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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

«Мiжнародне право» як навчальна дисциплiна вiдiграе важливу роль у 
професiйнiй пiдготовцi майбутнiх юристiв. Вивчення мiжнародного права 
мае не тiльки пiзнавальне, теоретичне значения, але й дуже велике практичне 
значения, що пов' язано з бурхливим розвитком мiжнародноi' спiвпрацi 
Украi'ни з iншими державами i мiжнародними органiзацiями, що вимагае 
знань в сферi правового регулювання мiждержавних вiдносин. 

Для успiшного складання фахового вступного випробування на здобуття 
ступеня бакалавра абiтурiенти повиннi опанувати певним iнструментарiем 
науки мiжнародного права, знати загальнi положения сучасного 
мiжнародного права, його icтopii', джер~ i системи; володiти знаниями щодо 
кола суб'ектiв мiжнародного права i i'x правового статусу; основних 
принципiв сучасного мiжнародного права; взаемодii' мiжнародного i 
внутрiшньодержавного права; а також знати змiст основних iнститутiв i 
галузей мiжнародного права, таких як: право мiжнародних органiзацiй; право 
мiжнародних договорiв; право зовнiшнiх зносин; мiжнародне право прав 
людини; мiжнародне морське право; мiжнародно-правовi засоби вирiшення 
мiжнародних суперечок; мiжнародне право в перiод збройних конфлiктiв. 

Глибоке засвоення положень мiжнародного права е необхiдною 
передумовою правильного застосовування мiжнародних договорiв Украi'ни i 
iмплементацii' норм i принципiв сучасного мiжнародного права. 

Фахове вступне випробування проводиться у виглядi виконання 

письмових тестових завдань. Тестовi питания охоплюють основнi поняття 
мiжнародного мiжнародного права, як публiчного, так i приватного. Мета .. 
випробування - виявити рiвень rеоретичноi' пiдготовки абiтурiентiв з 
дисциплiни «мiжнародне право» та здiйснити вiдбiр абiтурiентiв на навчання 
за рiвнем вищоi' освiти бакалавр. Кiлькiсть тестових завдань: 20 у кожному 
вар1анп. 

Тестовий контроль для перевiрки знань вступникiв в сучасних умовах 
мае низку переваг над традицiйними методами вступних випробувань: 
економiя витрат часу, перевiрка рiвня засвоення значноi' частини навчального 
матерiалу; одночасна охопленiсть перевiркою великоi' кiлькостi осiб; фiксацiя 
обiзнаностi у кiлькiсних показниках; визначення рейтингу, необхiдного в 
конкурсному вiдборi; кiлькiсна фiксацiя (в балах) рiвня засвоення матерiалу; 
полегшення оцiнювання завдяки однозначностi правильних вiдповiдей; 
отримання об' ективноi' оцiнки знань абiтурiснтiв; статистична оцiнка 
результатiв вступного випробування. У ci тестовi завдання сконструйованi у 
закритiй формi ( тобто мають запропщю:~1анi варiанти вiдповiдей, з яких одна е 
правильною). Кожне тестове завдання мае таку структуру: запитально

iнструктивна частина i вiдповiдi. 
Пiд час розв 'язання тестового завдання абiтурiенту слiд уважно 

ознайомитися iз запитально-iнструктивною частиною, оскiльки саме вона 
часто мiстить пiдказку одноелементного чи багатоелементного (множинного) 
вибору правильноi" вiдповiдi. 
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Майбутнi фахiвцi повиннi знати: 
- особливостi предмета сучасного мiжнародного права; 
- м1сце м1жнародно-правових "норм у системi нормативного 

регулювання; , 
- особливостi системи та джерела сучасного мiжнародного права; . . . . . - сшввщношення м1жнародного 1 нацюнального права; 

особливостi мiжнародного морського, космiчного, повпряного, 
гумаютарного права, права зовюшюх зносин, м1жнародних 

органiзацiй, мiжнародних договорiв i т.д.; 
особливостi мiжнародноI правосуб' ектностi держави, м1жнародних 
органiзацiй, iндивiда; 

- унiверсальнi правовi акти про мiжнароднi договори, 
правонаступництво держав, визнания урядiв, права народiв i нацiй, 
що борються за своI права, положения щодо захисту прав людини, 
мiжнародного гуманiтарного права i мiжнародного кримiнального 
права; 

- положения та практику дijл,ностi Украiни стосовно втiлення 
принципiв i загальновизнаних норм мiжнародного права на 
мiжнароднiй аренi, виконания нашою державою своiх зобов' язань у 
вiдносинах мiж суб' ектами. 

Майбутнi фахiвцi повиннi вмiти: 
- користуватися Конституцiею та законами Украiни, м1жнародними 

договорами, актами мiжнародних органiзацiй; 
- застосовувати положения м1жнародно-правових угод за участю 

Украiни; 

- користуватися м1жнародно-правовими актами, спрямованими, 

зокрема на боротьбу зi злочиннiстю у мiжнародному правi, на захист 
прав людини; 

- тлумачити норми мiжнародно-правових договорiв за участю Украiни; 
- оцiнювати нацiональне законодаilство з точки зору його вiдповiдностi . , 

сучасному м1жнародному праву. 

5 



ЗМIСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Тема 1. Поняття i система мiжнародного права. Поняття й 

особливостi мiжнародного права. Мiжнародне право як самостiйна система 

права. ФункцiУ мiжнародного права. Предмет i об'Ект мiжнародного права. 

Юридично обов'язкова сила мiжнародного права. Сфера дi'i мiжнародного 

права. Система мiжнародного права. Спiввiдношення м1жнародного 

публiчного i мiжнародного приватног~ !Трава. 
Тема 2. Етапи розвитку мiжнародного права. Виникнення 

мiжнародного права та перiодизацiя його icтopiI. Мiжнародне право 

Стародавнього перiоду. Мiжнародне право в епоху Середньовiччя. 

Вестфальська конфiгурацiя унiверсального мiжнародного права. Мiжнародне 

право в перiод Лiги Нацiй (1919-1946 рр. ). У нiверсальне мiжнародне право 

перiоду ООН (з 1945 р.) Становления i розвиток доктрини мiжнародного 
права. 

Тема 3. Суб'rкти мiжнародного права. Поняття i види суб'Ектiв 

мiжнародного права. Поняття i змiст мiжнародноУ правосуб'Ектностi. 

Держави - основнi суб'Екти мiжнародного права. Правосуб'Ектнiсть нацiй i 

народiв, що борються за нацiональне звiльнення. Правосуб'Ектнiсть 

мiжнародних органiзацiй. Мiжнародна правосуб'Ектнiсть державоподiбних 

утворень. Проблема мiжнародноУ • правосуб'Ектностi фiзичних осiб. 

Правонаступництво в мiжнародному ;равi. 
Тема 4. Iнститут визнання в мiжнародному правi. Поняття визнання в 

мiжнародному правi. Визнання de jure. Визнання de facto. Визнання ad hoc. 

Конститутивна теорiя визнання. Декларативна теорiя визнання. Визнання 

держав. Проблема невизнаних та частково визнаних держав. Визнання 

уряд1в. 

Тема 5. Норми мiжнародного права. Поняття та риси норм 

мiжнародного права. Класифiкацiя норм мiжнародного права. 1€рархiя 

мiжнародно-правових норм. Iмперативнi i диспозитивнi норми мiжнародного 

права. Поняття м'якого права. Тлумачення норм мiжнародного права. 

Основнi принципи мiжнародного права. 

Тема 6. Джерела мiжнародного права. Поняття i види джерел 

мiжнародного права. Мiжнародний дог~вiр як джерело мiжнародного права. 

Мiжнародний звичай як джерело мiжнародного права Рiшення мiжнародних 

органiзацiй i конференцiй як джерело мiжнародного права. Основнi 

принципи права як джерело мiжнародного права. Рiшення мiжнародних 

судових органiв в системi джерел мiжнародного права. Одностороннi акти 

держав. 

Тема 7. Територiя та iншi простори. Поняття i види територiй у 

мiжнародному правi. Юридична природа i склад державноУ територii'. 

Правовi пiдстави i способи змiни державноУ територiУ. Державнi кордони. 

Правовий режим мiжнародних рiк. Режим Арктики. Мiжнародно-правовий 

режим Антарктики. 
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Тема 8. Вiдповiдальнiсть в мiж11аро;щому 11равi. / /ошптя та 

принципи мiжнародно-правовоi" вiдповi;(алыюстi. Лжсрсщt 11 rава 
мiжнародно·i вiдповiдалы-юстi. IОридичнi та фактичнi пi;(стави ои,,ик,,с,,ш, 

мiжнародноi' вiдповiдальностi держав. Поняття та склад мiж11нро;що

протиправного дiяння держав. Види i форми мiжнародно't" вiдповi;~алыюстi 

держав. Обставини, що виключають протиправнiсть дiяння держав . 

Тема 9. Мiжнародно-правова регламе1пацiя положения 11ассJ1еш1я. 

Мiжнародно-правовi питания rромадянства. Набуття I втрата громадя11ства. 

Громадянство по народженню. Натуралi1ацiя. Оптацiя. Трансферт. 

Множинне громадянство. Проблема правового статусу бiпатридin. 

Безгромадянство. Iноземцi та iноземнi rромадяни. Мiжнародно-правовий 

режим бiженцiв i вимушених переселенцiв. 

Тема 10. Права людини i мi,жнародне право. Мiжнародне право 

захисту прав людини як rалузь мiжнародноrо права. Поняття i змiст 

мiжнародно-правових стандартiв у сферi прав людини. Унiверсальнi й 

регiональнi механiзми захисту прав людини й основних свобод. Система та 

повноваження Органiзацii" Об'сднаних Нацiй в rалузi прав людини. 

€вропейська система захисту прав людини: загальна характеристика. 

€вропейська конвенцiя про захист прав i основних свобод людини 1950 р. як 

джерело мiжнародного права захисту прав людини. €вропейський Суд по 

правам людини: структура, юрисдикцiя, порядок звернень. 

Тема 11. Мiжнародне кримiнальне право. Поняття мiжнародного 

кримiнального права, його предмет i джерела. Виникнення i еволюцiя 

концепцiI мiжнародного кримiнального права в мiжнародно-правовий 

доктринi. Структура мiжнародного кримiнального права: мiжнародне 

кримiнальне право stricto sensu i "трnнснацiональне кримiнальне право. 

Поняття i види мiжнародних злочинiв. Поняття i принципи кримiнальноi" 

юрисдикцiI в мiжнародному кримiнальному правi. 

Тема 12. Мiжнародне морське право. Поняття мiжнародного 

морського права. Кодифiкацiя мiжнародного морського права. Внутрiшнi 

морськi води та 1х правовий режим. Правовий режим територiальних вод. 

Право мирного проходу. Поняття i правовий режим прилегло"i зони. 

Правовий режим виключноi" економiчноi" зони. Правовий режим 

континентального шельфу. Вiдкрите море i його правовий режим. Правовий 

статус Мiжнародного району морського дна. 

Тема 13.Мирнi засоби вирiшення мiжнародних суперечок. Поняття i 

види мiжнародних суперечок. Поняття мирних засобiв вирiшення 

мiжнародних суперечок. Безпосереднi переговори i консультацii". Добрi 

послуги i посередництво. Мiжнародщ~ примирлива процедура: слiдчi й 

погоджувальнi кoмicii'. Мiжнародниif арбiтраж як засiб мирного вирiшення . . 
м~жнародних спор1в. 

Тема 14. Поняття та види джерел мiжнародного приватного права. 

Норми внутрiшньо-державного права як джерело мiжнародного приватного 

права. Судова та арбiтражна практика як джерело мiжнародного приватного 

права. Мiжнароднi та торгiвельнi звичаi' як джерело мiжнародного 

приватного права. 
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Мiжнароднi угоди (договори) як джерело м1·жна 
родного приватного 

права. 

Тема 15. Фiзичнi особи як суб'€кти мiжнародного приватного . . • права. 

Правове. полож~ння ф1з_~:них ос10" в мiжнародному приватному правi, 
понятгя IНоземц~в в Укра~ю, правове положения iноземних громадян та осiб 
без :rомадян~тва в Укра'iнi, правовий статус iноземцiв у рiзних сферах 
сусшльних вщно~ин, особистий закон фiзично'i особи в мiжнародному 
приватному прав~, правоздатнiсть та дiездатнiсть (цивiльна, трудова, 
шлюбно-сiмейна) iноземцiв в Укра'iнi, колiзiйнi питания дiездатностi 
iноземцiв, колiзiйнi питания безвiсно'i вiдсутностi та оголошення особи 
померлою в мiжнародному приватному правi, соцiальне забезпечення 
iноземцiв, правовi режими iноземцiв, правове положения укра'iнських 
громадян за кордоном. 

Тема 16. Юридичнi особи як суб'€кти мiжнародного приватного 
права. Правове положения юридичних осiб в мiжнародному приватному 
правi, поняття особистого закону юридично'i особи, понятгя 
«нацiональностi» юридично'i особи,в '"'мiжнародному приватному правi та 
доктрини П визначення. Критерiй «контролю» юридично'i особи, колiзiйне 
регулювання статусу юридичних осiб за законодавством Укра'iни, iноземнi 

юридичнi особи в Укра'iнi, 'ix допуск до господарсько'i дiяльностi в Укра'iнi, 
форми участi iноземних юридичних осiб в господарськiй дiяльностi в 
УкраУнi. Представництва та фiлiУ iноземних юридичних осiб в УкраУнi, 
правовий режим iноземних юридичних осiб в УкраУнi, пiдстави його 

встановлення, правове положения украУнських юридичних осiб за 

кордоном, мiжнароднi юридичнi особи, Ух правовий статус, правовi форми 

спiльноУ господарськоУ дiяльностi в УкраУнi. 

Тема 17. Держава як суб'€кт мiжнародного приватного права. Теорiя 
«розщеплення держави» в мiжнародному приватному правi, абсолютний та 

функцiональний iмунiтет держави, правове регулювання участi держави у 

приватноправових вiдносинах у сферi-мiжнародного приватного права за 
законодавством УкраУни, публiчнi утворення як суб'екти мiжнародного 

приватного права. 

Тема 18. Мiжнародний цивiльний процес. Поняття мiжнародного 

цивiльного процесу, поняття, види та способи визначення мiжнародноУ 
пiдсудностi, пророгацiйнi угоди, правила та пiдстави визначення пiдсудностi 
справ з iноземним елементом судам УкраУни, виключна пiдсуднiсть, 
процесуальна правоздатнiсть i дiездатнiсть iноземних осiб, процесуальне 
положения держави, судовий iмунiтет, виконання судових доручень, 

визнання та виконання рiшень iноземних судiв за законодавством УкраУни та 

зарубiжних краiн. 

• , 
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, 
KPИTEPII ОЦIНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКIВ НА ВСТУПНОМУ 

ВИПРОБУВАННI 

Сума балiв за всi види 

навчальноi" дiяльностi 

180-200 

160-179 

150-160 

130-149 

130-100 

55-99 

0-54 

Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS 

Оцiнка 

ECTS 
Оцiнка за нацiональною шкалою 

А 

в 

с 

D 

Е 

FX 

F 

Для екзамену, курсового 

проекту (роботи),практики 

вiдмiнно 

добре 

"' . , задовшьно 

Незадовiльно з можливiстю 

повторного складання 

незадовiльно з обо в' язковим 

повторним вивченням 

дисциплiни 

, 

для залiку 

зараховано 

Не зараховано з 

можливiстю повторного 

складання 

Не зараховано з 

обо в' язковим повторним 

вивченням дисципшни 
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