою. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 3: 

Скласти схеми: 

1. Види принципів міжнародного права. 

2. Взаємодія окремих принципів міжнародного права. 

 

 



Практичне заняття  

План 

1. Поясніть, у чому полягає значення поділу принципи міжнародного 

права на основні і допоміжні (факультативні).  

2. Назвіть властивості принципу, що в прикладному значенні 

вирізняють його з-поміж інших джерел міжнародного права.  

3. Які резолюції міжнародних міжурядових організацій мають 

обов’язкову юридичну силу? 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

принципи, політична відповідальність, принципи міжнародного публічного 

права, імперативні принципи права. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Поняття принципів міжнародного 

публічного права. Юридичне закріплення принципів в міжнародному 

публічному праві. Види принципів міжнародного публічного права. 

Особливості застосування принципів міжнародного публічного права. 

 

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. Визначить 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: 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 

16 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-клану 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 прецедентне 

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? 

6. Вплив людства на його навколишнє середовище (антропогенний 

вплив), який сумарно спричиняє негативні наслідки, починаючи, як правило, 

з вузьких регіональних масштабів переростає у більш широкі масштаби, 

інколи доходячи до планетарних катастроф. Усвідомлення людьми такої 

закономірності змушує держави встановлювати різноманітні обмеження тих 

чи інших видів діяльності у промисловій, сільськогосподарській чи інших 

сферах. Для упорядкування правового регулювання взаємодії людини з 

навколишнім середовищем, крім дво- та багатосторонніх угод, присвячених 

конкретним видам діяльності, міжнародним співтовариством розроблені 

нормативні документи загального характеру, які закріплюють основні засади 

(принципи) такого регулювання. Проаналізуйте і спробуйте узагальнити 

принципи міжнародного права, що містяться у Декларації РІО від 14 червня 

1992 р. «Про навколишнє середовище і розвиток», висвітлити їх 

взаємозв'язок з положеннями Стокгольмської декларації ООН про 

навколишнє людині середовище 1972 р. 

 

ТЕМА 4. ТЕРИТОРІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

Практичне заняття  

 

План 

1. Опишіть склад державної території.  

2. Схематично покажіть межі територіального моря, континентального 

шельфу і виключної економічної зони.  

3. Поясніть міжнародно-правові наслідки анексії Криму Росією. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

територія, територіальне море, континентальний шельф, виключна 

економічна зона, міжнародне право, міжнародно-правове визнання держави, 

норма міжнародного права, об‘єкт міжнародно-правових відносин, суб‘єкт 

міжнародного права, суверенітет. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Поняття території. Види території. Правовий 

статус окремих суб’єктів міжнародного публічного права. 

 

Задачі 

1. Прикордонні служби держави А. затримали громадянина третьої 

держави за перетин кордону в недозволеному місці. Затриманий заявив про 

свою невинність і пояснив, що на території не було жодних ознак державного 

кордону, тобто відсутні демаркаційні знаки, тому і відбулося порушення. У 

чому полягає охорона державного кордону і які повноваження органів 

державної влади та управління у цій сфері? Яка нормативна основа режиму 

державного кордону і яким чином регулюються дії, пов'язані з його 



перетином особами і транспортними засобами? Чи спричиняє юридичні 

наслідки демаркація кордону після встановлення кордонів де-юре 

(делімітації)? Як вирішуються інциденти, пов'язані з порушенням режиму 

державного кордону? Який зміст і порядок встановлення прикордонного 

режиму? Визначте межі суверенітету держави А. у згаданій ситуації. 

2. 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.. 22 Чи є правомірним 

використання плебісциту при визначенні державної приналежності спірної 

території? Які ускладнення при цьому можуть виникнути? Які альтернативи 

плебісциту можуть існувати?  

3. 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.?  

4. 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. 

5. 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. 23 

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? 

6. 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. 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. 

 

ТЕМА 5. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ 

Семінарське заняття  

План 

1. Поняття та особливості права міжнародних договорів. 

2. Класифікація міжнародних договорів, їх форма, структура та назва. 

4. Дія, діяльність та тлумачення міжнародного договору. 

5. Припинення та призупинення міжнародного договору.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

міжнародний договір, форма міжнародного договору, тлумачення 

міжнародного договору, припинення та призупинення міжнародного 

договору, парафування, пролонгація. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Поняття та особливості права міжнародних 

договорів. Класифікація міжнародних договорів, їх форма, структура та 

назва. Дія, діяльність та тлумачення міжнародного договору. Припинення та 

призупинення міжнародного договору.  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 5: 

Теми рефератів: 

1. Особливості міжнародних договорів. 

2. Класифікація міжнародних договорів, їх форма, структура та назва. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 5: 

Скласти схеми: 

1. Тлумачення міжнародного договору. 

2. Припинення та призупинення міжнародного договору. 

 

ТЕМА 6. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

Семінарське заняття  

План 

1. Поняття правонаступництва в міжнародному праві. 

2. Правова основа інституту правонаступництва в міжнародному праві. 

3. Особливості застосування інституту правонаступництва в 

міжнародному праві. 

5. Правонаступництво України: правові підстави, механізм, форми.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

міжнародне право, міжнародно-правове визнання, міжнародно-правове 

визнання держави, правонаступництво в міжнародному праві, 



правосуб‘єктність державоподібних утворень, правосуб‘єктність 

міжнародних організацій, суб‘єкт міжнародного права, суверенітет, 

трансформація норми, цессія. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Поняття правонаступництва в міжнародному 

праві. Правова основа інституту правонаступництва в міжнародному праві. 

Особливості застосування інституту правонаступництва в міжнародному 

праві. Правонаступництво України: правові підстави, механізм, форми. 

 

 Завдання для самостійної роботи до Теми 6: 

Теми рефератів: 

1. Правонаступництво в міжнародному праві. 

2. Правонаступництво України: правові підстави, механізм, форми. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 6: 

Скласти схеми: 

1. Правова основа інституту правонаступництва в міжнародному праві. 

2. Взаємозв’язок інституту правонаступництва з іншими інститутами 

міжнародного права. 

 

ТЕМА 7. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Семінарське заняття  

План 

1. Поняття права міжнародних організацій.  

2. Види міжнародних організацій, їх характеристика. 

3. Правовий статус та повноваження міжнародних організацій. 

4. Європейська система міжнародних організацій. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

міжнародні організації, неурядові міжнародні організації, міжнародна 

відповідальність, гуманітарне право, права та свободи людини. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Поняття права міжнародних організацій.  

Види міжнародних організацій, їх характеристика. Правовий статус та 

повноваження міжнародних організацій. Європейська система міжнародних 

організацій. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 7: 

Теми рефератів: 

1. Види міжнародних організацій, їх характеристика. 

2. Правовий статус та повноваження ООН. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 7: 



Скласти схеми: 

1. Міжнародна система міжнародних організацій. 

2. Європейська система міжнародних організацій. 

 

Практичне заняття  

 

План 

1. Обґрунтуйте своє бачення недоліків і переваг вступу України до 

Європейського Союзу. У чому полягає і чим підкріплено асоційований статус 

України у відносинах з ЄС?  

2. Окресліть основні напрями реформування ООН.  

3. Підготуйте розгорнуте повідомлення “НАТО: історія створення, 

основні напрями діяльності”. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

міжнародні організації, неурядові міжнародні організації, міжнародна 

відповідальність, гуманітарне право, права та свободи людини. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Поняття права міжнародних організацій.  

Види міжнародних організацій, їх характеристика. Правовий статус та 

повноваження міжнародних організацій. Європейська система міжнародних 

організацій. 

Задачі 

1. Останнім часом багато вчених-правознавців відзначають 

наддержавний характер деяких утворень, у першу чергу ЄС. Існує кілька 

поглядів на природу ЄС: одні дослідники міжнародного права відносять його 

до регіональних міжнародних організацій, інші - до конфедерації чи 

наднаціонального (наддержавного) утворення. Як особисто ви 

охарактеризуєте юридичну природу ЄС? Чи суперечить наднаціональний 

характер міжнародної організації міжнародному праву? Яка ваша точка зору 

з даного питання? Перелічіть умови, яких повинні дотримуватись держави, 

що претендують на членство в міжнародних організаціях. Які особливості 

права ЄС можна виділити? 

2. На одному з занять виникла дискусія з приводу міжнародного 

статусу G7 та G20. Одна частина студентів стверджувала, що ці об’єднання 

мають статус міжнародних організацій. Інші – заперечували цей аргумент, 

наводячи власні, що доводили відсутність у G7 та G20 ознак міжнародної 

організації. Яка ваша думка з цього приводу? 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

Семінарське заняття  

План 

1. Поняття та джерела міжнародно-правової відповідальності. Підстави 

міжнародно-правової відповідальності держав. 

2. Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав. 

3. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій. 

4. Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

міжнародно-правова відповідальність держав, політична відповідальність, 

матеріальна відповідальність, міжнародна кримінальна відповідальність 

фізичних осіб за злочини проти людства. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Поняття та джерела міжнародно-правової 

відповідальності. Підстави міжнародно-правової відповідальності держав. 

Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав. Міжнародно-

правова відповідальність міжнародних організацій. Міжнародна кримінальна 

відповідальність індивідів. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 8: 

Теми рефератів: 

1. Поняття та джерела міжнародно-правової відповідальності. 

2. Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 8: 

Скласти схеми: 

1. Міжнародний кримінальний суд. 

2. Організація роботи ЄСПЛ. 

 

ТЕМА 9. ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРАВО 

Семінарське заняття  

 

План 

1. Право зовнішніх зносин: поняття, сутність, джерела й суб'єкти. 

Органи здійснення зовнішніх зносин держав.  

2. Правове регулювання організації та діяльності дипломатичних 

представництв. 

3. Дипломатичні привілеї та імунітети. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

агреман, голова дипломатичного представництва, дипломат, дипломатична 

пошта, дипломатичне право, дипломатичне представництво, дипломатичний 

корпус, дипломатичні привілеї, дипломатичні ранги, дуаєн, зовнішні 



зносини, консул, консульство, консульська екзекватура, консульське право, 

консульський корпус, консульський патент, консульський щит, консульські 

привілеї, консульські ранги, місія, посольство, право зовнішніх зносин, 

спеціальна місія у міжнародному праві. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Право зовнішніх зносин: поняття, сутність, 

джерела й суб'єкти. Органи здійснення зовнішніх зносин держав. Правове 

регулювання організації та діяльності дипломатичних представництв. 

Дипломатичні привілеї та імунітети. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 9: 

Теми рефератів: 

1. Право зовнішніх зносин: поняття, сутність, джерела й суб'єкти. 

2. Органи здійснення зовнішніх зносин держав. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 9: 

Скласти схеми: 

1. Правове регулювання організації та діяльності дипломатичних 

представництв. 

2. Дипломатичні привілеї та імунітети. 

 

ТЕМА 10. КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО 

Практичне заняття  

 

План 

1. Право зовнішніх зносин: поняття, сутність, джерела й суб'єкти. 

Органи здійснення зовнішніх зносин держав.  

2. Правове регулювання організації та діяльності консульських 

представництв. 

3. Консульські привілеї та імунітети. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

агреман, голова дипломатичного представництва, дипломат, дипломатична 

пошта, дипломатичне право, дипломатичне представництво, дипломатичний 

корпус, дипломатичні привілеї, дипломатичні ранги, дуаєн, зовнішні 

зносини, консул, консульство, консульська екзекватура, консульське право, 

консульський корпус, консульський патент, консульський щит, консульські 

привілеї, консульські ранги, місія, посольство, право зовнішніх зносин, 

спеціальна місія у міжнародному праві. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Право зовнішніх зносин: поняття, сутність, 

джерела й суб'єкти. Органи здійснення зовнішніх зносин держав. Правове 

регулювання організації та діяльності консульських представництв. 



Консульські привілеї та імунітети. 

 

Скласти схеми: 

1. Правове регулювання організації та діяльності консульських 

представництв. 

2. Консульські привілеї та імунітети. 

 

Задачі 

1. При в'їзді на територію України консулу, що прямує до консульства 

для виконання службових обов'язків, з боку представника органу митної 

влади було запропоновано заповнити митну декларацію і оглянути багаж. 

Оцініть правомірність дій представника митниці. Чи зобов'язаний консул 

надавати багаж для огляду? Порівняйте порядок здійснення огляду 

автотранспортного засобу за Віденською конвенцією 1963 р. і двосторонніми 

консульськими конвенціями за участю України (використайте 2-3 конвенції 

за вибором). 

2. У подружжя, один з яких є громадянином Росії, а інший – 

громадянином України, народилася дитина. Місце народження – Білорусь. 

Батьки дитини не мають спільного місця проживання і звернулися до 

російського консульства в Республіці Білорусь з проханням зареєструвати 

дитину як громадянина Росії. Який порядок звернення громадян у посольство 

та консульство? Яка відповідь буде надана батькам дитини працівниками 

консульства? Які особливості дипломатичного захисту характерні для осіб з 

подвійним громадянством? 

 

ТЕМА 12. ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 

Семінарське заняття  

 

План 

1. Поняття права міжнародної безпеки. 

2. Види і форми міжнародної безпеки. 

3. Сучасний стан міжнародної безпеки. 

 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

міжнародна сутичка, міжнародна ситуація, переговори, обслідування, 

примирення, посередництво.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Поняття права міжнародної безпеки. Види і 

форми міжнародної безпеки. Сучасний стан міжнародної безпеки. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 12: 

Теми рефератів: 

1. Право міжнародної безпеки: поняття, сутність, джерела й суб'єкти. 

2. Сучасний стан міжнародної безпеки. 



 

Індивідуальні завдання до Теми 12: 

Скласти схеми: 

1. Види і форми міжнародної безпеки. 

2. Структура НАТО. 

 

Практичне заняття  

План 

1. Поясніть зміст принципу мирного вирішення міжнародних спорів.  

2. Покажіть на конкретних прикладах різницю між добрими послугами 

і посередництвом.  

3. Зробіть аналіз з позицій міжнародного права Рішення Міжнародного 

Суду ООН у справі Румунія проти України від 03.02.2009 р. 

 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

міжнародна сутичка, міжнародна ситуація, переговори, обслідування, 

примирення, посередництво.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Поняття права міжнародної безпеки. Види і 

форми міжнародної безпеки. Сучасний стан міжнародної безпеки. 

 

Задачі 

1. Збройні сили держави А. вторглись на територію держави Б. При 

завданні бомбових ударів по об'єктах держави Б. використовувалися авіабази 

держави В. Вони були надані на прохання З держави А. Держава Б. 

кваліфікувала дії держави А. і В. як здійснення агресії і звернулася до Рада 

Безпеки ООН з проханням застосувати санкції до цих держав. Держава В. 

заявила, що порушення питання про санкції стосовно неї неправомірне, 

оскільки її збройні сили у воєнних операціях проти держави Б. участі не 

брали. Дайте правову оцінку діям усіх держав. Чи порушуються діями 

держав А. і В. основні принципи міжнародного права? Яким чином участь 

ООН впливає на правомірність збройного колективного придушення агресії? 

Розкрийте механізм застосування збройної сили за рішенням Ради Безпеки. 

Що таке агресія, самооборона, колективна самооборона? 

2. Військовий корабель держави М. піддав огляду у відкритому морі 

судно, що плаває під прапором держави І., на тій підставі, що були підозри 

про перевезення судном великої партії наркотичних засобів. Наркотики 

дійсно були виявлені, але капітан судна заявив, що огляд вважає порушенням 

норм міжнародного права. Чи це було порушення міжнародного права? У 

чому саме воно виразилося? 

3. У державі А. відбуваються збройні зіткнення між сепаратистами й 

урядовими збройними силами. Сепаратисти контролюють північну 

територію держави і вимагають відокремлення для створення незалежної 

держави. Вони звернулися до міжнародного співтовариства з проханням 



надати допомогу в їх боротьбі і заявили про свою готовність об'єднатися в 

союз з будь-якою державою для протистояння збройним силам держави А. У 

відповідь на заяву відгукнулася сусідня держава В., надала сепаратистам 

зброю і пообіцяла фінансування збройної боротьби сепаратистів з урядовими 

силами. Оцініть дії держави В. стосовно їх відповідності міжнародному 

праву. Чи застосовані у згаданій ситуації положення ст. 3 Женевських 

конвенцій 1949 р. і II Додаткового протоколу до них? 



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
Рекомендована література до Теми 1:  
Перелік нормативних актів України та міжнародних угод  

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141.  

2. Про міжнародні договори України від 29.06.2004 // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2004. № 50. Ст. 540.  

3. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду 

ООН від 26.06.1945. URL: http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/995_010 

Додаткові рекомендовані джерела 

1. Баймуратов М.А. Международное право: Учебник. Х.: Одиссей, 

2008. 735 с. 

2. Буткевич В.Г. Міжнародне право: Основи теорії: Підручник. К.: 

Либідь, 2004. 816 с. 

3. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. Харків: 

Консум, 2000. 592 с. 

4. Міжнародне публічне право: Підручник. 2-ге вид. / за ред. В.М. 

Репецького. К., 2012. 437 с. 

5. Міжнародне право: підручник. / [Ліпкан В. А. та ін.; за заг. ред. 

Ліпкан В. А.]; М-во освіти і науки України. К.: КНТ, 2009. 751 с. 

6. Міжнародне публічне право: підручник у 3 т. [В. Ф. Антипенко, 

Л.Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.]. К.: НАУ, 2012. Т.1. 420 с. 

7. Степаненко К. В. Перспективні напрями наукових досліджень 

сучасних міжнародних відносин. Вісник Запорізького національного 

університету. Юридичні науки. 2015. №2 (2). С. 160-165. 

8. Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. Харьков: Консум; 

НУВД, 2004. 527 с. 

9. Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право: навч. посібник / 

В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. К.: Центр учбової літератури, 2010. 608 с. 

10. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. К.: Знання, 2011. 6-те 

вид. 398 с. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 

1. Баймуратов М.А. Международное право: Учебник. Х.: Одиссей, 

2008. 735 с. 

2. Буткевич В.Г. Міжнародне право: Основи теорії: Підручник. К.: 

Либідь, 2004. 816 с. 

3. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. Харків: 

Консум, 2000. 592 с. 

4. Міжнародне публічне право: Підручник. 2-ге вид. / за ред. В.М. 

Репецького. К., 2012. 437 с. 

5. Міжнародне право: підручник. / [Ліпкан В. А. та ін.; за заг. ред. 

Ліпкан В. А.]; М-во освіти і науки України. К.: КНТ, 2009. 751 с. 



6. Міжнародне публічне право: підручник у 3 т. [В. Ф. Антипенко, Л.Д. 

Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.]. К.: НАУ, 2012. Т.1. 420 с. 

7. Степаненко К. В. Суб’єкти міжнародного публічного права в 

сучасних умовах формування нового світопорядку. Український часопис 

міжнародного права. 2016. №1. С. 44-49. 

8. Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право: навч. посібник / 

В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. К.: Центр учбової літератури, 2010. 608 с. 

9. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. К.: Знання, 2011. 6-те 

вид. 398 с. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Баймуратов М.А. Международное право: Учебник. Х.: Одиссей, 

2008. 735 с. 

2. Буткевич В.Г. Міжнародне право: Основи теорії: Підручник. К.: 

Либідь, 2004. 816 с. 

3. Корецкий В.М. «Общие принципы права» в международном праве. 

К., 1957 52 с. 

4. Міжнародне публічне право: Підручник. 2-ге вид. / за ред. В.М. 

Репецького. К., 2012. 437 с. 

5. Міжнародне право: підручник. / [Ліпкан В. А. та ін.; за заг. ред. 

Ліпкан В. А.]; М-во освіти і науки України. К.: КНТ, 2009. 751 с. 

6. Міжнародне публічне право: підручник у 3 т. [В. Ф. Антипенко, Л.Д. 

Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.]. К.: НАУ, 2012. Т.1. 420 с. 

7. Наливайко Л. Р. Міжнародний захист прав людини. Навчальний 

посібник / Л. Р. Наливайко, К. В. Степаненко, Є. М. Щербина. 

Дніпропетровськ: ДДУВС, 2014. 152 с. 

8. Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право: навч. посібник / 

В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. К.: Центр учбової літератури, 2010. 608 с. 

9. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. К.: Знання, 2011. 6-те 

вид. 398 с. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 

1. Баймуратов М.А. Международное право: Учебник. Х.: Одиссей, 

2008. 735 с. 

2. Буткевич В.Г. Міжнародне право: Основи теорії: Підручник. К.: 

Либідь, 2004. 816 с. 

3. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. Харків: 

Консум, 2000. 592 с. 

4. Міжнародне публічне право: Підручник. 2-ге вид. / за ред. В.М. 

Репецького. К., 2012. 437 с. 

5. Міжнародне право: підручник. / [Ліпкан В. А. та ін.; за заг. ред. 

Ліпкан В. А.]; М-во освіти і науки України. К.: КНТ, 2009. 751 с. 

6. Міжнародне публічне право: підручник у 3 т. [В. Ф. Антипенко, Л.Д. 

Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.]. К.: НАУ, 2012. Т.1. 420 с. 



7. Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. Харьков: Консум; 

НУВД, 2004. 527 с. 

8. Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право: навч. посібник / 

В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. К.: Центр учбової літератури, 2010. 608 с. 

9. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. К.: Знання, 2011. 6-те 

вид. 398 с. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 

1. Антонович М. Конвенція про захист прав людини і основних свобод 

у судах Європейських держав та перспективи її застосування в Україні. 

Право України. 2000. № 8. С. 42-46. 

2. Буткевич В.Г. Міжнародне право: Основи теорії: Підручник. К.: 

Либідь, 2004. 816 с. 

3. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. Харків: 

Консум, 2000. 592 с. 

4. Міжнародне публічне право: Підручник. 2-ге вид. / за ред. В.М. 

Репецького. К., 2012. 437 с. 

5. Міжнародне право: підручник. / [Ліпкан В. А. та ін.; за заг. ред. 

Ліпкан В. А.]; М-во освіти і науки України. К.: КНТ, 2009. 751 с. 

6. Міжнародне публічне право: підручник у 3 т. [В. Ф. Антипенко, Л.Д. 

Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.]. К.: НАУ, 2012. Т.1. 420 с. 

7. Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. Харьков: Консум; 

НУВД, 2004. 527 с. 

8. Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право: навч. посібник / 

В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. К.: Центр учбової літератури, 2010. 608 с. 

9. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. К.: Знання, 2011. 6-те 

вид. 398 с. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 

1. Авакадов М.М. Правопреемство освободившихся государств. М., 

1983. 191 с. 

2. Буткевич В.Г. Міжнародне право: Основи теорії: Підручник. К.: 

Либідь, 2004. 816 с. 

3. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. Харків: 

Консум, 2000. 592 с. 

4. Міжнародне публічне право: Підручник. 2-ге вид. / за ред. В.М. 

Репецького. К., 2012. 437 с. 

5. Міжнародне право: підручник. / [Ліпкан В. А. та ін.; за заг. ред. 

Ліпкан В. А.]; М-во освіти і науки України. К.: КНТ, 2009. 751 с. 

6. Міжнародне публічне право: підручник у 3 т. [В. Ф. Антипенко, Л.Д. 

Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.]. К.: НАУ, 2012. Т.1. 420 с. 

7. Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. Харьков: Консум; 

НУВД, 2004. 527 с. 

8. Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право: навч. посібник / 

В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. К.: Центр учбової літератури, 2010. 608 с. 



9. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. К.: Знання, 2011. 6-те 

вид. 398 с. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 

1. Баймуратов М.А. Международное право: Учебник. Х.: Одиссей, 

2008. 735 с. 

2. Буткевич В.Г. Міжнародне право: Основи теорії: Підручник. К.: 

Либідь, 2004. 816 с. 

3. Гремза Н. Ю. Конвенционные комитеты в области международной 

защиты прав человека: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.10. 

М., 2005. 191 с. 

4. Зубарева А. Взаємовідносини Комітету ООН з прав людини з 

іншими договірними органами з прав людини системи ООН. Вісник 

Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2015. Випуск 37. 

Частина 2. C. 39-46. 

5. Манукян В.И. Международная защита прав человека: право, 

прецеденты, комментарии. Научно-практическое пособие / Сост.: 

В.И. Манукян. К., Изд-во «Истина», 2010. 480 с.  

6. Міжнародне судочинство / [К. М. Вітман та ін.]; за заг. ред. 

Ю. С. Шемшученка; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

К.: Юрид. думка, 2009. 258 с. 

7. Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. Харьков: Консум; 

НУВД, 2004. 527 с. 

8. Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право: навч. посібник / 

В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. К.: Центр учбової літератури, 2010. 608 с. 

9. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. К.: Знання, 2011. 6-те 

вид. 398 с. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 

1. Баймуратов М.А. Международное право: Учебник. Х.: Одиссей, 

2008. 735 с. 

2. Буткевич В.Г. Міжнародне право: Основи теорії: Підручник. К.: 

Либідь, 2004. 816 с. 

3. Міжнародне судочинство / [К. М. Вітман та ін.]; за заг. ред. 

Ю. С. Шемшученка; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

К.: Юрид. думка, 2009. 258 с. 

4. Міжнародне публічне право: Підручник. 2-ге вид. / за ред. В.М. 

Репецького. К., 2012. 437 с. 

5. Міжнародне право: підручник. / [Ліпкан В. А. та ін.; за заг. ред. 

Ліпкан В. А.]; М-во освіти і науки України. К.: КНТ, 2009. 751 с. 

6. Панов В.П. Международное уголовное право: Учеб. пособие. М.: 

ИНФРА-М, 1997. 320 с. 

7. Степаненко К. В. Міжнародно-правове регулювання застосування 

Україною репресалій. Альманах міжнародного права. 2016. №13. С. 57-65. 



8. Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право: навч. посібник / 

В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. К.: Центр учбової літератури, 2010. 608 с. 

9. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. К.: Знання, 2011. 6-те 

вид. 398 с. 

 

Рекомендована література до Теми 9: 

1. Блищенко И.П. Дипломатическое право: Учеб. пособие / 

И. П. Блищенко. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 1990. 287 с. 

2. Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. М.,1990. 

317 с. 

3. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. Харків: 

Консум, 2000. 592 с. 

4. Міжнародне публічне право: Підручник. 2-ге вид. / за ред. В.М. 

Репецького. К., 2012. 437 с. 

5. Міжнародне право: підручник. / [Ліпкан В. А. та ін.; за заг. ред. 

Ліпкан В. А.]; М-во освіти і науки України. К.: КНТ, 2009. 751 с. 

6. Міжнародне публічне право: підручник у 3 т. [В. Ф. Антипенко, Л.Д. 

Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.]. К.: НАУ, 2012. Т.1. 420 с. 

7. Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. Харьков: Консум; 

НУВД, 2004. 527 с. 

8. Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право: навч. посібник / 

В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. К.: Центр учбової літератури, 2010. 608 с. 

9. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. К.: Знання, 2011. 6-те 

вид. 398 с. 

 

Рекомендована література до Теми 10: 

1. Блищенко И.П. Дипломатическое право: Учеб. пособие / 

И. П. Блищенко. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 1990. 287 с. 

2. Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. М.,1990. 

317 с. 

3. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. Харків: 

Консум, 2000. 592 с. 

4. Міжнародне публічне право: Підручник. 2-ге вид. / за ред. В.М. 

Репецького. К., 2012. 437 с. 

5. Міжнародне право: підручник. / [Ліпкан В. А. та ін.; за заг. ред. 

Ліпкан В. А.]; М-во освіти і науки України. К.: КНТ, 2009. 751 с. 

6. Міжнародне публічне право: підручник у 3 т. [В. Ф. Антипенко, Л.Д. 

Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.]. К.: НАУ, 2012. Т.1. 420 с. 

7. Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. Харьков: Консум; 

НУВД, 2004. 527 с. 

8. Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право: навч. посібник / 

В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. К.: Центр учбової літератури, 2010. 608 с. 

9. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. К.: Знання, 2011. 6-те 

вид. 398 с. 

 



Рекомендована література до Теми 12: 

1. Баймуратов М.А. Международное право: Учебник. Х.: Одиссей, 

2008. 735 с. 

2. Буткевич В.Г. Міжнародне право: Основи теорії: Підручник. К.: 

Либідь, 2004. 816 с. 

3. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. Харків: 

Консум, 2000. 592 с. 

4. Міжнародне публічне право: Підручник. 2-ге вид. / за ред. В.М. 

Репецького. К., 2012. 437 с. 

5. Міжнародне право: підручник. / [Ліпкан В. А. та ін.; за заг. ред. 

Ліпкан В. А.]; М-во освіти і науки України. К.: КНТ, 2009. 751 с. 

6. Міжнародне публічне право: підручник у 3 т. [В. Ф. Антипенко, Л.Д. 

Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.]. К.: НАУ, 2012. Т.1. 420 с. 

7. Панов В.П. Международное уголовное право: Учеб. пособие. М.: 

ИНФРА-М, 1997. 320 с. 

8. Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право: навч. посібник / 

В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. К.: Центр учбової літератури, 2010. 608 с. 

9. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. К.: Знання, 2011. 6-те 

вид. 398 с. 



Питання для підсумкового контролю 

 

1. Боротьба з актами незаконного втручання в діяльність цивільної 

авіації. Порядок встановлення національності повітряних суден та їх 

реєстрація. 

2. Громадянство та міжнародне право. Правила набуття 

громадянства відповідно до положень міжнародних договорів. 

3. Державна територія: поняття, складові частини. Правові підстави 

та способи зміни території.  

4. Державні кордони: поняття, види та режими державних кордонів.  

5. Дипломатична служба в Україні. Поняття, функції, основні 

завдання. Порядок прийняття на службу. 

6. Дипломатичні представництва: види, функції, склад 

дипломатичного представництва, привілеї та імунітети. 

7. Дія договору у часі та просторі. Пролонгація договору. Вплив 

війни на виконання договорів. Відновлення дії міжнародного договору. 

8. Дія, дійсність, припинення та тлумачення міжнародних 

договорів. 

9. Запобігання злочинів проти осіб, які користуються 

дипломатичним захистом. 

10. Застосування кримінальної та цивільної юрисдикції на борту 

іноземного судна в період його перебування у межах дії суверенітету й 

юрисдикції прибережної держави відповідно до міжнародного права.  

11. Зміст та основні процесуальні форми здійснення видачі 

(передачі) злочинця однією державою іншій відповідно до норм 

міжнародного права. 

12. Індивід як суб’єкт міжнародного права. Міжнародна 

правосуб’єктність індивідів. 

13. Інститут захисту прав людини в мирний час, під час збройного 

конфлікту. 

14. Історія виникнення міжнародного гуманітарного права, основні 

універсальні міжнародні акти з захисту прав людини. 

15. Історія створення, мета, задачі, структура Ради Європи. 

16. Історія створення, структура та порядок входження до 

Міжнародної організації кримінальної поліції. Основні напрямки діяльності 

Національного центрального бюро Інтерполу. 

17. Історія утворення міжнародної організації кримінальної поліції - 

Інтерпол. Роль та значення Інтерполу в боротьбі з міжнародними злочинами. 

18. Категорії фізичних осіб не підлягають процедурі екстрадиції. Які 

форми їх захисту практикуються державами у відповідності зі звичаями і 

конвенційними нормами міжнародного права. 

19. Класифікація міжнародних правопорушень держав. Види і форми 

відповідальності держав за міжнародні правопорушення. 

20. Класифікація територій (просторів) за їх правовим режимом. 



21. Кодифікація міжнародного морського права. Конвенція ООН по 

морському праву 1982 р. Обставини, що розглядаються, як фактори, для 

звільнення від міжнародно-правової відповідальності. 

22. Компетенція держави в частині правового регулювання 

використання повітряного простору, що розташований над її територією. 

Порядок встановлення національності повітряних суден. 

23. Компетенція Європейського союзу в галузі боротьби зі 

злочинністю. Зміст поняття міжнародної відповідальності її види та форми 

відповідно до права Європейського Союзу. 

24. Консульські установи: функції, склад, привілеї та імунітети. 

Особливості юрисдикції держави перебування стосовно дій консульських 

посадових осіб, що користуються імунітетом. 

25. Координація співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю 

як одна з форм діяльності ООН. 

26. Космічний простір та небесні тіла як об’єкти загального 

використання. 

27. Міжнародний-правовий статус населення. 

28. Міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру, їх види 

та форми відповідальності за них. 

29. Міжнародні неурядові організації: поняття та особливості. 

30. Міжнародні стандарти щодо захисту прав людини. Регіональне 

співробітництво в сфері захисту прав людини. 

31. Міжнародно-правові стандарти поводження з 

правопорушниками. 

32. Омбудсман – захисник прав і свобод людини в міжнародному 

праві. 

33. Органи зовнішніх зносин держав: поняття види та їх 

характеристика. 

34. Особливий статус на життя в умовах збройного конфлікту. 

35. Особливості протидії міжнародному тероризму та незаконному 

обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. 

36. Особливості юрисдикції держави перебування стосовно дій 

консульських посадових осіб, що користуються імунітетом. 

37. Поняття «Шенгенської домовленості» її дія та застосування.  

38. Поняття види та форми визнання у міжнародному праві. 

39. Поняття та види міжнародних злочинів та злочинів міжнародного 

характеру. Відповідальність за їх скоєння. 

40. Поняття та види спеціалізованих установ ООН Особливість 

правового положення спеціалізованих установ ООН. 

41. Поняття та джерела міжнародного морського права. Види та 

правовий режим морських вод. 

42. Поняття та джерела міжнародного повітряного права. Правовий 

режим повітряних перельотів. 

43. Поняття та джерела права міжнародних договорів. Поняття, мета, 

об’єкт, предмет та класифікація міжнародного договору. 



44. Поняття та правовий режим міжнародних каналів та проток. 

45. Поняття та правовий режим міжнародних рік та міжнародних 

каналів. 

46. Поняття та частини повітряного простору. Порядок становлення 

заборонених зон.  

47. Поняття та юридичний зміст принципу незастосування сили або 

погрозою сили у міжнародних відносинах і принципу мирного врегулювання 

міжнародних спорів. 

48. Поняття та юридичний зміст принципу непорушності державних 

кордонів та принципу територіальної цілісності. 

49. Поняття та юридичний зміст принципу рівності та 

самовизначення народів та принципу невтручання у внутрішні справ держав. 

50. Поняття, види та характеристика норм міжнародного права. 

Нормотворення в міжнародному праві. 

51. Поняття, види та характеристика суб’єктів міжнародного права. 

52. Поняття, види та характерні риси основних принципів 

міжнародного права. 

53. Поняття, джерела та особливості міжнародного публічного права. 

54. Поняття, класифікація, підготовка, скликання та правила 

процедури міжнародних конференцій. 

55. Поняття, принципи, джерела та система права Євросоюзу. 

56. Поняття, структура, основні ознаки та способи створення 

міжнародних організацій.  

57. Поняття, форми та види правової допомоги держав у 

кримінальних справах. 

58. Поняття, функції та види основних принципів міжнародного 

права. 

59. Поняття, функції та джерела дипломатичного і консульського 

права. 

60. Поняття, функції та специфіка системи міжнародного права. 

61. Порядок проходження суден відкритого моря у відповідності до 

норм міжнародного права. Розв’язання міжнародно-правових спорів 

пов’язаних з використанням морських просторів. 

62. Правове становище Міжнародних трибуналів стосовно Югославії 

та Руанди, його суддів, членів персоналу і секретаря, включаючи надані їм 

привілеї та імунітети. 

63. Правовий режим відкритого моря та повітряного простору над 

ним. Морське дно та його надра за межами юрисдикції держав. 

64. Правовий статус комбатантів, некомбатантів та інших учасників 

озброєних конфліктів. 

65. Правовий статус та режим Арктики та Антарктиди. 

66. Правонаступництво держав стосовно міжнародних договорів. 

67. Правосуб’єктність у міжнародному праві поняття та 

характеристика. 



68. Представництва держав в міжнародних організаціях. Привілеї та 

імунітети міжнародних організацій та їх персоналу. 

69. Представництва держав при міжнародних організаціях: поняття 

та їх характеристика. 

70. Простори зі змішаним правовим режимом та їх види. 

Міжнародний земний простір як об’єкт загального використання.  

71. Розв’язання міжнародно-правових спорів пов’язаних з 

використанням морських просторів. Відповідальність у міжнародному 

морському та повітряному праві. 

72. Структура і найменування міжнародних договорів. Стадії 

укладання міжнародного договору. 

73. Територіальний та дипломатичний притулок: поняття та 

характеристика. 

74. Укладання, виконання і денонсація міжнародних договорів 

України з метою забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, 

завдань та принципів зовнішньої політики України, закріплених в 

Конституції України. 

75. Форми застосування ООН примусових заходів стосовно держав 

що піддають загрозі міжнародний мир і безпеку. Суб’єкти здійснення 

відповідних примусових заходів. 

76. Форми застосування ООН примусових заходів стосовно держав 

що піддають загрозі міжнародний мир і безпеку. Суб’єкти здійснення 

відповідних примусових заходів. 

 

 

 

 


