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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Актуальні проблеми міжнародного права є однією з нормативних
навчальних дисциплін освітньо-професійної підготовки спеціалістів
з правознавства, що вивчає проблемні аспекти системи сучасного
міжнародного права.
Мета навчальної дисципліни “Актуальні проблеми міжнародного
права”:
• поглибити знання студентів у сфері теорії міжнародного права
та основних галузей міжнародного права;
• ознайомити студентів з проблемними аспектами, що характеризують систему сучасного міжнародного права;
• сформувати у студентів правничий світогляд, правосвідомість і
правову культуру правознавця, юридичне мислення;
• навчити студентів самостійно поглиблювати і оновлювати знання у сфері міжнародного права.
Завдання навчальної дисципліни “Актуальні проблеми міжнародного права”:
• навчити студентів самостійно аналізувати норми міжнародного
права, ґрунтуючись на дослідженні міжнародно-правових актів
універсального та регіонального характеру;
• виробити у студентів вміння повно та всебічно досліджувати
проблемні аспекти міжнародного права;
• навчити студентів виявляти загальні тенденції розвитку міжнародного права, ґрунтуючись на узагальненні змісту фундаментальних міжнародно-правових актів;
• навчити студентів здійснювати аналіз теорії міжнародного права на підставі дослідження плюралістичної наукової думки;
• виробити у студентів вміння досліджувати проблемні аспекти
окремих галузей міжнародного права, ґрунтуючись на поглибленому вивченні системи міжнародно-правових актів у відповідній сфері;
• навчити студентів самостійно досліджувати, аналізувати, систематизувати та узагальнювати здобуті знання щодо проблемних
аспектів сучасного міжнародного права;
• розширити правничий світогляд студентів.
Вивчення навчальної дисципліни “Актуальні проблеми міжнародного права” ґрунтується на знанні студентів міжнародного права,
міжнародного права захисту прав та основних свобод людини, міжна

родного гуманітарного права, права міжнародних договорів, міжнародного кримінального права, міжнародного трудового права, міжнародного права навколишнього середовища, міжнародного морського
права, міжнародного повітряного права, інших галузей міжнародного
права, а також порівняльного правознавства.
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“Актуальні проблеми міжнародного права”
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Змістовий модуль І. Актуальні міжнародно-правові проблеми
сучасного світового співтовариства
Тема 1. Характеристика проблеми міжнародної
правосуб’єктності
Аналіз плюралістичної наукової думки щодо значення інституту
міжнародної правосуб’єктності та його місця в системі сучасного міжнародного права. Особливості правосуб’єктності міжнародного співтовариства. Причини обмеження прав міжнародного співтовариства.
Переваги та недоліки концепції виведення правосуб’єктності держави
з її суверенітету. Ґенеза наукової думки щодо правосуб’єктності міжнародних організацій. Проблема ототожнення міжнародного співто

вариства і міжнародної організації, що виступає від його імені. Поняття об’єктивної міжнародної правосуб’єктності ООН. Характеристика
проблеми правонаступництва міжнародної правосуб’єктності міжнародних організацій.
Література [5; 14; 15; 17; 24; 26]
Тема 2. Співвідношення міжнародного правопорядку та сфери
невід’ємних суверенних прав держави
Характеристика доктрини “заповідної зони” держави. Переваги та
недоліки доктрини “заповідної зони” держави. Підстави заперечення
теорії “заповідної зони” держави міжнародною судовою практикою.
Поняття сфери невід’ємних суверенних прав держави. Характеристика системи внутрішньої компетенції держав. Відмінність “виключної” компетенції відповідно до Пакту Ліги Націй і внутрішньої компетенції відповідно до Статуту ООН.
Література [1; 19; 20; 24; 26]
Тема 3. Проблемні аспекти компетенції держави за межами
її території
Поняття “малих” територіальних повноважень, що здійснюються державою за межами своїх кордонів. Характеристика здійснення
“малих” повноважень у виключному порядку. Поняття колективного здійснення державного суверенітету. Специфіка здійснення територіального суверенітету під контролем. Поняття особистої юрисдикції. Характеристика повноважень держави у відношенні до своїх
публічних служб за кордоном.
Література [11; 12; 14–16; 26]
Тема 4.	Реалізація права народів на самовизначення.
Проблемні аспекти деколонізації
Специфіка принципу права народів на самовизначення. Поняття права на деколонізацію. Генеза права народів на деколонізацію.
Аналіз Хартії деколонізації. Особливості здійснення права народів
на деколонізацію. Характеристика принципу обов’язкової думки колоніального народу. Проблемні аспекти здійснення права народів на
деколонізацію.
Література [22–24; 26; 32]



Тема 5. Проблеми міжнародно-правового визнання сил,
що виступають проти державної влади
Поняття та гуманітарне значення визнання повстанців. Обмежений характер міжнародно-правового визнання повстанців. Особливості визнання як воюючої сторони. Характеристика порядку прийняття рішення про визнання як повстанських сил, або як воюючої
сторони. Порядок визнання нації. Особливості визнання національно-визвольних рухів.
Література [13; 17; 23; 25; 26]
Тема 6. Характеристика проблеми реалізації
міжнародно-правових норм у внутрішньому праві
Аналіз плюралістичних наукових поглядів на вирішення питання
реалізації міжнародно-правових норм у внутрішньому праві. Характеристика концепції імплементації норм міжнародного права. Сутність та види трансформації.
Література [5; 14; 15; 17; 22; 26]
Змістовий модуль II. Характеристика проблемних аспектів
окремих галузей сучасного міжнародного
права
Тема 7. Характеристика деяких проблем права міжнародних
договорів
Проблемні аспекти презумпції відкритості для багатосторонніх
міжнародних договорів. Переваги та недоліки застережень. Наслідки
застережень і заперечень проти них. Характеристика проблеми суттєвих порушень при укладенні міжнародних договорів. Проблеми законності об’єкту міжнародного договору. Відмінності абсолютної та
відносної недійсності міжнародних договорів. Проблема подільності
міжнародного договору.
Література [18; 25; 47; 50; 53]
Тема 8. Огляд актуальних проблем міжнародного
кримінального права
Характеристика плюралістичної наукової думки щодо сутності
міжнародного кримінального права. Наукова дискусія щодо класифікації міжнародних злочинів. Проблемні аспекти реалізації норм


міжнародного кримінального права. Основні напрями міжнародноправової боротьби з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом. Основні напрями боротьби з міжнародним тероризмом. Основні
напрями боротьби з міжнародними злочинами, що посягають на свободу людини.
Література [25; 38; 41; 43; 46]
Тема 9. Характеристика проблемних аспектів міжнародного
трудового права
Характеристика наукової дискусії щодо місця міжнародного трудового права в системі міжнародного права. Проблема міжнародноправового захисту прав інвалідів на трудову інтеграцію. Проблемні
аспекти міжнародно-правової охорони праці підлітків. Взаємозв’язок
трудової міграції з торгівлею людьми. Проблеми міжнародно-правового забезпечення охорони праці. Проблемні аспекти реалізації норм
міжнародного трудового права.
Література [7; 25; 36; 37]
Тема 10. Огляд актуальних проблем міжнародного
космічного права
Проблемні аспекти формування галузевих принципів міжнародного космічного права. Особливості норм “космічних” міжнародних
договорів. Проблемні аспекти сучасного правового статусу космічного простору. Міжнародне космічне право і комерціалізація сучасних
космічних проектів. Міжнародно-правове регулювання діяльності зі
спасіння космонавтів, повернення космонавтів і об’єктів, запущених
у космічний простір. Міжнародно-правове регулювання проблеми
техногенного забруднення космічного простору.
Література [9; 25; 39; 40]
Тема 11. Характеристика деяких проблем міжнародного
повітряного права
Характеристика плюралістичної наукової думки щодо сутності
міжнародного повітряного права. Проблемні аспекти проекту “єдиного європейського неба”. Наукова дискусія щодо визначення критеріїв
класифікації польотів повітряних суден. Характеристика проблеми
міжнародно-правового захисту цивільної авіації від протиправних
дій, які загрожують її безпеці. Особливості міжнародно-правового


механізму боротьби з актами незаконного втручання в діяльність
цивільної авіації в межах ООН та ІКАО.
Література [4; 8; 25; 30]
Тема 12. Огляд актуальних проблем міжнародного права
навколишнього середовища
Територіальний суверенітет держав і глобальна екосистема. Характеристика проблемних аспектів здійснення програми ЮНЕП.
Особливості регіональної системи міжнародно-правового захисту
навколишнього природного середовища. Роль міжнародних неурядових організацій в системі міжнародно-правового захисту навколишнього природного середовища. Проблема фактору часу у втіленні в
життя міжнародних норм в галузі охорони навколишнього природного середовища. Проблема забезпечення міжнародно-правового контролю щодо дотримання міжнародних норм в галузі охорони навколишнього природного середовища.
Література [10; 25; 27; 35]
Змістовий модуль ІII. Пріоритетне значення та актуальні
проблеми міжнародного права у сфері
захисту прав людини та основних
свобод
Тема 13. Проблемні аспекти системи міжнародно-правового
захисту громадянських та політичних прав людини
Міжнародне право в галузі захисту прав людини і проблема смертної кари. Характеристика наукової дискусії щодо проблеми евтоназії в контексті міжнародно-правового захисту права людини на життя. Проблемні аспекти міжнародно-правового захисту честі і гідності
особи. Переваги та недоліки універсальної системи міжнародно-правового захисту громадянських та політичних прав особи. Проблемні
аспекти системи міжнародно-правового захисту громадянських та
політичних прав особи в Арабському регіоні та Африці.
Література [31; 54; 58; 59]



Тема 14. Аналіз актуальних проблем системи
міжнародно-правового захисту
соціально-економічних прав людини
Проблеми, що витікають з рекомендаційного характеру визнаних
на міжнародному рівні соціально-економічних прав. Закріплені нормами міжнародного права соціально-економічні права як позитивні
зобов’язання держави. Переваги та недоліки системи міжнародноправового захисту соціально-економічних прав особи на універсальному рівні. Проблемні аспекти регіональної системи захисту соціально-економічних прав особи.
Специфіка реалізації міжнародно-правових соціальних стандартів у внутрішньому праві держав.
Література [7; 36; 37; 42; 58]
Тема 15. Проблемні аспекти міжнародно-правового захисту
найвразливіших категорій осіб
Характеристика проблеми міжнародно-правового захисту інвалідів. Проблемні аспекти міжнародно-правового захисту дітей.
Особливості системи міжнародно-правового захисту жінок. Реалізація міжнародно-правових норм щодо захисту найвразливіших категорій осіб у внутрішньому праві держав. Характеристика переваг
та недоліків системи міжнародно-правового захисту найвразливіших
категорій осіб.
Література [31; 37; 54; 58; 59]
Тема 16. Характеристика проблем міжнародно-правового
захисту біженців та осіб без громадянства
Ґенеза міжнародно-правового захисту біженців та осіб без громадянства. Проблема подальшого визнання і втілення права територіального притулку, проголошеного Загальною декларацією прав
людини. Міжнародно-правові заходи, спрямовані на зменшення осіб
без громадянства. Характеристика переваг та недоліків універсальної системи міжнародно-правового захисту біженців та осіб без громадянства. Аналіз міжнародно-правових норм регіонального рівня
щодо захисту біженців та осіб без громадянства.
Література [26; 31; 54; 58]
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Специфіка правосуб’єктності міжнародного співтовариства.
2. Зміст та значення доктрини „ заповідної зони” держави.
3. співвідношення “виключної” компетенції відповідно до Пакту Ліги Націй і внутрішньої компетенції відповідно до Статуту
ООН.
	4. Зміст та значення Хартії деколонізації.
5. Характеристика порядку здійснення права народів на деколонізацію.
6. Сутність “малих” територіальних повноважень, що здійснюються
державою за межами своїх кордонів.
7. Характеристика специфіки здійснення територіального суверенітету під контролем.
8. Порядок визнання як воюючої сторони.
9. Специфіка визнання національно-визвольних рухів.
10. Характеристика проблеми відображення положень про імунітети
міжнародних організацій у внутрішньому законодавстві держав.
11. Правонаступництво міжнародної правосуб’єктності міжнародних
організацій.
12. Поняття та наслідки суттєвих порушень при укладенні міжнародних договорів.
13. Зміст та значення презумпції відкритості для багатосторонніх
міжнародних договорів.
14. Характеристика проблеми подільності міжнародного договору.
15. Особливості реалізації норм міжнародного кримінального права.
16. Сутність проблеми боротьби з міжнародними злочинами, що посягають на свободу людини.
17. Характеристика проблемних аспектів міжнародно-правового захисту прав інвалідів на трудову інтеграцію.
18. Специфіка міжнародно-правового забезпечення охорони праці.
19. Характеристика сучасного правового статусу космічного простору.
20. Проблема комерціалізації сучасних космічних проектів у контексті міжнародного космічного права.
21. Характеристика переваг і недоліків проекту “єдиного європейського неба”.
22. Основні напрями міжнародно-правового захисту цивільної авіації від протиправних дій, які загрожують її безпеці.
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23. Поняття, переваги та недоліки програми ЮНЕП.
24. Специфіка міжнародно-правового контролю щодо дотримання
міжнародних норм в галузі охорони навколишнього природного
середовища.
25. Наукова дискусія щодо проблеми евтоназії в контексті міжнародно-правового захисту права людини на життя.
26. Міжнародне право в галузі захисту прав людини і проблема смертної кари.
27. Характеристика проблемних аспектів у сфері міжнародно-правового захисту дітей.
28. Проблема відображення міжнародно-правових норм щодо захисту найвразливіших категорій осіб у внутрішньому праві держав.
29. Сутність та проблемні аспекти універсальної системи міжнародно-правового захисту біженців та осіб без громадянства.
30. Поняття та особливості втілення права територіального притулку, проголошеного Загальною декларацією прав людини.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Характеристика проблеми правосуб’єктності міжнародного співтовариства.
2. Особливості правосуб’єктності міжнародного співтовариства.
3. Причини обмеження прав міжнародного співтовариства.
	4. Проблема ототожнення міжнародного співтовариства і міжнародної організації, що виступає від його імені.
5. Характеристика доктрини “заповідної зони” держави.
6. Переваги та недоліки доктрини “заповідної зони” держави.
7. Підстави заперечення теорії “заповідної зони” держави міжнародною судовою практикою.
8. Поняття сфери невід’ємних суверенних прав держави.
9. Характеристика системи внутрішньої компетенції держав.
10. Відмінність “виключної” компетенції відповідно до Пакту Ліги
Націй і внутрішньої компетенції відповідно до Статуту ООН.
11. Специфіка принципу права народів на самовизначення.
12. Поняття права на деколонізацію.
13. Генеза права народів на деколонізацію.
14. Аналіз Хартії деколонізації.
15. Особливості здійснення права народів на деколонізацію.
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16. Характеристика принципу обов’язкової думки колоніального
народу.
17. Проблемні аспекти здійснення права народів на деколонізацію.
18. Поняття “малих” територіальних повноважень, що здійснюються
державою за межами своїх кордонів.
19. Характеристика здійснення “малих” повноважень у виключному
порядку.
20. Поняття колективного здійснення державного суверенітету.
21. Специфіка здійснення територіального суверенітету під контролем.
22. Поняття особистої юрисдикції.
23. Характеристика повноважень держави щодо своїх публічних
служб за кордоном.
24. Поняття та гуманітарне значення визнання повстанців.
25. Особливості визнання як воюючої сторони.
26. Характеристика порядку прийняття рішення про визнання як
повстанських сил або як воюючої сторони.
27. Порядок визнання нації.
28. Аналіз плюралістичної наукової думки щодо значення інституту
міжнародної правосуб’єктності та його місця в системі сучасного
міжнародного права.
29. Переваги та недоліки концепції виведення правосуб’єктності держави з її суверенітету.
30. Ґенеза наукової думки щодо правосуб’єктності міжнародних організацій.
31. Характеристика проблеми правонаступництва міжнародної
правосуб’єктності міжнародних організацій.
32. Особливості визнання національно-визвольних рухів.
33. Поняття об’єктивної міжнародної правосуб’єктності ООН.
34. Співвідношення об’єктивної провосуб’єктності ООН і внутрішньої компетенції держав.
35. Проблемні аспекти презумпції відкритості для багатосторонніх
міжнародних договорів.
36. Переваги та недоліки застережень.
37. Наслідки застережень і заперечень проти них.
38. Характеристика проблеми суттєвих порушень при укладенні
міжнародних договорів.
39. Проблеми законності об’єкту міжнародного договору.
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	40. Відмінності абсолютної та відносної недійсності міжнародних договорів.
	41. Проблема подільності міжнародного договору.
	42. Характеристика плюралістичної наукової думки щодо сутності
міжнародного кримінального права.
	43. Характеристика наукової дискусії щодо класифікації міжнародних злочинів.
	44. Проблемні аспекти реалізації норм міжнародного кримінального
права.
	45. Основні напрями міжнародно-правової боротьби з легалізацією
доходів, здобутих злочинним шляхом.
	46. Основні напрями боротьби з міжнародним тероризмом.
	47. Основні напрями боротьби з міжнародними злочинами, що посягають на свободу людини.
	48. Характеристика наукової дискусії щодо місця міжнародного трудового права в системі міжнародного права.
	49. Проблема міжнародно-правового захисту прав інвалідів на трудову інтеграцію.
50. Проблемні аспекти міжнародно-правової охорони праці підлітків.
51. Взаємозв’язок трудової міграції з торгівлею людьми.
52. Проблеми міжнародно-правового забезпечення охорони праці.
53. Проблемні аспекти реалізації норм міжнародного трудового права.
54. Проблемні аспекти формування галузевих принципів міжнародного космічного права.
55. Особливості норм “космічних” міжнародних договорів.
56. Проблемні аспекти сучасного правового статусу космічного простору.
57. Міжнародне космічне право і комерціалізація сучасних космічних проектів.
58. Міжнародно-правове регулювання діяльності зі спасіння космонавтів, повернення космонавтів і об’єктів, запущених у космічний
простір.
59. Міжнародно-правове регулювання проблеми техногенного забруднення космічного простору.
60. Характеристика плюралістичної наукової думки щодо сутності
міжнародного повітряного права.
61. Проблемні аспекти проекту “єдиного європейського неба”.
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62. Наукова дискусія щодо визначення критеріїв класифікації польотів повітряних суден.
63. Характеристика проблеми міжнародно-правового захисту цивільної авіації від протиправних дій, які загрожують її безпеці.
64. Особливості міжнародно-правового механізму боротьби з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації в межах
ООН та ІКАО.
65. Територіальний суверенітет держав і глобальна екосистема.
66. Характеристика проблемних аспектів здійснення програми
ЮНЕП.
67. Особливості регіональної системи міжнародно-правового захисту навколишнього природного середовища.
68. Роль міжнародних неурядових організацій в системі міжнародноправового захисту навколишнього природного середовища.
69. Проблема фактору часу у втіленні в життя міжнародних норм в
галузі охорони навколишнього природного середовища.
70. Проблема забезпечення міжнародно-правового контролю щодо
дотримання міжнародних норм в галузі охорони навколишнього
природного середовища.
71. Міжнародне право в галузі захисту прав людини і проблема смертної кари.
72. Характеристика наукової дискусії щодо проблеми евтоназії в контексті міжнародно-правового захисту права людини на життя.
73. Проблемні аспекти міжнародно-правового захисту честі і гідності
особи.
74. Переваги та недоліки універсальної системи міжнародно-правового захисту громадянських і політичних прав особи.
75. Проблемні аспекти системи міжнародно-правового захисту громадянських і політичних прав особи в Арабському регіоні і Африці.
76. Проблеми, що витікають з рекомендаційного характеру визнаних
на міжнародному рівні соціально-економічних прав.
77. Закріплені нормами міжнародного права соціально-економічні
права як позитивні зобов’язання держави.
78. Переваги та недоліки системи міжнародно-правового захисту соціально-економічних прав особи на універсальному рівні.
79. Проблемні аспекти регіональної системи захисту соціально-економічних прав особи.
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80. Аналіз плюралістичних наукових поглядів на вирішення питання
реалізації міжнародно-правових норм у внутрішньому праві.
81. Характеристика концепції імплементації норм міжнародного
права.
82. Сутність та види трансформації.
83. Особливості системи міжнародно-правового захисту жінок.
84. Реалізація міжнародно-правових норм щодо захисту найвразливіших категорій осіб у внутрішньому праві держав.
85. Характеристика переваг та недоліків системи міжнародно-правового захисту найвразливіших категорій осіб.
86. Ґенеза міжнародно-правового захисту біженців та осіб без громадянства.
87. Проблема подальшого визнання і втілення права територіального
притулку, проголошеного Загальною декларацією прав людини.
88. Міжнародно-правові заходи, спрямовані на зменшення осіб без
громадянства.
89. Характеристика переваг та недоліків універсальної системи міжнародно-правового захисту біженців та осіб без громадянства.
90. Аналіз міжнародно-правових норм регіонального рівня щодо захисту біженців та осіб без громадянства.
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