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ВСТУП 

 

Програма вступного іспиту до аспірантури розроблена у відповідності 

до Закону України «Про вищу освіту», стандарту вищої освіти КНТЕУ. В ній 

конкретизуються вимоги до здобувача третього рівня вищої освіти, які 

відповідають дев’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій, що 

передбачають здатність визначати та розв’язувати проблеми, які стосуються 

природи та структури міжнародного права, що функціонує в міжнародній 

системі, еволюціонуючи під впливом глобалізації міжнародних відносин. 

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі освітнього ступеня 

«магістр» за умови успішного виконання відповідної освітньої програми та 

публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Належна 

підготовка та успішне складання вступного іспиту до аспірантури за 

спеціальністю «Міжнародне право» засвідчує, що здобувач третього рівня 

вищої освіти достатньо підготовлений для отримання інтегральних, 

загальних, спеціальних (фахових) компетентностей, достатніх для здобуття 

фундаментальних знань з міжнародного права, опанування практичними 

уміннями і навичками для проведення науково-дослідницької діяльності за 

спеціальністю. 

Здобувач третього рівня вищої освіти повинен мати ґрунтовні знання зі 

спеціальності «Міжнародне право», які зобов’язаний продемонструвати на 

вступному іспиті до аспірантури: поняття міжнародного публічного права, 

становлення і розвиток міжнародного публічного права, норми міжнародного 

публічного права, джерела міжнародного права, імплементація та 

інкорпорація норм міжнародного права та кодифікація міжнародного права, 

основні принципи міжнародного публічного права, поняття суб’єкта 

міжнародного публічного праві, інститут визнання у міжнародному праві, 

інститут правонаступництва у міжнародному праві, відповідальність у 

міжнародному праві, право міжнародних договорів, право зовнішніх зносин: 

дипломатичне та консульське право, право міжнародних організацій, поняття 

території як правової категорії у міжнародному праві, міжнародне морське 

право, міжнародне повітряне право, міжнародне космічне право, міжнародне 

екологічне право, право міжнародної безпеки та вирішення міжнародних 

збройних конфліктів, мирні засоби розв’язання міжнародних спорів, 

міжнародне гуманітарне право, міжнародне співробітництво держав у 

боротьбі зі злочинністю, міжнародне економічне право, міжнародне трудове 

право, міжнародне атомне право, міжнародне право охорони культурних 

цінностей, роль міжнародного права в умовах глобалізації.  

Основний фокус освітньо-наукової програми КНТЕУ зі спеціальності 

293 – «Міжнародне право» – міжнародне економічне право. Здобувач 

повинен продемонструвати на вступному іспиті до аспірантури 

фундаментальні знання питань: поняття, джерел, принципів міжнародного 

економічного права; держава як суб’єкт міжнародного економічного права; 

міжнародні економічні організації (універсальні, регіональні); право 
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транснаціональної підприємницької діяльності; міжнародні економічні 

договори; забезпечення виконання зобов’язань, що випливають з 

міжнародних економічних договорів; міжнародне торговельне право – 

підгалузь міжнародного економічного права; міжнародне фінансове право; 

міжнародне транспортне право; міжнародно-правове регулювання 

співробітництва у промисловості та сільському господарстві; правове 

регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва; міжнародне 

інвестиційне право; право міжнародної економічної інтеграції; міжнародне 

митне право; право міжнародної економічної конкуренції; міжнародне 

трудове право. 
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Тема 1. Природа та розвиток міжнародного права 

Визначення міжнародного права. Аналогія міжнародного права з 

внутрішнім правом як сутність усіх дискусій про його природу. Соціологічні 

засади міжнародного права: множинність держав, міжнародне спілкування, 

збіжні принципи права (певні спільні ідеали, спільні моральні та матеріальні 

інтереси держав) та ін. Доктрина суверенітету в процесі еволюційного 

розвитку. Зобов'язальна сила міжнародного права. Концепція співтовариства 

в міжнародному праві та її розвиток. Право і політика в міжнародному 

співтоваристві. Роль сили. Міжнародна система (суб’єкти, відносини, норми) 

та міжнародний правопорядок. Еволюція міжнародного права під впливом 

глобалізації міжнародних відносин. Розвиток системи та структури 

міжнародного права, зокрема міжнародно-правової техніки, що виявляється в 

тенденції створення транснаціонального права. Сучасні теорії та тлумачення 

міжнародного права. Міжнародно-правова думка в Україні та її розвиток. 

Список рекомендованих джерел: 

Основні: 1-14, 15-34, 44-61; 

Додаткові: 62, 65, 67, 68, 76-79, 81-85. 

 

Тема 2. Історичний розвиток міжнародного права 

Стародавні джерела. Середньовіччя і Ренесанс. Засновники сучасного 

міжнародного права. Позитивізм і натуралізм. Формування класичного 

міжнародного права. Подальший розвиток міжнародного права з періоду 

Французької революції до Першої світової війни. Перетворення 

європейського міжнародного права на загальне міжнародне право. 

Заснування Ліги Націй і Організації Об'єднаних Націй. Міжнародне право в 

умовах "холодної війни". Деколонізація та виникнення нових незалежних 

держав (третій світ). Тенденції розвитку міжнародного права після 

закінчення "холодної війни". Входження України як незалежної правової, 

соціальної держави у світовий і європейський правовий простори.  

Список рекомендованих джерел: 

Основні: 1-14, 15-34, 44-61; 

Додаткові: 62, 65, 67. 

 

Тема 3. Основні принципи міжнародного публічного права 

Характерні риси основних принципів. Суверенна рівність держав. 

Невтручання у внутрішні справи. Рівноправ'я та самовизначення народів. 

Незастосування сили або загрози силою. Мирне врегулювання спорів. 

Непорушність кордонів. Повага до прав людини і основних свобод. 

Співробітництво держав. Добросовісне виконання міжнародно-правових 

зобов'язань. Тісний зв'язок між основними принципами та необхідність їх 

координації.  

Список рекомендованих джерел: 

Основні: 1-14, 25; 

Додаткові: 62, 66, 69, 70. 
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Тема 4. Джерела міжнародного права 

Договори. Міжнародне звичаєве право. Загальні принципи права. Еквіті 

та міжнародне право. Судові рішення. Доктрини найбільш кваліфікованих 

спеціалістів з публічного права різних націй. Інші джерела міжнародного 

права. Ієрархія джерел і jus cogens. Кодифікація та прогресивний розвиток 

міжнародного права. 

Список рекомендованих джерел: 

Основні: 1-14, 15-34, 44-61; 

Додаткові: 76, 77. 

 

Тема 5. Держава як основний суб’єкт міжнародного публічного 

права 

Поняття держави в міжнародному публічному праві. Територія 

держави. Народ держави. Державна влада. Визнання держав. Визнання 

урядів. Поява держав. Зникнення держав. Союз держав. Федеральна держава. 

Протекторат. Проблема неспроможності держави (failed state). 

Список рекомендованих джерел: 

Основні: 1-14, 40. 

Додаткові: 62, 63. 

 

Тема 6. Міжнародні організації суб’єкти міжнародного публічного 

права 

Міжнародні організації: поняття і розвиток. Міжнародна 

правоздатність. Право- і дієздатніст у внутрішньодержавному праві. 

Організаційна структура. Типологія міжнародних організацій. Універсальні 

та регіональні економічні організації. Зовнішні зносини: міжнародно-правові 

договори; відповідальність міжнародних організацій і їхніх членів. Імунітет. 

Список рекомендованих джерел: 

Основні: 1-14, 40. 

Додаткові: 62. 

 

Тема 7. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом держав 

Зв'язок міжнародного права з внутрішнім правом. Міжнародні норми 

про імплементацію міжнародного права у внутрішньоправових сферах. 

Техніка імплементації норм міжнародного права та тенденції її розвитку в 

правових системах держав. Практика України й інших держав. Специфіка 

застосування загальних норм міжнародного права у внутрішньому праві.  

Список рекомендованих джерел: 

Основні: 1-14, 15-34, 44-61; 

Додаткові: 63, 72, 81-85. 

 

Тема 8. Територія в міжнародному праві 

Концепція території в міжнародному праві. Територіальний 

суверенітет. Договори про кордони й арбітражні рішення щодо кордонів. 

Територіальна цілісність, самовизначення та різні вимоги. Доктрина uti 
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possidetis. Міжнародні прикордонні річки. "Загальна спадщина людства". 

Полярні регіони. Оренда та сервітути. 

Список рекомендованих джерел: 

Основні: 1-14, 44, 45, 47, 49. 

Додаткові: 63, 65. 

 

Тема 9. Відповідальність у міжнародному праві 

Поняття юридичної відповідальності та концепція міжнародно-

правової відповідальності. Етапи становлення права міжнародної 

відповідальності та його кодифікація. Поняття права міжнародної 

відповідальності. Суб'єкти права міжнародної відповідальності. Міжнародно-

правові відносини відповідальності. Відповідальність держав за міжнародно-

протиправне діяння та його елементи. Кваліфікація діяння як міжнародно-

протиправного. Кваліфікація поведінки суб'єкта. Порушення міжнародного 

зобов'язання. Відповідальність одного суб'єкта у зв'язку з діянням іншого. 

Обставини, що виключають міжнародну протиправність. Юридичні наслідки 

міжнародно-правового діяння. Недопустимість посилання на внутрішнє 

право держав. Відшкодування шкоди. Серйозні порушення зобов'язань, що 

випливають з імперативних норм загального міжнародного права (jus 

cogens). Імплементація міжнародної відповідальності. Притягнення до 

відповідальності. Контрзаходи та санкції. 

Список рекомендованих джерел: 

Основні: 1-14. 

Додаткові: 63. 

 

Тема 10. Галузі міжнародного права та участь України в їх 

нормоутворенні та здійсненні 

 

Право міжнародних договорів. Право зовнішніх зносин (дипломатичне 

право, консульське право та право спеціальних місій). Право міжнародної 

безпеки. Право міжнародних організацій або міжнародне інституційне право 

(право ООН, право спеціалізованих організацій ООН та інших міжнародних 

організацій). Право міжнародних регіональних організацій. Право 

Європейського Союзу. Міжнародне право прав людини. Міжнародне 

гуманітарне право. Міжнародне кримінальне право. Міжнародне морське 

право. Міжнародне повітряне право. Міжнародне космічне право. 

Міжнародне атомне право. Міжнародне право навколишнього середовища. 

Міжнародне економічне право. Міжнародне трудове право. Міжнародне 

право охорони культурних цінностей. Правонаступництво. Міжнародні суди 

і трибунали. Міжнародне процесуальне право.  

Список рекомендованих джерел: 

Основні: 1-14, 21, 23, 27, 29-39, 40, 41, 45- 49, 53, 54, 58, 59. 

Додаткові: 62-63, 65, 68, 71, 73, 74, 80-85. 
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Тема 11. Міжнародне право у XXI столітті 

Проблеми реформування міжнародного інституційного механізму і 

трансформації сучасного міжнародного права. Забезпечення примату 

міжнародного права в політиці. Розвиток інституту міжнародної 

правосуб’єктності. Досягнення в становленні нового міжнародного 

економічного порядку. Правові проблеми становлення нового 

інформаційного порядку. Правові питання екологічної безпеки. Міжнародна 

гуманітарна еволюція і міжнародне право. Проблеми підвищення 

ефективності сучасного міжнародного права. Розширення сфери дії 

сучасного міжнародного права. Прогнозування розвитку міжнародного 

права. Парадигма нового світового порядку та місце в ньому міжнародного 

права. 

Список рекомендованих джерел: 

Основні: 1-14, 23, 25-26, 29-31. 

Додаткові: 62, 63, 65. 
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Питання для підготовки до іспиту 

 

1. Поняття «міжнародне публічне право», його історія виникнення. О6'єкт і 

предмет міжнародного права. 

2. Система і структура сучасного міжнародного права.  

3. Функції міжнародного права.  

4. Міжнародне публічне право і міжнародне приватне право. 

5. Основні етапи розвитку міжнародного права. 

6. Поняття і структура норм у міжнародному праві. 

7. Ієрархія норм міжнародного права. 

8. Види норм міжнародного права. 

9. Процес створення норм міжнародного права. 

10. Кодифікація норм міжнародного права. 

11. Реалізація норм міжнародного права. 

12. Концепції співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права. 

13. Імплементація міжнародно-правових норм у національне законодавство. 

14. Поняття і види джерел міжнародного права. 

15. Міжнародний договір – основне джерело міжнародного права. 

16. Загальні принципи права і міжнародне право. 

17. Поняття і класифікація основних принципів міжнародного права – 

імперативних регуляторів міжнародно-правових відносин. 

18. Кодифікація основних принципів міжнародного права. 

19. Принципи міжнародного права, що стосуються підтримання 

міжнародного миру і безпеки. 

20. Принципи міжнародного права, пов’язані з міжнародним 

співробітництвом держав. 

21. Принцип суверенної рівності держав. Принцип невтручання у внутрішні 

справи. 

22. Принцип рівноправності і право народів на самовизначення. Принцип 

співробітництва держав. 

23. Принцип незастосування сили чи погрози силою. Принцип поваги прав 

людини й основних її свобод. 

24. Принцип територіальної цілісності держави. Принцип непорушності 

кордонів. 

25. Принцип сумлінного виконання зобов'язань за міжнародним правом. 

26. Принцип мирного вирішення міжнародних суперечок. 

27. Поняття, структура і види міжнародної правосуб'єктності. 

28. Поняття і види суб'єктів міжнародного права. 

29. Держави – основні суб'єкти міжнародного права. Статус суб'єктів 

федеративних держав. 

30. Україна як суб'єкт міжнародного права.  

31. Інститут визнання в міжнародному праві. 

32. Види, форми і засоби міжнародно-правового визнання.  

33. Правонаступництво держав. 

34. Правонаступництво України після розпаду СРСР. 
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35. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій, народів (націй), 

державоподібних утворень. 

36. Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР).  

37. Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО).  

38. Світова продовольча рада (СПР).  

39. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).  

40. Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО).  

41. Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР).  

42. Всесвітня організація з туризму. 

43. Міжнародний валютний фонд (МВФ).  

44. Світовий банк.  

45. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР).  

46. Міжнародна асоціація розвитку (МАР).  

47. Міжнародна фінансова корпорація (МФК).  

48. Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ).  

49. Світова організація торгівлі (СОТ).  

50. Всесвітня митна організація (ВМО). 

51. Міжнародна організація із стандартизації (ІСО). 

52. Регіональні міжнародні економічні організації системи ООН.  

53. Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК/ООН). 

54. Економічна комісія ООН для Латинської Америки та Карибського 

басейну (ЕКЛАДАК).  

55. Економічна і соціальна комісія ООН для Азії та Тихого океану 

(ЕСКАТО).  

56. Економічна і соціальна комісія ООН для Західної Азії (ЕСКАЗА).  

57. Економічна комісія ООН для Африки (ЕКА).  

58. Регіональні торговельно-економічні організації країн Америки, 

Азії, Африки, арабських країн. 
59. Міжнародно-правовий статус фізичних і юридичних осіб. 

60. Право притулку. Правовий статус біженців. 

61. Поняття й ознаки міжнародного договору. 

62. Класифікація міжнародних договорів. 

63. Стадії укладення міжнародних договорів. 

64. Набрання міжнародним договором чинності. Недійсність міжнародних 

договорів. 

65. Підстави і порядок припинення і призупинення дії договорів. 

66. Міжнародні договори і треті держави. 

67. Виконання (реалізація) міжнародних договорів. 

68. Тлумачення міжнародних договорів. 

69. Застереження та правки до міжнародних договорів. 

70. Участь України в міжнародному договірному процесі. 

71. Поняття і джерела регулювання територій у міжнародному праві. 

72. Класифікація територій (просторів) за їх правовими режимами. 

73. Державна територія: поняття, складові частини. 
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74. Внутрішні морські води, територіальне море, прилегла зона, відкрите 

море. 

75. Континентальний шельф. Правові режими міжнародних рік, каналів, 

проток. 

76. Міжнародне повітряне право. 

77. Правовий статус повітряного судна та його екіпажу. 

78. Правове регулювання міжнародних польотів над державною територією, 

у міжнародному повітряному просторі. 

79. Міжнародне космічне право. 

80. Правовий режим космічного простору і небесних тіл. 

81. Міжнародно-правова відповідальність за космічну діяльність. 

82. Міжнародне торговельне право – підгалузь міжнародного 

економічного права.  

83. Міжнародне фінансове право.  

84. Міжнародне транспортне право.  

85. Міжнародно-правове регулювання співробітництва у промисловості та 

сільському господарстві.  

86. Правове регулювання міжнародного науково-технічного 

співробітництва. 

87. Міжнародне інвестиційне право.  

88. Право міжнародної економічної інтеграції.  

89. Міжнародне митне право.  

90. Право міжнародної економічної конкуренції. Міжнародне трудове 

право. 

91. Установчі акти та природа документів Європейського Союзу. 

92. Поняття і структура права Європейського Союзу.  

93. Поняття права зовнішніх зносин. 

94. Система органів зовнішніх зносин. 

95. Інститути і джерела права зовнішніх зносин. 

96. Дипломатичні представництва: поняття, види, функції. 

97. Дипломатичні імунітети і привілеї. 

98. Консульські установи: порядок відкриття, види, функції.  

99. Правовий статус постійних представництв при міжнародних організаціях. 

100. Поняття і функції спеціальних місій. 

101. Міжнародні стандарти прав людини. 

102. Механізми забезпечення і захисту прав людини. 

103. Захист прав людини в умовах збройних конфліктів. 

104. Міжнародні документи Ради Європи з прав людини. 

105. Міжнародні документи ООН з прав людини. 

106. Нормативно-правові акти України у сфері захисту прав людини. 

107. Поняття і джерела міжнародного гуманітарного права. 

108. Початок війни і її правові наслідки. 

109. Заборона й обмеження засобів і методів ведення війни. 

110. Захист поранених, хворих і військовополонених. 

111. Правові режими воєнної окупації та воєнного полону. 
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112. Захист культурних цінностей під час війни. 

113. Закінчення війни і його правові наслідки. 

114. Поняття і види міжнародних правопорушень. 

115. Склад і суб’єкти міжнародного правопорушення. 

116. Злочини проти миру та людяності. Воєнні злочини. 

117. Екоцид, біоцид та інші злочини міжнародного характеру.  

118. Поняття, принципи і цілі міжнародно-правової відповідальності. 

119. Суб’єкти і підстави міжнародно-правової відповідальності. 

120. Види і форми міжнародної відповідальності. 

121. Обставини, що виключають міжнародно-правову відповідальність. 

122. Міжнародна відповідальність фізичних осіб та міжнародних організацій. 

123. Поняття і види міжнародно-правових санкцій. 

124. Механізм застосування міжнародно-правових санкцій. 

125. Європейський суд з прав людини: устрій, юрисдикція, процедура подання 

скарг і винесення рішень. 

126. Міжнародно-правове забезпечення співробітництва держав у боротьбі зі 

злочинністю. 

127. Форми співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю. 

128. Інтерпол, Європол. 

129. Міжнародно-правова допомога з кримінальних і цивільних справ 

130. Екстрадиція у міжнародному праві. 
 

КРИТЕРІЇ  

оцінювання знань на вступному іспиті зі спеціальності 

для здобуття ступеня вищої освіти доктор філософії 
 

1. Загальні положення: 

Мета вступного іспиту зі спеціальності – оцінити відповідність 

знань, умінь та навичок вступників згідно з вимогами програми 

вступних іспитів до аспірантури.  
 

2. Структура екзаменаційного білета: 

Екзаменаційний білет вступного іспиту зі спеціальності 
складається з 3-х питань. 

 

3. Критерії оцінювання: 

 Рівень знань оцінюється за 100-баловою шкалою.  

 Максимальна кількість балів за повні правильні відповіді: 

перше питання – 35 балів, друге питання – 35 балів, третє питання – 30 

балів. Неправильна відповідь оцінюється  у 0 балів. 

 Особи, які отримали менше 60 балів до наступних іспитів не 

допускаються та участі у конкурсі не беруть. 
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