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1. Електронна адреса:olenaokopnik@gmail.com 

Інша контактна інформація: 

2. Опис навчальної дисципліни:  Міжнародне право та міжнародна безпека 

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії  

Освітньо-професійна програма: Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії  

 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) 

Форма навчання: денна 

Курс: I 

Семестр: ІІ 
 
 

Найменування показників 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 4 Нормативна 

Блоків – 2   

Загальна кількість годин  – 120  

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 2 
 

Лекції 18 год. 

Практичні, семінарські 16 год. 

Консультації 5 год. 

Самостійна робота 86 год. 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання (есе, аналітичний звіт, тези 

тощо) 

Есе 

Вид підсумкового контролю: залік 

Сторінка дисципліни на сайті                    ----- 



університету 

Зв’язок з іншими дисциплінами. 
філософія політики, людина і політика, 

політичні комунікації, теорія 

аргументації в політиці тощо  
 
 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Міжнародне право та міжнародна безпека» є 

ознайомлення з особливостями міжнародного права та міжнародної безпеки як 

специфічної галузі, з нормами міжнародно-правового регулювання відносин між 

державами як провідними суб’єктами та відносин, що стосуються діяльності 

міжнародних організацій для підтримання міжнародної безпеки 

 

Завдання:  

 показати, що сфера міжнародного права та міжнародної безпеки – одна з сфер 

діяльності в історії людства, що вона виступає в сучасних умовах не лише особливою 

практикою, а і простором, в якому вирішуються гострі проблеми сучасності; 

 ознайомити студентів із основними галузями сучасного міжнародного права та 

безпеки, їх особливостями та найважливішими проблемами;  

 спонукати магістрів до ґрунтовного аналізу, до вироблення чіткої особистісної 

позиції бачення міжнародного світу, до конструктивного сумніву та інакомислення;  

 забезпечити підготовку, спрямовану на формування інтелектуального 

потенціалу висококваліфікованих працівників, що володіють основами теоретичних 

знань у сфері міжнародного права та міжнародної безпеки, необхідних для їхньої 

майбутньої трудової діяльності тощо.  

 виховати свідоме ставлення до міжнародної інформації, виробити цілісний 

підхід до її відбору, навчитися читати та аналізувати спеціальну літературу. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 основні компоненти міждержавної системи; 

 джерела міжнародного права та міжнародної безпеки; 

 основні принципи міжнародного права та міжнародної безпеки; 

 особливості співвідношення міжнародного і національного права; 

 загальну характеристику суб’єктів міжнародного права та міжнародної 

безпеки. 

 Перспективи участі України у відносинах у сфері міжнародної безпеки 

 

         вміти:  
 

- оцінювати співвідношення національного права та міжнародного права у 

сфері безпеки; 

- застосовувати міжнародно-правову термінологію у сфері міжнародної 

безпеки; 

- працювати з джерелами права міжнародної безпеки; 

- аналізувати наукові погляди та концепції у сфері міжнародної безпеки; 



- самостійно визначати прогалини у правовому регулюванні у сфері 

міжнародної безпеки; 

- визначати роль України у функціонуванні сучасної міжнародно безпеки. 

 

 

Сформовані компетентності: 

 

ЗК1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК3 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК6 Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК7 Здатність працювати в команді. 

СК1 Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів,  сучасні тенденції 

розвитку світової політики. 

СК3 Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті 

рішення.  

СК5 Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, 

суспільному, культурному та інформаційному.  

СК6 Здатність використовувати для дослідження міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та для регіональних студій теоретичні та методологічні підходи 

політології, економічної та правової науки, міждисциплінарних досліджень.  

 

 

Програмні результати навчання відповідні компонентам освітньої програми: 

 

РН4. Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної безпеки, 

міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та механізми 

забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав. РН5. 

Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, 

світової політики та зовнішньої політики держав.  

РН7. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та 

ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем.  

РН9. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій т а регіональних студій.  

РН10. Розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень міжнародних 

відносин, зовнішньої та світової політики.   

РН 14 Оцінювати результати власної роботи і відповідати  за  особистий  

професійний розвиток 

 
 

 

 

 

 

 



  4. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 

 

Назви тем Кількість годин 

усьо

го  

у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Загальні засади міжнародного права 

Тема 1. Теоретико-правові 

засади міжнародного права. 

Суб’єкти міжнародного права 

13 2 2   9 

Тема 2. Визнання і 

правонаступництво у 

міжнародному праві 

13 2 2   9 

Тема 3. Міжнародно-правова 

відповідальність і санкції 

13 2 2   9 

Тема 4. Право міжнародних 

договорів 

13 2 2   9 

Розділ 2. Окремі інститути міжнародного права та міжнародна безпека 

Тема 5. Право міжнародних 

організацій і конференцій 

14 2 2   10 

Тема 6. Територія у 

міжнародному праві 

 

14 2 2   10 

Тема 7. Дипломатичне і 

консульське право  

12 2    10 

Тема 8. Право міжнародної 

безпеки 

14 2 2   10 

Тема 9. Міжнародне право в 

період збройних конфліктів 

14 2 2   10 

     Усього годин орієнтовно: 120 18 16   86 

 

5. Теми семінарських занять 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Теоретико-правові засади міжнародного 

права. Суб’єкти міжнародного права 

 Міжнародно-правове регулювання основних 

принципів міжнародного права. 

 Міжнародний договір. Міжнародний звичай. 

Допоміжні джерела міжнародного права. 

 Функції міжнародного права. 

 Класифікація суб’єктів міжнародного права. 

 Співвідношення територіального устрою держави 

та міжнародної правосуб’єктності. Україна як суб’єкт 

2 



міжнародного права. 

 Міжнародна правосуб’єктність націй і народів, які 

борються за незалежність. 

 Державоподібні утворення - суб’єкти міжнародного 

права. 

 

2. Тема 2. Визнання і правонаступництво у 

міжнародному праві 

 Визнання нових держав та урядів, воюючої 

сторони. 

 Міжнародно-правове регулювання 

правонаступництва. 

 Правонаступництво держав щодо міжнародних 

договорів, державної власності, державних архівів і 

державних боргів. 

2 

3. Тема 3. Міжнародно-правова відповідальність і 

санкції 

 Класифікація міжнародних правопорушень. 

Міжнародні фінансові злочини. Міжнародний тероризм. 

Міжнародні делікти. 

 Матеріальна та нематеріальна відповідальність. 

Ресторація, сатисфакція. Репарація, реституція, 

субституція. Санкції та контрзаходи. Міжнародна 

кримінальна відповідальність. Міжнародні військові 

трибунали 

2 

4 Тема 4. Право міжнародних договорів 

 Поняття міжнародної угоди. 

 Законодавство України про міжнародні договори. 

 Принцип pacta sunt servanta. Термін дії договорів. 

Пролонгація. Тлумачення міжнародних договорів. 

Припинення дії міжнародних договорів. Юридичні 

підстави припинення. Закінчення терміну. Денонсація 

договору. Перегляд договору. Анулювання договору. 

2 

5 Тема 5. Право міжнародних організацій і 

конференцій 

 Сучасна система міжнародних організацій. 

 Права, обов’язки та функції міжнародної 

організації. 

 Правосуб’єктність міжнародних організацій 

2 

6 Тема 6. Територія у міжнародному праві 

 Державна територія. 

 Територія зі змішаним режимом. 

 Міжнародна територія загального користування. 

Юрисдикція держави над своєю територією. 

2 

7 Тема 8. Право міжнародної безпеки 

 Предмет права міжнародної безпеки. Загрози 

сучасній системі міжнародної безпеки. 

2 



 Міжнародні організації та національні служби, які 

забезпечують мир і безпеку. НАТО. ОБСЄ. СНД. ГУАМ. 

 Міжнародний спір, ситуація, конфлікт, зіткнення. 

 Становлення та розвиток принципу вирішення 

міжнародних спорів. Види мирних засобів вирішення 

міжнародних спорів. 

 

8  Тема 9. Міжнародне право в період збройних 

Принципи міжнародного гуманітарного права. 

 Суб’єкти міжнародного гуманітарного права. 

«Право Гааги». «Право Женеви». 

 Початок війни і його правові наслідки. Театр війни. 

2 

РАЗОМ орієнтовно: 16 год. 

 

 

 

 

 

 

6. Самостійна робота 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Теоретико-правові засади міжнародного 

права. Суб’єкти міжнародного права 

Проблема визначення терміну міжнародне право.  

Особливості міжнародного права як окремої 

правової системи. Система і структура сучасного 

міжнародного права. Галузі, інститути й норми 

міжнародного права. Основні етапи розвитку 

міжнародного права. 

Міжнародна правосуб’єктність держави. 

Міжнародна правосуб’єктність націй і народів, які 

борються за незалежність. Державоподібні утворення - 

суб’єкти міжнародного права. Правосуб’єктність 

міжнародних організацій. Індивіди як суб’єкти 

міжнародного права. 

 

9 

2 Тема 2. Визнання і правонаступництво у 

міжнародному праві 
Способи визнання. Визнання нових держав та 

урядів, воюючої сторони. 

Правонаступництво України в зв'язку з припиненням 

існування СРСР. Законодавство України з питань 

правонаступництва. 

9 

3 Тема 3. Міжнародно-правова відповідальність і 

санкції 

9 



Міжнародні злочини. Обставини, що виключають 

відповідальність держав. Види і форми міжнародної 

відповідальності держав. 

Юрисдикція Міжнародного карного суду ООН. 

Колективна відповідальність організацій за 

міжнародним правом.  

 

4 Тема 4. Право міжнародних договорів 
Віденська конвенція про право міжнародних 

договорів 1969р. 

Стадії укладання міжнародного договору.  

Повноваження. Договірна ініціатива. Аутентичність 

та парафування тексту договору. Застереження. 

Укладання договору. Додатки. Правки до договору. 

Ратифікація, прийняття, схвалення, приєднання до 

договору. Депозитарій. Промульгація договору.  

Дія та недійсність міжнародного договору. 

9 

5 Тема 5. Право міжнародних організацій і 

конференцій 
Історія розвитку міжнародних організацій 

Організація Об’єднаних Націй. Статут ООН. Історія 

створення. Система органів ООН. Генеральна 

Асамблея. Рада Безпеки. Економічна та Соціальна 

Рада. Міжнародний Суд. Секретаріат. Спеціалізовані 

установи ООН. Членство в ООН. Участь України в 

ООН      

Регіональні організації. Європейський Союз. Рада 

Європи. Організація Північно-Атлантичного Договору 

(НАТО). Організація з Безпеки та Співробітництва в 

Європі. Організація Чорноморського Економічного 

Співробітництва. Співдружність незалежних держав. 

Участь України в регіональних організаціях. 

Міжнародні конференції та їх роль у міждержавних 

відносинах. 

10 

6 Тема 6. Територія у міжнародному праві 

Територіальне верховенство. Склад державної 

території: сухопутна, водна, повітряна території та 

надра. 

Космічний простір. Правові режими Арктики, 

Антарктики.    

Правові підстави та способи зміни державної 

території. Цессія, плебісцит, референдум, ад’юдикація. 

Неправомірні способи зміни території: анексія, 

дебеляція. Поняття і види державних кордонів, їх 

делімітація та демаркація. Державні кордони України 

10 

7 Тема 7. Дипломатичне і консульське право 

Початок та закінчення місії. Агреман. Вірчі грамоти. 

Персона non grata. 
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Консульські представництва. Інститут консульства. 

Функції консулів. Види консульських представництв. 

Консульський апарат. Класи представників 

консульських установ. Екзекватура. Представництво 

держави при міжнародній організації. Торгівельні 

представництва. Функції торгівельних представництв 

за кордоном. Спеціальні місії. 

8 Тема 8. Право міжнародної безпеки 

Процедури мирного вирішення спорів розроблено 

рядом міжнародно-правових актів. І-ша Гаазька 

конвенція про мирне вирішення міжнародних спорів 

від 5(18) жовтня 1907 p., Загальний акт про мирне 

вирішення міжнародних спорів від 28 вересня 1928 р. з 

поправками, які внесено Генеральною Асамблею ООН 

28 квітня 1949 р., Манільська декларація про мирне 

вирішення міжнародних спорів, яку прийнято в рамках 

ООН 15 листопада 1982 р., Декларація Організації 

Об'єднаних Націй від 5 грудня 1988 р. про запобігання 

й усунення спорів і ситуацій, які можуть загрожувати 

міжнародному миру і безпеці. Довідник ООН з 

мирного розв'язування спорів між державами, 

рекомендований до опублікування сесією 

Спеціального комітету зі Статуту ООН і посилення 

ролі цієї організації, з 1991 р 

10 

9 Тема 9. Міжнародне право в період збройних 

конфліктів 
Учасники збройних конфліктів. Обмеження засобів і 

методів ведення війни. Ведення морської війни. Режим 

воєнного полону. Режим воєнної окупації. Захист 

цивільних об’єктів і культурних цінностей під час 

збройних конфліктів. Закінчення війни і її міжнародно-

правові наслідки. Нейтралітет у війні. 
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Критеріями оцінки є: 

усні відповіді: 
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