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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Сучасний розвиток міжнародних відносин характеризується но-
вими підходами до вирішення глобальних проблем у світі, а міжна-
родне співтовариство стає більш консолідованим у розв’язанні про-
блем і визначенні співпраці держав.

Наша держава як повноправний суб’єкт міжнародного права бере 
участь у роботі Організації Об’єднаних Націй (від дня її заснування), 
Ради Європи та інших міжнародних організацій як загальносвітово-
го, так і регіонального значення.

В Україні після прийняття Декларації про державний суверенітет 
(16 липня 1990 р.) встановився новий підхід до норм міжнародного 
права. Ці зміни, започатковані Декларацією, були законодавчо за-
кріплені в Конституції (ст. 9 та 55), де визначено пріоритет міжнарод-
ного права, започатковано новий підхід до розв’язання за допомогою 
міжнародного суду у Страсбурзі спорів між людиною та державою з 
питань порушення прав і свобод людини.

Отже, метою вивчення дисципліни “Україна і міжнародне право” 
є ознайомлення студентів з діяльністю України на міжнародній арені, 
а також її участю в міжнародних організаціях. Студенти повинні оп-
рацювати універсальні правові акти щодо права міжнародних дого-
ворів, правонаступництва, положення щодо захисту прав людини.

Студенти повинні вміти аналізувати міжнародно-правові норми, 
визначати колізії між останніми та національним законодавством; 
давати власні пропозиції щодо розв’язання колізій, ґрунтуючись на 
принципах зовнішньої політики України.

Завданням дисципліни є формування у студентів системи науко-
во-теоретичних знань з міжнародного права, визначення та розкрит-
тя основних проблем розуміння його понять, категорій та інститутів.

Вивчення дисципліни “Україна і міжнародне право” має базува-
тися на знаннях, отриманих студентами під час опанування ними 
фундаментальних положень міжнародного права та інших суміжних 
правових дисциплін і курсів.

Основну необхідну інформацію щодо актуальних проблем пред-
мета і методу, інститутів, понять і категорій дисципліни студенти 
здобувають на лекціях, поглиблюють і закріплюють на семінарських 
заняттях і консультаціях. Разом з тим в нових умовах зростає зна-
чення самостійної позааудиторної роботи студентів. Контроль знань 
з дисципліни здійснюється на семінарських заняттях і заліках.
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Предметним орієнтиром при вивченні дисципліни “Україна і між-
народне право” є тематичний план, складений відповідно до змісто-
вих модулів. Обсяг необхідного програмного матеріалу визначений 
у розділі “Зміст дисципліни”. Для полегшення контролю і самоконт-
ролю отриманих студентами знань програма містить перелік питань 
для самоконтролю. Список літератури містить перелік майже всіх 
основних науково-теоретичних джерел, необхідних при вивченні 
дисципліни. Для полегшення навчання та підвищення його ефектив-
ності необхідно додатково використовувати “Методичні рекоменда-
ції щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни “Україна і 
міжнародне право””.

ТемАТИчНИй  ПЛАН 
дисципліни 

“УКрАїНА  і  міжНАрОдНе  ПрАВО”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль і. україна як суб’єкт міжнародних відносин
1 Поняття і предмет дисципліни “Україна і міжнародне право”
2 Україна як суб’єкт міжнародних відносин
3 Визнання України
� Правонаступництво України

Змістовий модуль іі. Зовнішньополітична діяльність 
україни у сфері дипломатії

6 Дипломатичні угоди
7 Консульські угоди
8 Правотворча діяльність у міжнародних організаціях
9 Захист прав людини на міжнародному 

і внутрішньодержавному рівнях
Разом годин: 5�
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ЗміСТ 
 дисципліни 

“УКрАїНА  і  міжНАрОдНе  ПрАВО”

Змістовий модуль і. україна як суб’єкт міжнародного права

Тема 1. Поняття і предмет дисципліни “Україна 
і міжнародне право”

Предмет, метод і завдання курсу. Поняття міжнародного права як 
особливої правової системи юридичних норм, що регулюють між-
державні відносини. Характерні ознаки міжнародного права. Аналіз 
процесів розвитку зовнішньої політики України на різних етапах ук-
раїнської державності. Наполеглива боротьба українського народу 
впродовж усієї його непростої історії за власну державність. Основні 
джерела і література з вивчення курсу. 

Література [1; 10–13; 15; 18–22]

Тема 2. Україна як суб’єкт міжнародних відносин
Становлення державності на території України і розвиток міжна-

родних відносин.
Міжнародно-правовий статус України в період 1923–19�� рр. 

Проблеми здійснення права зовнішніх зносин.
Міжнародно-правова діяльність України після Другої світової 

війни. Здійснення дипломатичних та інших зовнішніх зносин. Між-
народна договірна діяльність УРСР. Участь Радянської України в 
міжнародному інституційному механізмі: міжурядових організаціях 
і міжнародних конференціях. Міжнародна правотворча діяльність 
УРСР.

Міжнародно-правові аспекти здійснення державного суверені-
тету України на сучасному етапі. Проголошення Верховною Радою 
України 16 липня 1990 р. Декларації про державний суверенітет і 
2� серпня 1991 р. Акта про незалежність України. Визнання України 
як незалежної суверенної держави. Зовнішньополітична концепція та 
дипломатична діяльність України. Міжнародна договірна діяльність 
України. Участь України в міжнародному інституційному механізмі. 
Сучасні універсальна й регіональні системи безпеки і участь України 
в їх становленні та розвитку.

Література [1–5; 12; 13; 20–22]
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Тема 3. Визнання України
Поняття визнання в сучасному міжнародному праві. Визнання 

України як незалежної суверенної держави. Теорії визнання: консти-
тутивна, декларативна, дискримінаційна. Форми визнання: де-юре, 
де-факто, ad-hoc. Юридичні наслідки визнання.

Література [1–7; 10–15; 18; 20; 22]

Тема 4. Правонаступництво України
Поняття правонаступництва в міжнародному праві. Правонаступ-

ництво під час поділу та об’єднання держав. Віденська конвенція про 
правонаступництво держав стосовно міжнародних договорів 1978 р. 
та її значення. Віденська конвенція про правонаступництво держав 
щодо державної власності, державних архівів і державних боргів 
1983 р. та її значення. Правонаступництво України після розпаду Ра-
дянського Союзу. Правонаступництво України з питань міжнародних 
договорів, архівів, активів і пасивів.

Література [1–10; 16; 17; 19–22]

Змістовий модуль іі.  Зовнішньополітична діяльність україни  
у сфері дипломатії

Тема 5. дипломатичні угоди
Поняття права зовнішніх зносин. Зовнішні зносини України. За-

конодавство з питань зовнішніх зносин. Реалізація Україною дипло-
матичного права. Дипломатична діяльність України в міжнародних 
організаціях і конференціях. Організація зовнішньої торгівлі Украї-
ни.

Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. та її зна-
чення у сфері дипломатії. Конвенція про спеціальні місії 1969 р. Ві-
денська конвенція про представництва держав у їх відносинах з між-
народними організаціями універсального характеру 1975 р.

Правові засади дипломатичної служби України. Внутрішньо-
державне законодавство. Правові засади діяльності у сфері зовніш-
ніх зносин Верховної Ради (ст. 85 Конституції України) і Кабінету 
Міністрів України (ст. 102, 106 Конституції України). Структура і 
функції Міністерства закордонних справ України. Дипломатичні 
класи і ранги. Дипломатичні представництва, їх структура. Функції 
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дипломатичних представництв. Дипломатичні представництва — по-
сольства, місії в Україні. Дипломатичний корпус України. 

Література [1–6; 9–13; 15–18]

Тема 6. Консульські угоди
Поняття і загальна характеристика консульського права. Принци-

пи і норми, які регулюють консульську діяльність. Кодифікація норм 
консульського права. Система консульського права. Національне за-
конодавство і консульські зносини.

Порядок призначення і відкликання консулів. Консульський па-
тент і екзекватура. Консульський округ. Консульський корпус.

Правові засади консульської діяльності України. Внутрішньо-
державне законодавство. Консульський статут України. Інституцій-
ний механізм консульської діяльності України. Консульські устано-
ви України за кордоном. Класи консулів. Штатні і нештатні консули. 
Консульський корпус і консульські округи в Україні. Структура і 
функції консульського управління. Міністерство закордонних справ 
України. Структура, функції консульських установ України за кордо-
ном. Персонал консульських установ. 

Література [1–2; 5–7; 11–22]

Тема 7. Правотворча діяльність у міжнародних організаціях
Поняття і характерні особливості правотворчої діяльності в між-

народних організаціях. Право міжнародних організацій як галузь су-
часного міжнародного права. Суб’єкти і об’єкти права міжнародних 
організацій. Проблема кодифікації права міжнародних організацій. 

Правотворчий процес у межах міжнародних організацій. Юри-
дичні особливості правотворчої діяльності міжнародних організа-
цій. Стадії правотворчого процесу в межах міжнародних організа-
цій. Допоміжні функції міжнародних організацій у правотворчості. 
Повноваження спеціальних правотворчих органів. Створення норм, 
обов’язкових для держав-членів. Внутрішньоорганізаційна право-
творча діяльність міжнародних організацій.

Міжнародно-правова діяльність України в рамках Організації з 
питань безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та на універсаль-
ній основі (ООН).

Література [1–2; 5–8; 10–22]
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Тема 8. Захист прав людини на міжнародному  
і внутрішньодержавному рівнях

Поняття прав людини. Способи реалізації прав людини та захис-
ту. Норми Загальної декларації прав людини, Міжнародних пактів і 
Конвенцій, що дають право на реалізацію прав і свобод особистості, 
їх характер. Норми міжнародних документів, механізми їх реалізації. 
Установи та процедури судового та несудового захисту прав людини.

Регіональний захист прав людини в Європі. Діяльність Страсбур-
зького суду. Участь України в захисті прав і свобод людини на міжна-
родній арені.

Захист прав людини згідно із національним законодавством.
Діяльність України із забезпечення прав людини. Декларація про 

державний суверенітет України. Декларація прав національностей 
України. Закони України “Про надзвичайний стан” і “Про національні 
меншини в Україні”. Діяльність законодавчої, виконавчої та судової 
гілок влади в Україні із забезпечення прав людини. Політика України 
щодо міжнародного захисту прав людини.

Література [1; 3; �; 6–13; 15; 18–22]

ПИТАННЯ  дЛЯ  САмОКОНТрОЛЮ

 1. Розвиток міжнародних відносин в Україні.
 2. Міжнародно-правова діяльність України після Другої світової 

війни. Проблеми здійснення права зовнішніх зносин.
 3. Участь Радянської України в міжнародному інституційному ме-

ханізмі: міжурядових організаціях і міжнародних конференціях. 
 �. Міжнародна правотворча діяльність УРСР.
 5. Міжнародно-правові аспекти здійснення державного сувереніте-

ту України на сучасному етапі. 
 6. Участь України в міжнародному інституційному механізмі. 
 7. Сучасні універсальна й регіональні системи безпеки і участь Ук-

раїни в їх становленні та розвитку.
 8. Поняття визнання в сучасному міжнародному праві. 
 9. Визнання України як незалежної суверенної держави. 
 10. Теорії визнання: конститутивна, декларативна, дискримінаційна. 
 11. Форми визнання: де-юре, де-факто, ad-hoc.
 12. Юридичні наслідки визнання.
 13. Поняття правонаступництва в міжнародному праві. 
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 1�. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо міжна-
родних договорів 1978 р. та її значення. 

 15. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо дер-
жавної власності, державних архівів і державних боргів 1983 р. та 
її значення.

 16. Правонаступництво України після розпаду Радянського Союзу. 
 17. Правонаступництво України з питань міжнародних договорів, ар-

хівів, активів і пасивів.
 18. Поняття права зовнішніх зносин.
 19. Зовнішні зносини України.
 20. Законодавство з питань зовнішніх зносин. 
 21. Дипломатична діяльність України в міжнародних організаціях.
 22. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. та її зна-

чення у сфері дипломатії.
 23. Конвенція про спеціальні місії 1969 р. 
 2�. Віденська конвенція про представництва держав у їх відносинах з 

міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р.
 25. Правові засади дипломатичної служби України. 
 26. Правові засади діяльності у сфері зовнішніх зносин Верховної 

Ради (ст. 85 Конституції України).
 27. Правові засади діяльності у сфері зовнішніх зносин Кабінету 

Міністрів України (ст. 102, 106 Конституції України). 
 28. Структура і функції Міністерства закордонних справ України. 
 29. Дипломатичні класи і ранги. 
 30. Дипломатичні представництва, їх структура. 
 31. Функції дипломатичних представництв. 
 32. Дипломатичні представництва — посольства, місії в Україні. 
 33. Дипломатичний корпус України. 
 3�. Поняття і загальна характеристика консульського права.
 35. Принципи і норми, які регулюють консульську діяльність. 
 36. Кодифікація норм консульського права.
 37. Система консульського права. 
 38. Національне законодавство і консульські зносини.
 39. Порядок призначення і відкликання консулів. 
 �0. Консульський патент і екзекватура. 
 �1. Консульський округ. 
 �2. Консульський корпус.
 �3. Правові засади консульської діяльності України. 
 ��. Консульський статут України. 
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 �5. Інституційний механізм консульської діяльності України. 
 �6. Консульські установи України за кордоном. 
 �7. Класи консулів. 
 �8. Штатні і нештатні консули. 
 �9. Консульський корпус і консульські округи в Україні. 
 50. Структура і функції консульського управління. 
 51. Міністерство закордонних справ України.
 52. Поняття і характерні особливості правотворчої діяльності в між-

народних організаціях. 
 53. Право міжнародних організацій як галузь сучасного міжнародно-

го права. 
 5�. Суб’єкти і об’єкти права міжнародних організацій. 
 55. Проблема кодифікації права міжнародних організацій. 
 56. Правотворчий процес у межах міжнародних організацій. 
 57. Юридичні особливості правотворчої діяльності міжнародних ор-

ганізацій. 
 58. Стадії правотворчого процесу в межах міжнародних організацій.
 59. Допоміжні функції міжнародних організацій у правотворчості.
 60. Повноваження спеціальних правотворчих органів. 
 61. Створення норм, обов’язкових для держав-членів. 
 62. Внутрішньоорганізаційна правотворча діяльність міжнародних 

організацій.
 63. Міжнародно-правова діяльність України в рамках Організації з 

питань безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
 6�. Міжнародно-правова діяльність України в ООН.
 65. Поняття прав людини. 
 66. Способи реалізації прав людини та захисту.

меТОдИчНі  ВКАЗіВКИ  дО  ВИКОНАННЯ  
КОНТрОЛЬНОї  рОБОТИ 

з дисципліни  
“УКрАїНА  і  міжНАрОдНе  ПрАВО”.

Контрольну роботу студент виконує індивідуально в письмовій 
формі згідно із цими вказівками та запропонованими варіантами за-
вдань.

Номер варіанта завдання студент вибирає за першою літерою сво-
го прізвища.
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Перша літера прізвища студента Номер варіанта
А–Б   1
В–Г   2
Д–Є   3
Ж–З   �
І–К   5

Л–Н   6
О–Р   7
С–У   8
Ф–Ч   9
Щ–Я 10

Контрольна робота передбачає відповіді на теоретичні питання, 
виконанню яких має передувати вивчення студентом рекомендова-
них джерел, спеціальної літератури, законодавчих і підзаконних актів 
з дисципліни “Україна і міжнародне право”.

ВАріАНТИ  КОНТрОЛЬНИх  рОБіТ

Варіант 1
 1. Становлення державності на території України і розвиток міжна-

родних відносин.
 2. Дипломатичні представництва України.
 3. Міжнародно-правова діяльність України в ООН.

Варіант 2
 1. Міжнародно-правовий статус України в період 1923–19�� рр. 
 2. Поняття і загальна характеристика консульського права. 
 3. Міжнародно-правова діяльність України в інших міжнародних 

організаціях.

Варіант 3
 1. Міжнародно-правова діяльність України після Другої світової 

війни. 
 2. Принципи і норми, які регулюють консульську діяльність. 
 3. Поняття прав людини. 
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Варіант 4
 1. Участь Радянської України в міжнародному інституційному ме-

ханізмі: міжурядових організаціях і міжнародних конференціях. 
 2. Правові засади консульської діяльності України. 
 3. Способи реалізації прав людини на міжнародному рівні.

Варіант 5
 1. Міжнародно-правові аспекти здійснення державного сувереніте-

ту України на сучасному етапі.
 2. Консульські установи України за кордоном. 
 3. Способи захисту прав людини на внутрішньодержавному рівні.

Варіант 6
 1. Визнання України як незалежної суверенної держави. 
 2. Поняття і характерні особливості правотворчої діяльності в між-

народних організаціях. 
 3. Регіональний захист прав людини в Європі.

Варіант 7
 1. Правонаступництво України після розпаду Радянського Союзу. 
 2. Право міжнародних організацій як галузь сучасного міжнародно-

го права. 
 3. Діяльність Страсбурзького суду. 

Варіант 8
 1. Зовнішні зносини України. 
 2. Правотворчий процес у межах міжнародних організацій. 
 3. Участь України в захисті прав і свобод людини на міжнародній 

арені.

Варіант 9
 1. Дипломатична діяльність України в міжнародних організаціях.
 2. Способи захисту прав людини на внутрішньодержавному рівні.
 3. Правотворчий процес у межах міжнародних організацій. 

Варіант 10
 1. Структура і функції Міністерства закордонних справ України. 
 2. Міжнародно-правова діяльність України в рамках Організації з 

питань безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
 3. Діяльність законодавчої, виконавчої та судової гілок влади в Ук-

раїні із забезпечення прав людини. 
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