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Вступ 

Галузь міжнародного права є особливою системою принципів і норм, які 

регулюють відносини між суб'єктами міжнародного права. 

На сучасному етапі в період кардинальних політичних і економічних 

зрушень в українському суспільстві та історичних змін у системі 

міжнародних відносин розкрилися нові можливості галузі міжнародного 

права в урегулюванні не лише міждержавних, а й внутрішньодержавних 

відносин, які виплітають з міжнародних, зокрема зобов'язання кожної 

країни дотримуватися прав людини. Захист прав людини здійснюють такі 

європейські структури, ж Європейський суд з прав людини. Європейський 

комітет із запобігання тортурам, де вже відбуваються слухання про 

відповідальність уряду України за взяті зобов'язання. 

Міжнародні організації приділяють значну увагу подальшому 

вдосконаленню міжнародного права. 

З огляду на викладене, можна стверджувати, що вивчення дисципліни 

"Міжнародне право" сприяє поглибленню знань і розширенню світогляду 

кожної освіченої людини. 



Програма навчального курсу 
„Міжнародне право” 

 
Тема 1. Поняття і особливості сучасного 

 міжнародного права  
Походження терміну "міжнародне право". Визначення поняття 

"міжнародне публічне право". Шляхи пізнання сутності міжнародного права. 
Зарубіжні та вітчизняні вчені про природу й сутність міжнародного права. 

Головне призначення міжнародного права. Міжнародне право і 
міжнародні відносини. Міжнародне право в міжнародній нормативній системі. 
Об'єктивна необхідність існування міжнародного права. 

Вплив науково-технічного і соціального прогресу на міжнародне право. 
Глобальні проблеми сучасності й міжнародне право. Проблема забезпечення 
миру і безпеки. Інтернаціоналізація і розширення взаємозв'язків держав світу. 

Зовнішні фактори впливу на міжнародне право. Економічні відносини й 
міжнародне право. Взаємодія зовнішньої політики і міжнародного права. 
Ідеологія і міжнародне право. Вплив соціально-психологічних факторів на 
міжнародно-правову свідомість. Вплив природного середовища, 
демографічних, біологічних та інших факторів на міжнародне право. 

Характерні риси міжнародного права. Міжнародне правоособлива 
правова система. Структура міжнародного права. Функції міжнародного права. 
Метод міжнародно-правового регулювання. Об'єкт і предмет міжнародного 
права. 

Особливості міжнародного правотворчого процесу. Джерела 
міжнародного права. Кодифікація міжнародного права та її види. Збірники 
угод, документів і матеріалів з питань міжнародного права. Головні юридичні 
видання з міжнародного права. 

Природа обов'язкової сили міжнародного права. Принцип "договорів 
потрібно додержувати". Державний суверенітет і обов'язкова сила 
міжнародного права. 

Сучасні концепції сутності і юридично обов'язкової сили міжнародного 
права: теорія "міжвладного права", теорія домовленості держав, теорія права 
міжнародного управління, теорія спонтанного права, теорія "основної норми", 
теорія міжнародної охорони прав, природно-правової теорії, теорія "прав 
людства", теорія наднаціонального права, теорія транснаціонального права, 
теорія "поділених сподівань" і "загального консенсусу", теорія міждержавного 
права, теорія зовнішньодержавного права, теорія "волі міжнародного 
співтовариства", теорія космополітичного права, теорії заперечення юридичної 
природи міжнародного права та ін. 

 
Тема 2. Історія становлення і розвитку 

 міжнародного права 
Міжнародне право в міждержавних відносинах стародавнього світу. 

Особливості міжнародних відносин і Міжнародного права держав Дворіччя і 
Єгипту. Міжнародне право Стародавніх індійських і китайських держав. 
Головні інститути міжнародного права держав Стародавньої Греції і Риму. 



Становлення міжнародного права в епоху середньовіччя. Міжнародно-
правова діяльність центрів міжнародного життя на території України. 
Особливості міжнародно-правового регулювання відносин 
західноєвропейських держав. Міжнародне право країн Арабського Сходу. 
Питання становлення і розвитку міжнародного права на африканському, 
латиноамериканському континентах та в інших регіонах. 

Міжнародне право в перехідний період від середньовіччя до Нового часу. 
Вестфальський мир 1648 р. Основні інститути міжнародного права періоду 
абсолютизму. Міжнародно-договірна й дипломатична діяльність Козацької 
держави. Міжнародна політика Б. Хмельницького і його спадкоємців. Гадяцька 
та інші угоди. Договори з Москвою. Зовнішня політика і міжнародні угоди 
Гетьманщини. Міжнародно-правова і дипломатична діяльність Запорізької Січі. 
Вплив Великої французької та інших буржуазних революцій на розвиток 
міжнародного права. Колоніальний характер "європейського міжнародного 
права", "міжнародного права цивілізованих народів". Віденський конгрес 1815 
р. Паризький   конгрес    1856   р., Берлінський   конгрес    1878   р., Берлінська   
конференція 1884-1885 рр., Гаазькі конференції миру 1899 і  1907 рр. 
Міжнародне право як засіб закріплення поділу світу і колоїдальних загарбань. 
Колонії, протекторати, сфери впливу. 

Перша світова війна і міжнародне право. Принципи міжнародних 
відносин, проголошені Жовтневою революцією і міжнародно-правова 
діяльність Радянської Росії. Міжнародно-правова діяльність Центральної Ради. 
Міжнародне значення Універсалів Української Центральної Ради. Акти 
Гетьманщини. Мирний договір з Радянською Росією від 12 червня 1918 р. 
Дипломатичне визнання України в період Гетьманщини. Зовнішньополітична 
діяльність Директорії. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки і 
Акт злуки зі східноукраїнською державою. Дипломатична діяльність ЗУНР. 
Пакт Петлюри з Польщею. 

Міжнародно-правова діяльність Радянської України на початку 20-х 
років. Суверенітет і міжнародна правосуб'єктність України. Визнання України і 
розвиток дипломатичних і консульських відносин. Міжнародно-правова 
характеристика утворення СРСР. 

Паризькі мирні угоди 1919-1920 рр. Ліга Нації. Генуезька конференція 
1922 р. Локарнська конференція 1925 р. Пакт Келлога-Бріана. Конвенція про 
визначення агресії 1933 р. Мюнхенська угода 1938 р. Радянсько-німецький пакт 
("пакт Ріббентропа-Молотова") і таємні, протоколи до нього. 

Війна Радянського Союзу з Фінляндією (1939 р. ) і виключення СРСР з 
Ліги Націй (14 грудня 1939 р.). 

Друга світова війна і міжнародне право. Вашингтонська декларація 1942 
р. Московська, Тегеранська (1943 р. ). Ялтинська і Берлінська (1945 р. ) 
конференція та IX рішення. Нюрнберзький і Токійський трибунали. 
Конференція Об'єднаних Нації в Сан-Франциско, Потсдамська конференція і їх 
значення для розвитку міжнародного права. 

Утворення Організації Об'єднаних Націй. Статут ООН. Мирні договори 
1947 р. Мирне врегулювання проблем з Німеччиною і Японією. 
 

Тема 3. Інститут міжнародної правосуб’єктності 



Поняття міжнародної правосуб'єктності. Виникнення суб'єктів 
міжнародного права. Розвиток сучасного міжнародного права і тенденції 
розвитку інституту міжнародної правосуб'єктності. 

Структура інституту міжнародної правосуб'єктності. Комплекс норм, які 
визначають правовий статус учасника міжнародних правовідносин. 
Передумови виникнення й функції міжнародної правосуб'єктності. Види 
міжнародної правосуб'єктності та класифікація суб'єктів міжнародного права. 

Особливості міжнародної правосуб'єктності держави. Основні права й 
обов'язки держави в системі міжнародно-правового регулювання. Міжнародна 
правосуб'єктність складних держав. Постійно нейтральні держави і їх 
міжнародна правосуб'єктність. Міжнародна правосуб'єктність державоподібних 
утворень. 

Визнання держав у сучасному міжнародному праві. Юридична природа і 
види міжнародно-правового визнання. Форми і засоби визнання. Юридичне 
значення визнання. Визнання уряду: критерії, форми, засоби. Визнання 
організацій опору й національно-визвольного руху. Визнання держав і членство 
в міжнародній організації 

Міжнародна правосуб'єктність і правонаступництво. Поняття 
правонаступництва держав. Теорії правонаступництва. Об'єкт 
правонаступництва. Права й обов'язки держав у галузі правонаступництва. 
Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів 1978 р. і 
Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, 
державних архівів і державних боргів 1983 р. Правонаступництво України після 
розпаду Радянського Союзу. 

Правосуб'єктність міжнародних організацій. Джерела закріплення 
міжнародних прав і обов'язків міжнародних організацій. Особливості 
міжнародної правосуб'єктності міжнародних організацій. 
Питання про інших суб'єктів міжнародного права. 
 

Тема 4. Міжнародно-правова відповідальність 
Поняття і юридична природа міжнародно-правової відповідальності. 

Передумови міжнародно-правової відповідальності, її принципи й цілі. Місце 
інституту відповідальності в системі сучасного міжнародного права. 
Кодифікація норм відповідальності в Комісії міжнародного права ООН. 
Науково-технічний прогрес і проблема міжнародно-правової відповідальності. 

Суб'єкти міжнародно-правової відповідальності. Держава - основний 
суб'єкт міжнародно-правової відповідальності. Особливості міжнародно-
правової відповідальності міжнародної організації. Спеціальний характер 
міжнародно-правової відповідальності інших суб'єктів. 

Підстави міжнародно-правової відповідальності. Юридичні підстави 
міжнародно-правової відповідальності. Міжнародний договір, міжнародний 
звичай, рішення міжнародних організацій, міжнародних судових установ і 
односторонні міжнародно-правові акти як юридичні підстави міжнародно-
правової відповідальності. Фактичні підстави міжнародно-правової 
відповідальності. 

Загальні принципи міжнародно-правової відповідальності. Цілі й функції 
міжнародно-правової відповідальності. Матеріальна і нематеріальна 



відповідальність. Форми міжнародно-правової відповідальності. Ресторація, 
сатисфакція, реституція, репарація. Залежність обсягу й виду відповідальності 
від характеру і наслідків правопорушення. 

Обставини, що виключають міжнародно-правову відповідальність. 
Міжнародна кримінальна відповідальність. Нюрнберзький і Токійський 
міжнародні військові трибунали. 

 
Тема 5. Право міжнародних договорів 

Поняття, джерела. Право міжнародних договорів як базова галузь 
міжнародного права. Взаємозв'язок спеціальних конвенцій індивідуального 
договірного регулювання і внутрідержавного законодавства. 

Сторони в міжнародному договорі. Договірна правоздатність держав 
міжнародних організацій і деяких інших суб'єктів. 

Укладення міжнародних договорів. Процес укладення договорів, його 
стадії. Повноваження. Право виконання дій без спеціальних повноважень. 
Підготовка й прийняття тексту договорів. Згода на обов'язковість договору. 
Підписання. Ратифікація. Договори, які підлягають ратифікації. 

Обмін ратифікаційними грамотами. Депонування ратифікаційних грамот. 
Набрання чинності договором. Приєднання до договору. Строк дії договору. 

Опублікування і реєстрація договору. Офіційне опублікування. Реєстрація 
у Секретаріаті ООН. 

Недійсність договорів. Підстави визнання договору недійсним. 
Абсолютна і відносна недійсність. 

Припинення і призупинення дії договорів. Підстави припинення 
договору. Денонсація. Анулювання. Призупинення дії. 

 
Тема 6. Право зовнішніх зносин 

Поняття, джерела. Основа галузі - норми дипломатичного права і 
консульського права. Комплекс конвенцій, інших актів, національних законів. 

Органи зовнішніх зносин. Внутрідержавні органи: структура, 
повноваження. Закордонні  (зарубіжні)  органи - постійні й тимчасові. 
Дипломатичні представництва: порядок створення, функції. Види 
дипломатичних представництв. Штат представництва, категорії його 
персоналу. Глави представництв, їх класи. Порядок призначення глав 
(керівників) представництва. Функції дипломатичного представництва. 

Дипломатичні привілеї й імунітети. Привілеї й імунітети дипломатичного 
представництва, архівів, кореспонденції. Привілеї та імунітети глави й    
співробітників представництва (дипломатичних агентів). Процедура 
оголошення дипломатичного агента небажаною особою. Можливість відмови 
від імунітету. 

Консульські установи. Види установ, які здійснюють консульські функції. 
Порядок, формування консульських установ і призначення консулів. 
Консульські функції. Привілеї та імунітети консульських установ. Привілеї та 
імунітети консульських посадових осіб. 

Торговельні представництва. їх юридичні функції, повноваження. 
Постійні представництва при міжнародних організаціях. Порядок 

формування! Функції. Привілеї та імунітети. 



Спеціальні місії. їх завдання та повноваження. 
Міжнародні конференції. їх завдання, функції. Види конференцій. 

Порядок проведення, правила процедури. Підсумкові документи. 
 

Тема 7. Право міжнародних організацій 
Поняття, джерела. Регламентація статусу та діяльності організацій і 

органів, які мають міждержавний (міжурядовий) характер: Установчі акти. 
Договори між організаціями та урядами держав. 

Види міжнародних організацій. Всесвітні (універсальні) організації. Інші 
організації, в тому числі регіональні. Організації загальної компетенції і 
спеціальної компетенції, насамперед спеціалізовані установи ООН. Самостійні 
міжнародні органи. 

Юридична природа міжнародної організації. Похідна й функціональна 
правосуб'єктність. Ознаки міжнародної, міжурядової організації. Внутрішнє 
право міжнародних організацій. 

Організація Об'єднаних Націй: статус, цілі та принципи, членство. 
Створення Організації Об'єднаних Націй. Статут ООН: прийняття, структура, 
процедура зміни. Цілі та принципи ООН. Членство в організації, порядок 
прийняття. Правоздатність, привілеї і імунітети ООН та її посадових осіб. 
Представництва ООН у державах. 

Система органів ООН. Статут про головні органи ООН, Генеральна 
Асамблея: склад, компетенція, порядок роботи, правила процедури, резолюції. 
Рада Безпеки: склад, функції, включаючи особливі повноваження по 
застосуванню примусових заходів, порядок діяльності, специфіка процедури 
прийняття рішень. Економічна й Соціальна Рада. Міжнародний Суд: склад, 
компетенція, проблема обов'язкової юрисдикції, судова процедура. Секретаріат 
ООН. повноваження Генерального Секретаря ООН. 

Спеціалізовані установи ООН. Основні риси статусу. Різновиди. 
Регіональні, міжнародні організації. Статут ООН про регіональні угоди і 

органи. Загальна характеристика регіональних організацій, ознаки їх 
відповідності положенням Статуту ООН. їх різновиди. 

Організація з безпеки та співробітництва у Європі. Становлення й 
розвиток, перехід від" Наради (НБСЄ) до Організації (ОБСЄ). Основні 
документи. Держави-учасниці. Структура органів. 

Європейський Союз. Становлення і розвиток. Склад. Наднаціональні риси 
в структурі та повноваженнях. Органи: Європейська Рада. Європарламент. 
Європейська Комісія. 
Рада Європи. Склад. Цілі. Європейські конвенції Органи: Комітет Міністрів; 
Консультативна Асамблея; Секретаріат 

Співдружність Незалежних Держав. Створення СНД. Застереження 
Верховної Ради України до Угоди про створення СНД. Держави-учасниці. 
Статут СНД. Юридична природа Співдружності, ЇЇ координаційні 
повноваження. Членство в СНД. різновиди статусу. Економічний Союз СНД. 

Правове регулювання спільної діяльності. Система органів СНД - 
статутні та інші органи. Економічний Суд. 

 
Тема 8. Міжнародне гуманітарне право 



Поняття.  Принцип  поваги  прав  людини  і  основних     свобод  як 
вихідне  начало  міжнародно-правового регулювання проблем гуманітарного 
характеру. Традиційне розуміння міжнародного гуманітарного права й підстави 
його застосування щодо всього комплексу норм про права людини. 
Найважливіші компоненти характеристики цієї галузі міжнародного права. 

Джерела, їх предметна різноманітність. Особливе значення міжнародних 
пактів. Регіональні конвенції. Взаємодія міжнародно-правових актів з 
національним законодавством. 

Міжнародні стандарти прав і свобод людини. Стандарти як нормативний 
мінімум, їх функції. Узгодженість внутрідержавного й міжнародного переліків 
прав і свобод, їх змісту, засобів забезпечення і захисту. Порівняння норм пактів 
і конвенцій з нормами Конституції України. 

Міжнародні механізми забезпечення і захисту прав людини. Зобов'язання 
держав, покликані гарантувати права і свободи, що проголошуються. Система 
міждержавних органів, які наділені функціями міжнародного контролю за 
діяльністю держав у галузі забезпечення прав людини. Співвідношення 
національних і міжнародних засобів захисту прав людини. Спеціальні 
міждержавні органи, компетентні розглядати звернення індивідів. 
Регламентація права на звернення у такі органи. 

Захист прав людини в період збройних конфліктів. Норми міжнародного 
гуманітарного права, які діють в умовах збройних конфліктів. Методи захисту 
цивільного, населення. Заборонені дії щодо осіб, яким надано захист 
(покровительство). 

Громадянство і міжнародне право. Узгодження національного 
законодавства про громадянство з міжнародними договорами. Застосування 
міжнародних норм при регулюванні права на громадянство та інших питань 
громадянства. Громадянство жінок при одруженні. Громадянство при 
територіальних змінах (право оптації). Подвійне громадянство. Значення 
міжнародних договорів при вирішенні питань виходу із громадянства. Захист 
прав і законних інтересів громадян, які перебувають поза межами своєї 
держави. 

Статус іноземних громадян і міжнародне право. Співвідношення 
національного законодавства і міжнародних договорів про іноземних громадян. 
Національний режим. Спеціальний режим. 

Статус біженців і вимушених переселенців. Роль міжнародних договорів 
у регламентації статусу цих осіб. 

Право притулку. Підстави надання такого права. Статус осіб, які 
отримали притулок. Поняття, джерела. Застосування терміну "право збройних 
конфліктів", його зміст. Види договорів, які регламентують міжнародні збройні 
конфлікти та збройні конфлікти міжнародного характеру. 

Початок війни і його правові наслідки. Оголошення війни. Система 
держав-покровителів. Просторова сфера збройного конфлікту. Роль 
Міжнародного Комітету Червоного Хреста. 

Учасники збройного конфлікту. Законні учасники (комбатанти), їх статус. 
Особливий стан партизан, а також тих, хто бореться у загонах ополчення 
(опору). 



Заборона чи обмеження деяких засобів і методів ведення війни. Еволюція 
відповідних правил. Заборонені види зброї масового знищення й звичайної 
зброї. Заборона нападу на певні об'єкти і їх зруйнування. 

Захист поранених, хворих та військовополонених. Правовий режим 
поранених і хворих. Режим військового полону, правила поводження з 
військовополоненими. 

Правовий режим воєнної окупації. Міжнародно-правовий статус 
окупованої у ході воєнних дій території. Заходи захисту населення на такій 
території. 

Захист культурних цінностей. Правові заборони щодо культурних об'єктів 
і культурних цінностей в умовах збройного конфлікту. 

Закінчення війни і його правові наслідки. Припинення воєнних дій: 
перемир'я, беззастережна капітуляція. Припинення стану війни. Мирний 
договір. Інші правові форми припинення стану війни. 

 
Тема 9. Правова допомога та інші форми  

правового співробітництва 
Поняття правової допомоги. Договори про правову допомогу. 
Загальні питання правової допомоги. її структура й основні положення 

договорів про правову допомогу. Обсяг правової допомоги. 
Правова допомога у цивільних та сімейних справах. Норми про 

особистий статус, про правоздатність і дієздатність. Регламентація права 
власності, майнових відносин, питань спадкового права. Визнання і виконання 
рішень. 

Правове співробітництво в галузі освіти. Види договорів у сфері освіти. 
Співвідношення національних і міжнародних норм, які стосуються реалізації 
права на освіту. Взаємне визнання еквівалентності документів про освіту, 
вчених ступенів та звань. Ностріфікація. 

Правове співробітництво в галузі праці, оподаткування і соціального 
забезпечення. Регулювання умов трудової діяльності громадян на території 
іншої держави. Угоди про усунення подвійного оподаткування. 
Співвідношення національних і міжнародних норм у сфері пенсійного 
забезпечення. 

 
Тема 10. Міжнародне кримінальне право 

 
Поняття. Правові основи співробітництва держав у боротьбі зі 

злочинністю, насамперед міжнародною. Термін "міжнародне кримінальне 
право" в історичному розвитку. Функції норм міжнародного кримінального 
права. 

Джерела. Види актів з питань співробітництва держав у боротьбі зі 
злочинністю. їх співвідносність з національним кримінальним законодавством. 

Міжнародні злочини і злочини міжнародного характеру. Поняття 
міжнародних злочинів - злочинів проти миру і безпеки людства. Ознаки 
злочинів міжнародного характеру, їх різновиди. Замах (посягання) на осіб, які 
користуються міжнародним захистом. Захоплення заложників. Захоплення 



повітряних суден. Незаконний оборот наркотичних засобів та психотропних 
речовин. 

Правова допомога у кримінальних справах. Види дій у сфері правової 
допомоги в кримінальних справах. Видача осіб, які скоїли злочин. Злочини, що 
тягнуть за собою видачу. Підстави відмови у видачі. Здійснення кримінального 
переслідування. Передача засуджених у країну їх громадянства для відбування 
покарання. Підстави для відмови, в передачі. Процесуальні аспекти передачі, 
засуджених. 

Зобов'язання держав згідно з міжнародними конвенціями. Норми, які 
містять кваліфікацію злочинного діяння. Норми, що забезпечують 
невідворотність кримінального переслідування й покарання. Принцип 
універсальної кримінальної юрисдикції. 

Міжнародний організаційно-правовий механізм співробітництва у 
боротьбі зі злочинністю. Діяльність ООН. Міжнародна організація 
кримінальної поліції. ("Інтерпол"). Бюро по координації боротьби з 
організованою злочинністю та іншими видами злочинів на території країн СНД. 

Міжнародні трибунали. Історичний досвід міжнародних військових 
трибуналів (Нюрнберг і Токіо). Міжнародний трибунал для судового 
переслідування осіб, відповідальних за значні порушення міжнародного 
гуманітарного права на території колишньої Югославії. Перспективи створення 
Міжнародного кримінального суду. 

Тема 11. Право міжнародної безпеки 
 

Поняття, джерела й особливості права міжнародної безпеки як галузі 
міжнародного права. Види міжнародних договорів, які регламентують правові 
аспекти забезпечення миру, роззброєння, обмеження озброєнь. 

Роль міжнародного права в запобіганні війни. Заходи по запобіганню 
ядерної війни. 

Колективна безпека. її поняття і елементи. Універсальна система та 
регіональна система колективної безпеки. Колективна безпека в межах СНД. 
Безпека в рамках НАТО. 

Роззброєння і обмеження озброєнь. Заборона випробувань ядерної зброї. 
Обмеження стратегічного озброєння, заборона бактеріологічної і хімічної зброї. 
Проблема заборони ядерної зброї. 

Заходи щодо зміцнення довіри, міжнародний контроль. Поняття й види 
заходів довіри, їх регламентація. Механізми контролю. Співвідношення 
контролю й заходів довіри. 

 
Тема 12. Територія і  міжнародне право 

 
Класифікація територій (просторів) за їх правовим режимом. Державна 

територія, міжнародна територія, простори зі змішаним правовим режимом, їх 
основні ознаки, методи правової регламентації. 
Державна територія: склад, правовий режим. Поняття, складові частини. 
Характеристика сухопутного, водного і повітряного простору. Режим Арктики. 
Принцип територіального верховенства як основа визначення правового 
статусу. Регламентація використання території однієї держави іншою 



державою. Правова підстава територіальних змін. Врегулювання 
територіальних суперечок. 

Державні кордони. Поняття і види. Співвідношення національного 
міжнародно-правового регулювання. Делімітація і демаркація. Державні 
кордони в умовах СНД. Режим державного кордону. Вирішення прикордонних 
інцидентів. Функції прикордонних представників. 

Міжнародні річки Регламентація судноплавства та інших форм 
використання. Правовий режим Дунаю, Рейну. 

Міжнародні канали. Правовий режим, регламентація використання. 
 

Тема 13. Міжнародне морське право 
 

Поняття, джерела. Різновиди міжнародних конвенцій, їх взаємодія з 
внутрідержавним законодавством. 

Внутрішні морські води. Поняття, складові частини. Правовий режим, 
правила використання. Здійснення юрисдикції на іноземних суднах у 
внутрішніх водах і портах. 

Територіальне море. Поняття, порядок відліку і розмежування. Правовий 
режим. Право мирного проходу, його умови. Здійснення юрисдикції на 
іноземних суднах при проході через територіальне море. 

Міжнародні протоки. Поняття, різновиди. Регламентація правового 
режиму. Особливі правила для Чорноморських проток. 

Виключні економічні зони. Поняття, порядок відліку, правовий режим. 
Суверенні права прибережної держави, її юрисдикція. Права інших держав. 

Континентальний шельф. Поняття, порядок відліку й встановлення 
зовнішнього кордону. Правовий режим. Суверенні права прибережної держави. 
Права інших держав. 

Відкрите море. Поняття, співвідношення з іншими морськими 
просторами. Правовий режим. Свободи відкритого моря. Забезпечення доступу 
внутріконтинентальних держав. Виключна юрисдикція держави прапора. 
Заборони щодо певних дій. 

Морське дно поза межами національної юрисдикції. Сучасна 
регламентація. Район і його ресурси як спільний спадок людства. Правовий 
режим. Міжнародний орган з питань морського дна. 

 
Тема 14. Міжнародне повітряне і космічне  право 

 
Поняття, джерела. Варіанти правового регулювання відповідно до статусу 

повітряного простору.  Співвідношення багатосторонніх та двосторонніх 
договорів  і національного законодавства. 

Правове регулювання міжнародних польотів над державною територією. 
Підстави допуску іноземних повітряних суден, регламентація регулярних і 
нерегулярних польотів. Умови використання повітряного простору держави. 
Режим відкритого неба. 

Правове регулювання польотів у міжнародному повітряному просторі. 
Режим повітряного простору як міжнародної території, порядок його 
використання для повітряних сполучень. 



Комерційні права в міжнародних повітряних сполученнях. Різні рівні 
комерційної діяльності - "свободи повітря". 

Поняття, джерела. Міжнародне космічне право як галузь міжнародного 
права. Різновиди договірної регламентації. 

Правовий режим космічних об'єктів. Належність космічних об'єктів, їх 
реєстрація. Регламентація їх використання. Повернення об'єктів, що запущені у 
космічний простір. Відповідальність за. шкоду, завдану космічними об'єктами. 

Космічні екіпажі. Космонавти як посланці людства в космос. Надання їм 
допомоги. Врятування космонавтів, їх повернення. 

Правові форми співробітництва держав у космосі. Регламентація 
взаємодії держав, які здійснюють космічні дослідження. 

 
Тема 15. Міжнародне право навколишнього середовища 

 
Поняття, джерела. Основні риси міжнародного права навколишнього 

середовища (міжнародне екологічне право). Багатосторонні й двосторонні 
договори, їх взаємозв'язок з національним законодавством. 

Охорона планетарного середовища і космічного простору. Заходи по 
відверненню трансграничного забруднення повітря на великі відстані, а також 
забруднення космосу. Заборона воєнного чи будь-якого іншого ворожого 
використання засобів впливу на навколишнє середовище. 

Охорона морського середовища. Заходи по відверненню, забруднення 
моря нафтою, нафтопродуктами, радіоактивними, відходами, викидами 
відходів та інших матеріалів. 

Охорона тваринного і рослинного світу. Заходи захисту флори і фауни, в 
тому числі регулювання риболовства і промислу живих ресурсів; охорона місць 
перебування, захист конкретних видів. 
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робота 
1. Поняття і особливості 

сучасного міжнародного 
права 

2 1 _ - 

2. Історія становлення і 
розвитку міжнародного права 

3 1 2 2 

3. Інститут міжнародної 
правосуб’єктності 
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4. Міжнародне право 
відповідальності 

3 1 - 2 
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6 2 2 1 
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2 1 _ 2 
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3 2 _ 1 
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