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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Розвиток інтеграційних процесів на міжнародній арені, особливо у 
політичному житті та у сфері економіко-фінансового господарювання 
суб’єктів підприємницької діяльності, об’єктивно потребує ретельного 
вивчення інституту міжнародного права — права міжнародних догово-
рів. Специфіка дисципліни “Право міжнародних договорів” полягає в 
тому, що в ній акумульовано необхідні матеріали, які допоможуть май-
бутнім правникам глибше засвоїти саме поняття права міжнародних до-
говорів, розширити знання щодо укладання нормативних актів, призна-
чення уповноважених та надання їм повноважень, опрацювання тексту 
договору, його форм для участі у просторі і часі.  

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення  дисципліни  

“ПРАВО  МІЖНАРОДНИХ  ДОГОВОРІВ” 

№ 
п/п Назва  теми 

1 Поняття права міжнародних договорів 
2 Принципи права міжнародних договорів 
3 Кодифікація права міжнародних договорів 
4 Сторони в міжнародному договорі 
5 Стадії укладання міжнародного договору 
6 Дія міжнародного договору в часі і просторі 
7 Тлумачення норм міжнародного договору  
8 Забезпечення виконання міжнародних договорів 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ 
до вивчення дисципліни  

“ПРАВО  МІЖНАРОДНИХ  ДОГОВОРІВ” 

Тема  1 .  Поняття  права міжнародних договорів 

Поняття права міжнародних договорів як окремої галузі міжнародно-
го права. Походження договору як засобу створення і виконання юриди-
чних зобов’язань між державами. Сторони у міжнародному договорі, їх 
права й обов’язки. Волевиявлення як чинник, що необхідний для участі 
у майбутньому договорі. Односторонні заяви як форма участі у догово-
рі. 
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Інститути права міжнародних договорів та їх роль у розвитку науки 
про міжнародні договори. 

Література [1–6; 13–15; 18–27; 29] 

Тема  2 . Принципи права міжнародних договорів 

Поняття принципів як категорій, що використовуються в юриспруде-
нції. Принципи міжнародного права та їх роль у регулюванні відносин і 
підтриманні світового правопорядку. Генеральний принцип права між-
народних договорів — Pacta sund servanda та його роль як регулятора 
відносин між суб’єктами — учасниками таких відносин. 

Принцип виконання договору незалежно від внутрішніх умов держа-
ви. 

Принцип дії непереборної сили у договорах та врахування її при 
укладанні договору. 

Відповідальність за недотримання принципів права міжнародних до-
говорів. 

Література [4–10; 13–21; 24–29; 33–37]  

Тема  3 .  Кодифікація права міжнародних договорів 

Кодифікація і прогресивний розвиток права міжнародних відносин. 
Доктринальна кодифікація права міжнародних договорів. Загальна хара-
ктеристика Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 
р. Класифікація договорів за формою їх укладання — письмові, усні. 
Класифікація договорів за матеріальними ознаками. Відмінність між до-
говором-законом та договором-угодою. Правовий режим кожної з цих 
категорій договорів. Різниця між загальними договорами та спеціальни-
ми договорами. 

Відмінність між нормативними договорами та договорами про ство-
рення міжнародних організацій. 

Класифікація міжнародних договорів за формальними ознаками. 
Класифікація за видами та кількістю сторін (двосторонні та багатосто-
ронні). Класифікація міжнародних договорів за процедурою прийняття 
(урочиста та спрощена). 

Загальна характеристика Віденської конвенції про право договорів 
між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними ор-
ганізаціями 1986 р. Віденська конвенція про правонаступництво держав 
щодо договорів 1978 р. 

Література [1–7; 13–15; 18; 19; 24–39]  
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Тема  4 .  Сторони  в міжнародному договорі 

Правоздатність та дієздатність  учасників. Обмеження прав учасни-
ків. Сторони в міжнародній угоді. Поняття, категорії та правові наслідки 
учасників договору.  

Право на участь у міжнародних договорах. Органи, що уповноважені 
представляти державу чи міжнародну організацію при укладанні дого-
вору. Участь у міжнародному договорі та міжнародно-правове визнання. 
Повноваження на ведення переговорів. Випадки спрощеної процедури 
форми повноваженого при укладанні договору. 

Національне законодавство країн щодо правового регулювання ста-
тусу суб’єктів — учасників міжнародних договорів. Конституційні по-
ложення щодо розподілу функцій різних державних органів, які можуть 
бути учасниками міжнародних договорів у країнах Європи, Азії, країнах 
— членах СНД. 

Конституційні положення та чинне законодавство про реалізацію 
права суб’єктів на участь у міжнародних договорах України. 

Міжнародна організація як сторона в міжнародній угоді. 
Міжнародний договір і внутрішньодержавний закон: питання докт-

рини та практики співвідношення. Конституція України про міжнарод-
ний договір. Закон України “Про дію міжнародних договорів на терито-
рії України” від 10 грудня 1991 року. 

Література [1–10; 12–15; 18–23; 32–37] 

Тема  5 . Стадії укладання міжнародного договору  

Юридична природа нормотворчого процесу в міжнародному праві. 
Роль міжнародного права і національного законодавства при вирішенні 
питання про укладання міжнародного договору. 

Стадії укладання міжнародного договору (загальна характеристика). 
Поняття договірної ініціативи та її роль у подальшому укладанні до-

говору. 
Призначення уповноважених на ведення переговорів. Установи та 

особи, які мають право на ведення переговорів. Обмін повноважень та їх 
перевірка як гарантія забезпечення впевненості сторін у разі ведення пе-
реговорів уповноваженими особами.  

Ведення переговорів, обговорення проектів текстів угоди, внесення 
змін, винесення контрпропозицій. Залучення до роботи над проектом 
договору експертів, їх повноваження. 
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Структура договору. Порядок прийняття тексту договору. Узгоджен-
ня тексту та встановлення автентичності. Парафування уповноваженими 
особами в режимі ad rеferendum, що має умови майбутнього узгодження 
компетентним органом.  

Вираження згоди на обов’язковість міжнародного договору. Підпи-
сання міжнародних договорів. Процедури і форми ратифікації. Прийн-
яття, затвердження і приєднання до договору як види вираження згоди 
на обов’язковість міжнародного договору. Випадки правомірності від-
мови від згоди на обов’язковість договорів. 

Укладання договорів у спрощеній формі. Застосування короткої про-
цедури executive agreements. Характер договорів, що укладені в спроще-
ній формі. Договори, що не потребують ратифікації. 

Набуття договорами юридичної сили відповідно до Віденської кон-
венції про право міжнародних договорів (багатосторонніх і двосторон-
ніх). Умови дійсності договорів. Умови і наслідки недійсності договорів. 
Абсолютна і відносна недійсність міжнародних договорів. 

Література [1; 3; 5; 6; 8; 13–15; 18–21; 23–29; 31–38] 

Тема  6 .  Дія міжнародного договору в часі і просторі 

Поняття дії міжнародного договору. Набрання чинності міжнарод-
ним договором. Дія міжнародного договору в часі. Термін дії міжнарод-
ного договору. Строкові, безстрокові, невизначено строкові угоди. Про-
лонгація. Відсутність у міжнародному договорі зворотної сили. Понов-
лення міжнародного договору.  

Дія договору у просторі. Територіальна сфера дії міжнародного до-
говору. 

Застосування попередніх та нових договорів, укладених з того само-
го питання. 

Поняття і способи припинення дії договорів (загальна характеристи-
ка). Закінчення строку, на який було укладено договір. Виконання між-
народного договору як один з випадків припинення дії міжнародних до-
говорів. Денонсація і анулювання міжнародних договорів. Настання 
умови, що скасовує міжнародний договір. Припинення існування держа-
ви чи зміна її статусу як випадок припинення дії договору. Скорочення 
необхідної кількості учасників для дії міжнародного договору, виник-
нення нової імперативної норми загального міжнародного права та rebus 
sic stantibus як випадки припинення дії договору. Призупинення дії між-
народних договорів. 

Література [1–6; 10; 12–21; 24–37] 
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Тема  7 .  Тлумачення норм міжнародного договору 

Поняття, цілі та принципи тлумачення норм міжнародного договору. 
Доктринальні підходи до тлумачення норм міжнародного  права. Мето-
ди абстракції та концептуалізації. Автентичне тлумачення, що дається 
безпосередньо сторонами — принцип ejus est interpretari cujus condere. 

Одностороннє тлумачення в силу власного суверенітету держави, яка 
визначає зміст участі в договорі. Колективне тлумачення, що дається 
шляхом згоди, яка досягається між усіма учасниками договору. Тлума-
чення після укладання договору щодо документів, прийнятих в розвиток 
договору. 

Процедури усунення суперечності між учасниками договору при йо-
го колективному тлумаченні. Мовчання з питань договору як згода сто-
рони. 

Тлумачення договору міжнародним суддею (або арбітром), компете-
нція та сфера дії. 

Особливості тлумачення міжнародних договорів міжнародними ор-
ганізаціями. Роль ООН, Ради Безпеки та спеціалізованих установ ООН 
щодо тлумачення міжнародних договорів, їх функції.  

Способи та принципи тлумачення, що ґрунтуються на логіці та необ-
хідній якості знань. 

Засоби тлумачення: мовне або граматичне; логічне; систематичне; іс-
торичне; звичайне. Поширене та обмежене тлумачення. 

Література [3; 5; 6; 11; 13; 18–20; 22; 24–29; 32–34] 

Тема  8 .  Забезпечення виконання міжнародних договорів 

Необхідність забезпечення виконання міжнародних угод. Національ-
ний та міжнародний контроль за виконанням угод. Міжнародні гарантії. 
Комісії та консультації. Міжнародний контроль. 

Інститут дипозитарію. Функції дипозитарію відповідно до Віденської 
конвенції 1969 р. Реєстрація і опублікування міжнародних договорів. 

Поняття застереження. Право на застереження. Форма і момент вне-
сення застереження. Випадки неможливості внесення застережень. Пра-
во на зняття застереження. 

Національні засоби контролю за виконанням міжнародних угод. Ор-
ганізаційні заходи. Законодавче забезпечення виконання міжнародних 
угод. Вплив війни на договори. 

Відповідальність за порушення міжнародних договорів. 
Література [1–8; 10; 13; 16–21; 24–30; 32–37] 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Поняття права міжнародних договорів. 
2. Волевиявлення як необхідний чинник участі у майбутньому догово-

рі. 
3. Односторонні заяви як форма участі у договорі. 
4. Інститути права міжнародних договорів. 
5. Принцип рacta sund servanda та його роль у сучасному світі. 
6. Принцип виконання договору незалежно від внутрішньої обстанов-

ки в державі. 
7. Принцип дії непереборної сили у договорах та врахування його при 

укладанні договору. 
8. Відповідальність за недотримання принципів права міжнародних 

договорів. 
9. Поняття кодифікації права міжнародних договорів. 

10. Поняття прогресивного розвитку права міжнародних договорів. 
11. Доктринальна кодифікація права міжнародних договорів. 
12. Класифікація договорів за формою їх укладання. 
13. Класифікація договорів за матеріальними ознаками. 
14. Відмінність між договором-законом та договором-угодою.  
15. Відмінність загальних договорів від спеціальних договорів. 
16. Відмінність нормативних договорів від договорів про створення 

міжнародних організацій. 
17. Класифікація міжнародних договорів за формальними ознаками, 

видами і кількістю сторін. 
18. Загальна характеристика Віденської конвенції про право міжнарод-

них договорів. 
19. Загальна характеристика Віденської конвенції про право договорів 

між державами і міжнародними організаціями або між міжнародни-
ми організаціями 1986 р.  

20. Загальна характеристика Віденської конвенції про правонаступ-
ництво держав щодо договорів 1978 р. 

21. Сторони в міжнародній угоді (загальна характеристика). 
22. Поняття, категорії та правові наслідки учасників стосовно договору. 
23. Право на участь у міжнародних договорах. 
24. Органи, уповноважені представляти державу (міжнародну організа-

цію) щодо укладання договору. 
25. Повноваження на ведення переговорів. 
26. Національне законодавство різних країн щодо правового регулю-

вання статусу суб’єктів, учасників міжнародних договорів.  
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27. Національне законодавство різних країн щодо розподілу функцій рі-
зних державних органів, які можуть бути учасниками міжнародних 
договорів.  

28. Міжнародна організація як сторона в міжнародній угоді. 
29. Співвідношення міжнародного договору і внутрішньодержавного 

закону. 
30. Конституція України про дію норм міжнародних договорів. 
31. Закон України “Про дію міжнародних договорів на території Украї-

ни” від 10 грудня 1991 року. 
32. Закон України “Про міжнародні договори України” 1993 р. 
33. Нормотворчий процес у міжнародному праві та його юридична 

природа. 
34. Міжнародне право і національне законодавство щодо вирішення 

питання про укладання міжнародного договору. 
35. Стадії укладання міжнародного договору (загальна характеристика). 
36. Призначення уповноважених на ведення переговорів. Установи та 

особи, які мають право на ведення переговорів.   
37. Ведення переговорів, обговорення проектів текстів угоди, внесення 

змін, винесення контрпропозицій. Повноваження залучених експер-
тів. 

38. Структура договору.  
39. Порядок прийняття тексту договору.  
40. Узгодження тексту та встановлення автентичності.  
41. Вираження згоди на обов’язковість міжнародного договору. 
42. Випадки правомірності відмови від згоди на обов’язковість догово-

рів. 
43. Укладання договорів у спрощеній формі. Характер таких договорів. 
44. Набуття договорами юридичної сили. 
45. Умови дійсності договорів.  
46. Абсолютна і відносна недійсність міжнародних договорів. 
47. Набрання чинності міжнародним договором.  
48. Дія міжнародного договору в часі і просторі.  
49. Строкові, безстрокові, невизначено строкові угоди. Пролонгація.  
50. Відсутність у міжнародному договорі зворотної сили. Поновлення 

міжнародного договору.  
51. Застосування попередніх та нових договорів, укладених з того само-

го питання. 
52. Поняття і способи припинення дії договорів (загальна характерис-

тика). 
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53. Денонсація і анулювання міжнародних договорів.  
54. Настання умови, яка скасовує міжнародний договір.  
55. Припинення існування держави чи зміна її статусу як випадок при-

пинення дії договору. 
56. Виникнення нової імперативної норми загального міжнародного 

права та rebus sic stantibus як випадки припинення дії договору.  
57. Призупинення дії міжнародних договорів. 
58. Поняття, цілі та принципи тлумачення норм міжнародного догово-

ру.  
59. Доктринальні підходи до тлумачення норм міжнародного права.  
60. Автентичне тлумачення (принцип ejus est interpretari cujus condere). 
61. Одностороннє і колективне тлумачення.  
62. Тлумачення після укладання договору щодо документів, прий- 

нятих у розвиток договору. 
63. Процедури усунення суперечностей при колективному тлумаченні 

договору.  
64. Тлумачення договору міжнародним суддею (або арбітром), компе-

тенція та сфера дії. 
65. Особливості тлумачення міжнародних  договорів міжнародними ор-

ганізаціями. 
66. Засоби тлумачення: мовне або граматичне, логічне, систематичне, 

історичне, звичайне. Поширене та обмежене тлумачення. 
67. Національний та міжнародний контроль за виконанням угод.  
68. Міжнародні гарантії виконання міждержавних угод. 
69. Міжнародний контроль за виконанням міждержавних угод. 
70. Інститут дипозитарію. 
71. Реєстрація і опублікування міжнародних договорів. 
72. Інститут застереження. 
73. Випадки неможливості внесення застережень.  
74. Право на зняття застереження. 
75. Національні засоби контролю за виконанням міжнародних угод. Ор-

ганізаційні заходи.  
76. Законодавче забезпечення виконання міжнародних угод.  
77. Вплив війни на договори. 
78. Відповідальність за порушення міжнародних договорів. 

 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Право міжнародних договорів: загальна характеристика. 
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2. Інститути права міжнародних договорів. 
3. Принципи права міжнародних договорів та їх роль у регулюванні 

міжнародних відносин. Відповідальність за недотримання принци-
пів права міжнародних договорів. 

4. Принцип рacta sund servanda та його роль в сучасному світі. 
5. Кодифікація і прогресивний розвиток права міжнародних договорів. 
6. Доктринальна кодифікація права міжнародних договорів. 
7. Нормотворчий процес у міжнародному праві та його юридична 

природа. 
8. Класифікація міжнародних договорів. 
9. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.: за-

гальна характеристика. 
10. Віденська конвенція про право договорів між державами і міжнаро-

дними організаціями або між міжнародними організаціями 1986 р.: 
загальна характеристика. 

11. Загальна характеристика Віденської конвенції про правонаступ-
ництво держав щодо договорів 1978 р. 

12. Прийняття міжнародних договорів в рамках та під егідою міжнаро-
дних організацій.  

13. Міжнародні організації як учасники міжнародних угод. 
14. Право на участь у міжнародних договорах.  
15. Призначення уповноважених на ведення переговорів. Установи та 

особи, які мають право на ведення переговорів, їх функції. 
16. Органи, уповноважені представляти державу (міжнародну організа-

цію) щодо укладання договору. 
17. Національне законодавство різних країн щодо правового регулю-

вання статусу суб’єктів, учасників міжнародних договорів.  
18. Національне законодавство різних країн щодо розподілу функцій рі-

зних державних органів, які можуть бути учасниками міжнародних 
договорів.  

19. Співвідношення міжнародного договору і внутрішньодержавного 
закону. Конституція України про дію норм міжнародних договорів. 

20. Законодавство України щодо права міжнародних договорів.  
21. Стадії укладання міжнародного договору. 
22. Прийняття тексту договору як одна з стадій укладання міжнародно-

го договору.  
23. Узгодження тексту та встановлення автентичності міжнародного 

договору.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

12 

24. Вираження згоди на обов’язковість міжнародного договору. Набут-
тя договорами юридичної сили. 

25. Укладання договорів у спрощеній формі. Характер таких договорів. 
26. Умови дійсності договорів.  
27. Дія міжнародного договору в часі і просторі.  
28. Строкові, безстрокові, невизначено строкові угоди. Пролонгація.  
29. Поняття і способи припинення дії договорів. Призупинення дії між-

народних договорів. 
30. Виникнення нової імперативної норми загального міжнародного пра-

ва та rebus sic stantibus як випадки припинення дії договору.  
31. Тлумачення норм міжнародного договору (загальна характеристи-

ка).  
32. Види тлумачення норм міжнародного договору. 
33. Процедури усунення суперечностей при колективному тлумаченні 

договору.  
34. Тлумачення договору міжнародним суддею/арбітром (компетенція 

та сфера дії). Особливості тлумачення міжнародних договорів між-
народними організаціями. 

35. Засоби тлумачення норм міжнародного договору. 
36. Національний і міжнародний контроль за виконанням угод.  
37. Міжнародний контроль за виконанням міждержавних угод.  
38. Національні засоби контролю за виконанням міжнародних угод.  
39. Інститут дипозитарію. Реєстрація і опублікування міжнародних до-

говорів. 
40. Інститут застереження. Випадки неможливості внесення застере-

жень.  
41. Законодавче забезпечення виконання міжнародних угод.  
42. Відповідальність за порушення міжнародних договорів. 
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