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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

   

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів – 3  
Нормативна 

  

Модулів – 1 

Напрям підготовки – 29 

– «Міжнародні 

відносини» 

Рік підготовки: 

3-й 

Змістових модулів – 1 

Спеціальність: 293 – 

«Міжнародне право» 

Курсова робота Семестр 

5-й Загальна кількість 

годин – 90 Лекції 

32 год. 

Тижневих годин: 

аудиторних – 4 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Науковий (Програма 

підготовки докторів 

філософії) 

Практичні, семінарські 

-  год. 

Самостійна робота 

58 год. 

Індивідуальні завдання 

Вид контролю: іспит (усно) 
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

       «Cучасні тенденції міжнародного права» є однією з навчальних дисциплін в 

межах освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (PhD) 

третього рівня вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» галузі 

знань 29 «Міжнародні відносини». 

        Дана навчальна дисципліна викладається у І семестрі на 3 курсі навчання в 

аспірантурі в обсязі 32 год. лекцій. Завершується дисципліна - іспитом. 

Мета навчальної дисципліни – формування в аспірантів за допомогою різних 

форм і методів грунтовних системних теоретичних та емпіричних знань в сфері 

сучасних тенденцій міжнародного права, здатності та вмінні їх застосовувати в 

практичних ситуаціях. 

Завдання навчальної дисципліни полягає в набутті предметних (професійних) 

компетентностей в аспірантів, які повинні проявлятися у: 

- виявленні грунтовних знань  з  теорії міжнародного права в у споріднених 

сферах міжнародно-правового регулювання, міжнародно-правових явищ і процесів;  

- самостійному оцінюванні та аналізу стану розвитку міжнародного права, його 

сутності, наукових шкіл та тенденцій сучасної участі суб’єктів щодо реформ 

міжнародного права та прогнозувати подальші шляхи його розвитку та 

вдосконалення; 

- поглибленому розумінні сучасних проблем міжнародного права з позицій теорії 

та практики;  

- здатності брати участь у розробці проектів міжнародних договорів, здійснювати 

наукове тлумачення міжнародно-правових актів, надавати рекомендації щодо їх 

удосконалення; 

- здатності кваліфіковано здійснювати наукові дослідження проблем сучасних 

тенденцій міжнародного права з позицій теорії та практики; 
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- визначенні наукових проблем, нерозроблених або недостатньо розроблених у 

міжнародному праві, готувати та здійснювати публічну апробацію результатів 

досліджень; 

- здатності до самостійного аналізу практики застосування міжнародно-правових 

актів для виявлення проблем правового регулювання в різних сферах міжнародно-

правових відносин і надання рекомендацій щодо їх вирішення. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(Змістовий модуль 1) 

 

Тема 1. Поняття, особливості та глобалізація міжнародних правовідносин: 

сучасні тенденції теорії та практики. 

1. Поняття та характеристика міжнародних правовідносин.  

2. Міжнародні правовідносини і механізми міжнародно-правового регулювання. 

3. Юридична природа міжнародних правовідносин.  

4. Види міжнародних правовідносин.  

5. Структура міжнародних правовідносин.  

6. Об’єкт міжнародних правовідносин.  

7. Суб’єкти міжнародних правовідносин.  

8. Особливості виникнення, зміни і припинення міжнародних правовідносин.  

9. Особливості відповідальності суб’єктів  міжнародних правовідносин.  

10. Глобалізація міжнародних правовідносин. 

11. Регіоналізація міжнародних правовідносин. 

12. Глобалізація міжнародних правовідносин. 

 

 

Тема 2. Поняття та правова природа міжнародного права: сучасні тенденції 

теорії та практики. 

1. Визначення поняття "міжнародне публічне право" та шляхи пізнання сутності 

міжнародного права.  

2. Наукова доктрина щодо  природи міжнародного права.  

3. Міжнародне право в міжнародній нормативній системі.  

4. Поняття системи міжнародного права та обґрунтування її побудови.   
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5. Проблеми становлення загальновизнаної системи міжнародного права.  

6. Генетичні, функціональні і структурні зв’язки елементів і компонентів 

системи міжнародного права.  

7. Система міжнародного права і система міжнародних відносин.  

8. Питання функціонування сучасних регіональних підсистем системи 

міжнародного права.  

9. Загальна характеристика структури міжнародного права. Головні компоненти 

структури міжнародного права.  

10. Співвідношення структури і системи міжнародного права.  

11. Поняття галузі міжнародного права та її структура. Різновиди галузей 

міжнародного права.  

12. Поняття і структура інституту міжнародного права. Класифікація інститутів 

сучасного міжнародного права/ 

 

Тема 3. Взаємодія міжнародного права з іншими системами управління  

міжнародними відносинами: сучасні тенденції теорії та практики. 

1. Взаємозв’язок міжнародного і внутрішньодержавного права.  

2. Сучасні теорії про співвідношення міжнародного і національного права. 

3. Загальне і особливе в національному і міжнародному праві.  

4. Походження права і становлення зв’язків між правом внутрішньодержавним і 

міжнародним.  

5. Cтруктурно-функціональні зв’язки норм міжнародного і 

внутрішньодержавного права.  

6. Зв’язки внутрішньодержавних і міжнародних правовідносин.  

7. Взаємодія національного і міжнародно-правового механізмів правового 

регулювання на стадії реалізації прав і обов’язків. 
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Тема 4: Міжнародний правопорядок: сучасні тенденції теорії та практики. 

1.Поняття та характерні особливості міжнародного правопорядку. 

2. Світопорядок, міжнародний порядок, універсальний (глобальний) 

міжнародний порядок, міжнародний правопорядок. 

3. Соціально-економічні та спеціальні юридичні передумови сучасного 

міжнародного правопорядку. 

4. Співвідношення міжнародного права і міжнародного правопорядку.  

5. Норми міжнародного права і міжнародний правопорядок.  

6. Учасники міжнародного правопорядку.  

7.Міжнародні правовідносини і міжнародний правопорядок.  

8. Матеріальний і юридичний зміст міжнародного правопорядку.  

9. Форми прояву міжнародного правопорядку: внутрішня та зовнішня дія 

міжнародного правопорядку.  

10.Міжнародний правопорядок як система.  

11. Структура міжнародного правопорядку.  

12. Особливості статусу учасників міжнародного правопорядку..  

13. Функції міжнародного правопорядку.  

14.Принципи міжнародного правопорядку.  

15. Тенденції розвитку міжнародного правопорядку.  

16. Концепції трансформації міжнародного правопорядку. 
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Тема 5. Інститут міжнародної правотворчості:  сучасні тенденції теорії та 

практики. 

 

1. Поняття та особливості інституту міжнародної правотворчості.  

2. Методологічні основи міжнародної правотворчості.  

3.Сутність міжнародного правотворчого процесу.  

4. Міжнародна договірна ініціатива і форми її здійснення.  

5.Суб’єкти права договірної ініціативи.  

6.Принципи міжнародного правотворчого процесу.  

7.Стадії вироблення міжнародного правила поведінки суб’єктів.  

8.Засоби створення норм міжнародного права.  

9.Особливості створення міжнародно-правових звичаїв.  

10.Правотворчий процес у межах міжнародних організацій.  

11.Участь міжнародних судових установ у формуванні норм міжнародного 

права.  

12.Визнання норми юридично обов’язковою як стадія міжнародного 

правотворчого процесу. 

13. Міжнародний правотворчий процес і питання надання нормам міжнародного 

права юридична обов’язкової сили у внутрішньодержавній сфері. 

 

Тема 6. Інститут міжнародної правосуб’єктності:  сучасні тенденції теорії 

та практики. 

1. Поняття та особливості інституту міжнародної правосуб’єктності. 

2. Виникнення суб’єктів міжнародного права.  

3. Розвиток сучасного міжнародного права і тенденції розвитку інституту 

міжнародної правосуб'єктності. 
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4. Структура інституту міжнародної правосуб’єктності.  

5.Комплекс норм, які визначають правовий статус учасника міжнародних 

правовідносин.  

6. Функції норм інституту міжнародної правосуб’єктності.  

7.Види міжнародної правосуб’єктності і класифікація суб'єктів міжнародного 

права. 

8. Особливості міжнародної правосуб’єктності держави.  

9.Постійно нейтральні держави і їхня міжнародна правосуб’єктність 

10. Міжнародна правосуб’єктність державоподібних утворень.  

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

12. Статус індивідів у міжнародних організаціях.  

13.Поняття і значення громадянства для правового становища індивіда в 

міжнародних відносинах.  

14. Правове становище іноземних громадян в міжнародному праві 

15. Правовий статус біженців і переміщених осіб в міжнародному праві.   

 

 

Тема 7. Інститут міжнародної правореалізації:  сучасні тенденції теорії та 

практики. 

1. Поняття та особливості інституту правореалізації міжнародного права. 

2. Механізм реалізації норм міжнародного права в системі міжнародно-

правового регулювання.  

3. Дозвіл, заборона і зобов’язання і особливості їх реалізації в міжнародно-

правовій сфері.  

4. Співвідношення і особливості реалізації норм дозвільного, заборонного і 

зобов’язального характеру.  

5. Міжнародно-правові гарантії реалізації норм міжнародного права. 

6.  Міжнародний інституційний механізм реалізації норм міжнародного 

права.  

7. Юридичні факти в механізмі реалізації норм міжнародного права. 
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8.  Стадії і способи реалізації.  

9. Міжнародний контроль в механізмі реалізації норм міжнародного права.  

10. Національний механізм реалізації норм міжнародного права.  

11. Національно-правові гарантії реалізації норм міжнародного права.  

12. Національний інституційний механізм реалізації норм 

міжнародного права.  

13. Національний правовий механізм реалізації норм міжнародного 

права.  

14. Національний контроль за належною реалізацією  норм  

міжнародного  права.    

 

        Тема 8. Інститут міжнародної правової відповідальності:  сучасні 

тенденції теорії та практики. 

1. Поняття і юридична природа міжнародно-правової відповідальності.  

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

3. Місце інституту відповідальності в системі сучасного міжнародного права.  

4. Зміст міжнародно-правової відповідальності.  

5. Суб’єкти міжнародно-правової відповідальності.  

6. Держава - головний суб’єкт міжнародно-правової відповідальності.  

7. Особливості міжнародно-правової відповідальності міжнародної організації. 

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

9.  Підстави міжнародно-правової відповідальності. 

10. Загальні принципи міжнародно-правової відповідальності.  

11. Цілі й функції міжнародно-правової відповідальності.  

12. Об’єкт міжнародно-правової відповідальності.  

13. Матеріальна та нематеріальна відповідальність.  

14. Ресторація, сатисфакція, реституція, репарація.  

15. Міжнародна кримінальна відповідальність.  

16. Співвідношення міжнародно-правової відповідальності та міжнародно-

правових санкцій.  
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17. Сучасна система міжнародно-правових санкцій.  

18. Реторсії, репресалії, ембарго, бойкот, невизнання, розрив дипломатичних 

і консульських відносин.  

19. Самооборона (необхідна оборона, самооборона від агресії).  

20. Санкції, які здійснюються державами з допомогою міжнародних 

організацій.  

21. Механізм застосування міжнародно-правових санкцій.  

22. Умови правомірного застосування санкцій. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Лекції 
Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 
Індивідуальна робота 

Змістовий модуль 1 

1 

Поняття, особливості та 

глобалізація міжнародних 

правовідносин: сучасні 

тенденції теорії та практики 

4  8 

Не передбачено 

2 

Поняття та правова природа 

міжнародного права: сучасні 

тенденції теорії та практики 

4  8 

3 

Взаємодія міжнародного 

права з іншими системами 

управління  міжнародними 

відносинами: сучасні 

тенденції теорії та практики 

4  8 

4 

Міжнародний 

правопорядок: сучасні 

тенденції теорії та практики 

4  8 

5 

Інститут міжнародної 

правотворчості:  сучасні 

тенденції теорії та практики 

4  8 

6 

Інститут міжнародної 

правосуб’єктності:  сучасні 

тенденції теорії та практики 

4  8 

7 

Інститут міжнародної 

правореалізації:  сучасні 

тенденції теорії та практики 

4  5 

8 

Інститут міжнародної 

правової відповідальності:  

сучасні тенденції теорії та 

практики 

4  5 

 Всього: 32  58 0 

 

  



14 
 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

(Не передбачені навантаженням) 

 

 

 

6. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

(Не передбачені навантаженням) 

 

7. ТЕМАТИКА ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАУКОВО-

ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ 

 

1. Міжнародні правовідносини і механізми міжнародно-правового регулювання. 

2. Глобалізація міжнародних правовідносин. 

3. Регіоналізація міжнародних правовідносин. 

4. Питання функціонування сучасних регіональних підсистем системи 

міжнародного права.  

5. Поняття та характерні особливості міжнародного правопорядку. 

6. Комплекс норм, які визначають правовий статус учасника міжнародних 

правовідносин.  

7. Функції норм інституту міжнародної правосуб’єктності.  

8. Особливості міжнародної правосуб’єктності держави.  

9. Постійно нейтральні держави і їхня міжнародна правосуб’єктність 

10. Міжнародна правосуб’єктність державоподібних утворень.  

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

12. Правовий статус біженців і переміщених осіб в міжнародному праві.  

13. Механізм реалізації норм міжнародного права в системі міжнародно-

правового регулювання.  
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14. Міжнародно-правові гарантії реалізації норм міжнародного права. 

15. Міжнародний контроль в механізмі реалізації норм міжнародного права.  
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8. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Поняття та характеристика міжнародних правовідносин.  

2. Міжнародні правовідносини і механізми міжнародно-правового регулювання. 

3.Юридична природа міжнародних правовідносин.  

4. Види міжнародних правовідносин.  

5. Структура міжнародних правовідносин.  

6. Об’єкт міжнародних правовідносин.  

7. Суб’єкти міжнародних правовідносин.  

8. Особливості виникнення, зміни і припинення міжнародних правовідносин.  

9. Особливості відповідальності суб’єктів  міжнародних правовідносин.  

10. Глобалізація міжнародних правовідносин. 

11. Регіоналізація міжнародних правовідносин. 

12. Глобалізація міжнародних правовідносин. 

13. Визначення поняття "міжнародне публічне право" та шляхи пізнання сутності 

міжнародного права.  

14. Наукова доктрина щодо  природи міжнародного права.  

15. Міжнародне право в міжнародній нормативній системі.  

16. Поняття системи міжнародного права та обґрунтування її побудови.   

17. Проблеми становлення загальновизнаної системи міжнародного права.  

      18. Генетичні, функціональні і структурні зв’язки елементів і компонентів системи 

міжнародного права.  

     19. Система міжнародного права і система міжнародних відносин.  

20. Питання функціонування сучасних регіональних підсистем системи міжнародного 

права.  
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21. Загальна характеристика структури міжнародного права. Головні компоненти 

структури міжнародного права.  

22. Співвідношення структури і системи міжнародного права.  

23. Поняття галузі міжнародного права та її структура. Різновиди галузей 

міжнародного права.  

24. Поняття і структура інституту міжнародного права. Класифікація інститутів 

сучасного міжнародного права 

25. Взаємозв’язок міжнародного і внутрішньодержавного права.  

26. Сучасні теорії про співвідношення міжнародного і національного права. 

27.Загальне і особливе в національному і міжнародному праві.  

28. Походження права і становлення зв’язків між правом внутрішньодержавним і 

міжнародним.  

29. Cтруктурно-функціональні зв’язки норм міжнародного і 

внутрішньодержавного права.  

30. Зв’язки внутрішньодержавних і міжнародних правовідносин.  

31. Взаємодія національного і міжнародно-правового механізмів правового 

регулювання на стадії реалізації прав і обов’язків. 

32. Поняття та характерні особливості міжнародного правопорядку. 

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

порядок, міжнародний правопорядок. 

34. Соціально-економічні та спеціальні юридичні передумови сучасного 

міжнародного правопорядку. 

35.  Співвідношення міжнародного права і міжнародного правопорядку.  

36. Норми міжнародного права і міжнародний правопорядок.  

37.  Учасники міжнародного правопорядку.  

38. Міжнародні правовідносини і міжнародний правопорядок.  
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39. Матеріальний і юридичний зміст міжнародного правопорядку.  

40. Форми прояву міжнародного правопорядку: внутрішня та зовнішня дія 

міжнародного правопорядку.  

41. Міжнародний правопорядок як система.  

42.  Структура міжнародного правопорядку.  

43.  Особливості статусу учасників міжнародного правопорядку. 

44.  Функції міжнародного правопорядку.  

45. Принципи міжнародного правопорядку.  

46.  Тенденції розвитку міжнародного правопорядку.  

47.  Концепції трансформації міжнародного правопорядку. 

48. Поняття та особливості інституту міжнародної правотворчості.  

49. Методологічні основи міжнародної правотворчості.  

50. Сутність міжнародного правотворчого процесу.  

51. Міжнародна договірна ініціатива і форми її здійснення.  

52. Суб’єкти права договірної ініціативи.  

53. Принципи міжнародного правотворчого процесу.  

54. Стадії вироблення міжнародного правила поведінки суб’єктів.  

55. Засоби створення норм міжнародного права. 

56. Особливості створення міжнародно-правових звичаїв.  

57. Правотворчий процес у межах міжнародних організацій.  

58. Участь міжнародних судових установ у формуванні норм міжнародного права.  

59. Визнання норми юридично обов’язковою як стадія міжнародного 

правотворчого процесу. 
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60.  Міжнародний правотворчий процес і питання надання нормам міжнародного 

права юридична обов’язкової сили у внутрішньодержавній сфері. 

61. Поняття та особливості інституту міжнародної правосуб’єктності. 

62. Виникнення суб’єктів міжнародного права.  

63. Розвиток сучасного міжнародного права і тенденції розвитку інституту 

міжнародної правосуб'єктності. 

64. Структура інституту міжнародної правосуб’єктності.  

65. Комплекс норм, які визначають правовий статус учасника міжнародних 

правовідносин.  

66. Функції норм інституту міжнародної правосуб’єктності.  

67. Види міжнародної правосуб’єктності і класифікація суб'єктів міжнародного 

права. 

68.  Особливості міжнародної правосуб’єктності держави.  

69. Постійно нейтральні держави і їхня міжнародна правосуб’єктність 

70.  Міжнародна правосуб’єктність державоподібних утворень.  

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

72. Статус індивідів у міжнародних організаціях.  

73. Поняття і значення громадянства для правового становища індивіда в 

міжнародних відносинах.  

74.  Правове становище іноземних громадян в міжнародному праві 

75. Правовий статус біженців і переміщених осіб в міжнародному праві.  

76. Поняття та особливості інституту правореалізації міжнародного права. 

77. Механізм реалізації норм міжнародного права в системі міжнародно-

правового регулювання.  

78. Дозвіл, заборона і зобов’язання і особливості їх реалізації в міжнародно-

правовій сфері.  
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79. Співвідношення і особливості реалізації норм дозвільного, заборонного і 

зобов’язального характеру.  

80. Міжнародно-правові гарантії реалізації норм міжнародного права. 

81.  Міжнародний інституційний механізм реалізації норм міжнародного 

права.  

82. Юридичні факти в механізмі реалізації норм міжнародного права. 

83.  Стадії і способи реалізації.  

84. Міжнародний контроль в механізмі реалізації норм міжнародного права.  

85. Національний механізм реалізації норм міжнародного права.  

86. Національно-правові гарантії реалізації норм міжнародного права.  

87. Національний інституційний механізм реалізації норм міжнародного 

права.  

88. Національний правовий механізм реалізації норм міжнародного права. 

89. Національний контроль за належною реалізацією  норм  міжнародного  

права.    

90. Поняття і юридична природа міжнародно-правової відповідальності.  

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

92. Суб’єкти міжнародно-правової відповідальності.  

93. Держава - головний суб’єкт міжнародно-правової відповідальності.  

94. Особливості міжнародно-правової відповідальності міжнародної організації. 

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

96.  Підстави міжнародно-правової відповідальності.  

97. Загальні принципи міжнародно-правової відповідальності.  

98. Цілі й функції міжнародно-правової відповідальності.  

99.  Види та форми відповідальності в міжнародному праві.  
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100. Матеріальна та нематеріальна відповідальність.  

101. Ресторація, сатисфакція, реституція, репарація.  

102. Міжнародна кримінальна відповідальність. 

103. Співвідношення міжнародно-правової відповідальності та міжнародно-

правових санкцій.  

104. Сучасна система міжнародно-правових санкцій.  

105. Реторсії, репресалії, ембарго, бойкот, невизнання, розрив дипломатичних і 

консульських відносин.  

106. Самооборона (необхідна оборона, самооборона від агресії).  

107. Санкції, які здійснюються державами з допомогою міжнародних організацій.  

108. Механізм застосування міжнародно-правових санкцій.  

109. Умови правомірного застосування санкцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При вивченні дисципліни «Cучасні тенденції міжнародного права» 

використовуються наступні методи навчання: лекції, індивідуальні заняття, 

виконання наукових робіт під керівництвом викладача. 

 

10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 
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В процесі вивчення дисципліни «Cучасні тенденції міжнародного права» 

використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента: 

 

- оцінювання виконання ІНДЗ; 

- підсумкова контрольна робота за змістовний модуль; 

- підсумковий усний екзамен. 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Cучасні тенденції 

міжнародного права» визначається як середньозважена величина, в залежності 

від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

 

Модуль 1 

(підсумкова 

контрольна робота за 

змістовний модуль) 

Модуль 2 

(оцінювання виконання 

ІНДЗ) 

Модуль 3 

(усний 

іспит) 

Разом (%) 

 

Змістовий модуль 1 

 

25 25 50 100 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

університету 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

 

91-100 відмінно А (відмінно) 

81-90 
добре 

В (дуже добре) 

71-80 С (добре) 

61-70 
задовільно 

D (задовільно) 

51-60 E (достатньо) 

25-50 незадовільно FX (незадовільно з Не задовільно 
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можливістю 

повторного 

складання) 

1-25 

F (незадовільно з 

обов’язковим 

повторним курсом) 
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