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Лекція№1 

 

Тема :Міжнародне право та його принципи. 

Міжнародне публічне право. Норми міжнародного права, їх реалізація та кодифікація. Джерела 

міжнародного права. 

 

План 

1.Поняття міжнародного права. 

2.Принципи міжнародного права. 

3.Поняття міжнародного публічного права. 

4.Поняття  та структура норм міжнародного права. 

5.Види міжнародно-правових норм. 

6.Поняття джерел міжнародного права. 

7.Звичай та договір, інші джерела міжнародного права. 

 

С/Р. 

1.Принципи, що стосуються підтримання міжнародного миру і безпеки. 

2.Принципи, пов’язані з міжнародним співробітництвом держав.(Л.Д.Тимченко .Міжнародне 

право.Х.1999Р. стор.59-75) 

Література – Л.Д.Тимченко. Міжнародне право. Х.1999р.;Жан Тускоз. Міжнародне 

право.К.1998р. 

 

     1) Поняття міжнародного права. 

Міжнародне право виникло внаслідок реальних суспільних процесів. Вже на ранніх стадіях 

розвитку первісні общини і племена не існували відокремлено, а були об'єднані неписаними 

родовими законами. Перші звичаєві норми зароджувалися ще в період первіснообщинного ладу, до 

становлення державності. Поява ж міжнародного права в сучасному його розумінні як права 

міждержавного прямо пов'язано з процесами становлення державності. 

Міжнародне право є результатом суспільної практики. З'явившись як засіб усвідомлення людьми 

(групами, класами) свого матеріального інтересу, особливо в зв'язку з міжнародними відносинами, 

що постійно змінюються, воно справляло і справляє величезний вплив на розвиток держав і народів. 

Міжнародне право — це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого 

характеру, що виникають у результаті угод між державами й іншими суб'єктами міжнародного 

спілкування і регулюючих відносини між ними з метою мирного співіснування. 

Важливою характерною рисою міжнародного права є те, що воно виступає в якості окремої 

відособленої правової системи зі своїми галузями й інститутами.  

Питання про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного (національного) права є 

одним із центральних у теорії міжнародного права. Міжнародна доктрина в цьому питанні виробила 

три основних напрямки: одне дуалістичне і два моністичних. 

Суть моністичних концепцій полягає у визнанні єдності обох правових систем. Міжнародне і 

національне право розглядаються як частини єдиної системи права. При цьому прихильники цих 

концепцій розходяться тільки в питанні примату (першості, верховенства) цих правових систем. Одні 

з них виходять із примату внутрішньодержавного права над міжнародним.  

Таким чином, хоч і з досить туманними застереженнями, признавався примат норм 

міжнародного права над нормами національного законодавства. В даний час такий примат норм 

міжнародного права знаходить своє закріплення в поточному законодавстві України (див., напри-

клад, частина 2 статті 17 Закону України від 22 грудня 1993 року «Про міжнародні договори 

України»). 

       Тут доречно торкнутися питання про взаємовплив міжнародного і національного права. Дійсно, 

з одного боку, міжнародне право справляє суттєвий вплив на становлення, формування і динаміку 

норм національного права, покладаючи на держави виконання зобов'язань, узятих ними під час 

підписання різних міжнародних договорів (наприклад, до цього їх зобов'язував Віденський документ 

НБСЄ 1989 р.). Але, з іншого боку, і саме міжнародне право може відчувати на собі вплив норм 

внутрішньодержавного права. Наприклад, прийняття в 1951 році в СРСР Закону про заборону пропа-
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ганди війни призвело до того, що в статті 20 Міжнародного пакту про громадянські та політичні 

права, прийнятого 

Норми міжнародного права створюють права й обов'язки тільки для суб'єктів міжнародного 

права.  

Міжнародне право слід відрізняти від міжнародних відносин і дипломатії. 

Міжнародні відносини набагато ширші, ніж міжнародне право. Вони можуть виникати між 

фізичними і юридичними особами й іншими суб'єктами різних держав і міжнародних суб'єктів, у 

тому числі такими, що не є суб'єктами міжнародного права. 

Під міжнародними відносинами розуміють сукупність економічних, політичних, ідеологічних, 

правових, дипломатичних, військових, соціальних, культурних та інших зв'язків між державами, 

основними соціальними, економічними і суспільними рухами, що діють на міжнародній арені, тобто 

між народами в широкому значенні цього слова. 

Дипломатією називають сукупність прийомів і методів реалізації зовнішньої політики держав та 

інших суб'єктів міжнародного права, за допомогою яких: 

а)  реалізується зовнішньополітична програма конкретної держави; 

б) реалізуються статутні задачі й функції міжнародної організації; 

в)  реалізуються на практиці норми міжнародного права. 

 

2) Принципи міжнародного права. 

     Основні принципи міжнародного права — це історично зумовлені основоположні 

загальноприйняті норми, що виражають головний зміст міжнародного права та його характерні 

риси І мають вищу, імперативну юридичну чинність. 

Історична зумовленість є невід'ємною рисою основних принципів. Про це свідчить те, що 

процес їх формування спричинений об'єктивною необхідністю функціонування системи 

міжнародних відносин і міжнародного права. Крім того, принципи відображають корінні інтереси 

держав і міжнародного співтовариства в цілому на певному етапі розвитку системи міжнародних 

відносин. 

     Уперше, як відомо, основні принципи були нормативне закріплені у Статуті ООН. В ст. 2 цього 

універсального акта перераховано сім таких принципів: 

 суверенної рівності держав; 

 сумлінного виконання прийнятих на себе зобов'язань з міжнародного права; 

 розв'язання міжнародних спорів мирними засобами; 

 стримання у міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування; 

 співробітництва держав (солідарного стримування від надання допомоги будь-якій державі, 

проти якої ООН починає дії превентивного або примусового характеру); 

 рівноправності і самовизначення народів за необхідності підтримання міжнародного миру і 

безпеки; 

 невтручання у внутрішні справи держав   

      У теорії і міжнародній практиці основні принципи відразу знайшли широке визнання і набули 

статусу норм, що мають вищу юридичну чинність. Іншими словами, вони існують тільки як 

універсальні норми. 

З розвитком міжнародних відносин та їх інтернаціоналізації вдосконалювалися й 

деталізувалися основні принципи міжнародного права. У довершеному вигляді вони закріплені в 

Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва 

між державами відповідно до Статуту ООН 1970 р. і в Заключному акті Наради з безпеки і 

співробітництва в Європі 1975 р. Останній документ доповнив наведений перелік ще трьома 

основними принципами: непорушність кордонів, територіальна цілісність, повага прав людини. 

У сучасній історично зумовленій міжнародній системі імперативна сила основних принципів 

являє собою юридичний відбиток об'єктивного стану справ і визначається необхідністю здійснення 

цими принципами їхніх функцій стосовно міждержавних зв'язків і міжнародного права. 

 

3) Поняття міжнародного публічного права. 

У світовій юридичній літературі існує величезна кількість різних визначень поняття 
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міжнародного публічного права. Багато з них відображають філософські, концептуальні та наукові 

погляди тієї епохи, в яку жили їхні автори.  

Серед сучасних українських учених найповніше дослідження походження терміна "міжнародне 

право" належить професору В. Буткевичу. У свою чергу, звертаючи увагу на те, що сам вираз jus 

gentium (право народів), яким визначалася ще у римському праві сукупність норм, що регулювали і 

деякі відносини між народами, слід підкреслити, що в дослідженнях римського права дуже часто 

правом народів називалося те, чого додержувалися тільки деякі цивілізовані народи, але воно не було 

основою будь-якої угоди. За висловом Г. Гроція, право народів періоду римського права являло 

собою "лише предмет взаємного наслідування або ж випадкового запозичення одними народами в 

інших". 

Конституція України, прийнята Верховною Радою України від імені українського народу 28 

червня 1996 р., закріплює ставлення держави до міжнародного права, чинного в системі 

міжнародних відносин. У ст. 18 Конституції зазначається, зокрема, що "зовнішньополітична 

діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом 

підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за 

загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права". А за статтею 9 Конституції "чинні 

міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. 

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після 

внесення відповідних змін до Конституції України". 

Тому, підходячи до міжнародного публічного права з погляду його розуміння й застосування, 

можна відзначити такі його характерні особливості:  

1)міжнародне публічне право чинне в системі міжнародних (міждержавних) відносин;  

2) міжнародне публічне право — це самостійна правова система, норми якої ґрунтуються на 

звичаєвому праві, а також створюються шляхом узгодження позицій суб'єктів міжнародного права у 

процесі нормотворення та завершального його підписання суб'єктами міжнародного права між 

собою відповідних міжнародних угод;  

3) останні реалізуються як у міждержавному спілкуванні, так і після їх ратифікації у 

внутрішньодержавній сфері, тобто беруть участь і в право-застосовному процесі. 

        Аналізуючи історію розвитку міжнародного публічного права з участю Радянського Союзу в 

період з 1917 по 1991 р., можна також стверджувати, що міжнародне право чинне не лише в системі 

міжнародних відносин, а й у системі історично можливих світових правопорядків. Отже, міжнародне 

право виникло у процесі історичного розвитку людства і може знову зникнути, щоб поступитися 

місцем іншому світовому правопорядку.  

4) Поняття  та структура норм міжнародного права. 

Міжнародне право, як і внутрішньодержавне право, складається з юридичних норм.  

Під нормою міжнародного права розуміється правило поводження, що признається 

державами й іншими суб'єктами міжнародного права в якості юридичнообов'язкового. 

Тому що міжнародне право розвилося зі звичаю, що й у даний час не втратив свого значення, 

норми міжнародного права поділяються на дві групи: норми звичаєвого права і норми, що виникли в 

результаті узгодження воль держав.  

    Структура норм міжнародного права має свої відмінності. Якщо в загальній теорії права визнано, 

що правові норми мають тричленну структуру (гіпотезу, диспозицію, санкцію), то специфіка норм 

міжнародного права полягає в тому, що вони складаються звичайно з двох елементів — гіпотези і 

диспозиції. 

Гіпотеза норми міжнародного права містить опис умов, при наявності яких застосовується 

правило поведінки. Наприклад, відповідно до статті 1 Конвенції про права дитини 1989 року 

дитиною визнається кожна людська істота до досягнення 18-літнього віку, якщо за законом, 

застосовним до даної дитини, вона не досягає повноліття раніше, 

Диспозиція міжнародно-правової норми вказує на саме правило поведінки (права й обов'язки) 

суб'єкта міжнародних правовідносин. Так, наприклад, стаття 2 Факультативного протоколу до 

Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року встановлює, що особи, які 

стверджують, що яке-небудь з їхніх прав, перерахованих у Пакті, порушено і вичерпані усі внутрішні 

засоби правового захисту (гіпотеза), можуть представити в Комітет з прав людини 00Н письмову 
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заяву про це (диспозиція). 

У деяких випадках міжнародні норми можуть складатися лише з однієї диспозиції. Так, 

наприклад, стаття 3 Угоди СНД про допомогу біженцям і вимушеним переселенцям 1993 року 

визначає, що статус біженця і вимушеного переселенця підтверджується видачею відповідного 

документа. 

Відсутність санкції в більшості міжнародно-правових норм пояснюється тим, що міри 

відповідальності і санкції в міжнародному праві відділені від самих правил поведінки, тому що 

держави й інші суб'єкти міжнародного права самостійно вибирають примусові заходи з арсеналу 

таких заходів, що допускаються міжнародним правом стосовно правопорушників. Як елемент 

міжнародної норми санкція зустрічається в нормах, застосовуваних до правовідносин приватного 

характеру (у міжнародному приватному праві). Наприклад, стаття 4 Конвенції 00Н про морське 

перевезення вантажів 1978 року встановлює відповідальність перевізника за норм визначаються 

вантаж. 

 

5) Види міжнародно-правових норм. 

      Види міжнародно-правових норм визначаються за різноманітними класифікуючими ознаками: 

1. За змістом і місцем в системі міжнародного права: 

цілі — розуміються як цілі, що реалізуються в рамках нормативної системи міжнародного 

права. Головною соціально-політичною метою міжнародної нормативної системи є підтримка 

існуючої системи міжнародних відносин; 

принципи — під ними розуміють загальні, імперативні принципи міжнародного права, що 

встановлюють основи міжнародного правопорядку, міжнародного миру і співробітництва. Це 

соціальне обумовлені, узагальнені норми, ідеї, що відбивають характерні риси нормативної системи і 

її головного змісту. З урахуванням значення виконуваних функцій вони користуються вищим 

авторитетом; 

норми — це загальнообов'язкові правила поведінки, що виникли в результаті угоди держав та 

інших суб'єктів міжнародного права, реалізація яких забезпечується примусовими заходами 

міжнародно-правового характеру. У свою чергу, в залежності від обсягу змісту і значення, норми 

діляться на два види: 

а) основні — регулюючі найважливіші суспільні відносини між суб'єктами міжнародного права; 

б)  підпорядковані — які конкретизують і доповнюють основні норми. 

Підпорядковані норми, у свою чергу, діляться на два види: 

піднорми основних норм — наприклад, застосування норми про територіальну юрисдикцію до 

індивідів, до власності і кораблів у просторах, що знаходяться під винятковою юрисдикцією 

територіального суверена; 

вторинні норми — вони не містяться ні в якій конкретній нормі, а є продуктом взаємодії двох 

або більшого числа норм (дипломатичний імунітет). 

2. За способом створення і формою існування (за джерелами): 

договірні — норми, що е продуктом угоди суб'єктів міжнародного права й містяться в 

міжнародних договорах; 

звичаєві — норми, що виникли в результаті кількаразового і тривалого застосування суб'єктами 

міжнародного права певних правил поведінки, але такі, що не знайшли свого закріплення в 

міжнародних договорах. 

3. За сферою дії: 

а) універсальні — регулюючі відносини між усіма державами-членами світового співтовариства 

(наприклад, норми, що містяться в Статуті Організації Об'єднаних Націй від 26 червня 1945 року); 

б) партикулярні, що у свою чергу, діляться на: регіональні — закріплені в угодах між 

державами 

визначених географічних регіонів (наприклад, норми, що містяться в Заключному акті Наради з 

безпеки і співробітництва в Європі /НБСЄ, ниві - О (Організація) БСЄ/ від 1 серпня 1975 року); 

субрегіональні {локальні) — ті, що містяться в угодах, котрі укладаються групою держав 

усередині географічного регіону (наприклад, в рамках зони Чорноморського економічного 

співробітництва (ЧЕС). 
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4. За юридичною силою: 

а)імперативні — до них належать основні принципи міжнародного права; 

б)диспозитивні — під ними розуміються такі норми, що припускають відступ від них у 

взаємовідносинах певних суб'єктів у результаті угоди між ними. При цьому не повинні торкатися 

права і законні інтереси третіх держав. До диспозитивних норм належить основна маса 

універсальних і партикулярних норм. 

5. За змістом правил поведінки: 

а)матеріальні — містять у собі права й обов'язки сторін (суб'єктів міжнародного права) 

досягнутих угод; 

б)процесуальні — це норми, що регламентують діяльність таких міжнародних правозастосовних 

органів, як Міжнародний Суд, Рада Безпеки ООН. Сюди ж можна віднести норми, що визначають 

співвідношення нормативних приписань, їхню дію в часі і просторі, порядок здійснення, правила 

тлумачення, реалізацію відповідальності, застосування примусових заходів і т.д. 

6. За своєю роллю в механізмі міжнародно-правового регулювання: 

а)регулятивні — ці норми представляють суб'єктам право на вчинення передбачених у них 

позитивних дій; 

б)охоронні — вони виконують функцію захисту міжнародного правопорядку від порушень, 

установлюють заходи відповідальності і санкції стосовно порушників. 

 

6)Поняття джерел міжнародного права. 

         Поняття джерел міжнародного права тісно переплітається з проблемою створення міжнародно-

правових норм. У зв'язку з цим у багатьох загальновизнаних курсах міжнародного права розгляд 

поняття "джерела", як правило, пов'язується з питанням про створення міжнародно-правових норм. 

        У найширшому розумінні джерелом міжнародного права можна було б назвати матеріальні 

умови життя суспільства. Проте таке визначення було б надто загальним, адже матеріальні умови 

життя суспільства однаковою мірою є джерелом і інших надбудовних соціальних явищ, ідей, 

правосвідомості, внутрішньодержавного права тощо. 

       Виходячи з аналізу сучасних теоретичних концепцій міжнародного права у питанні творення 

норм міжнародного права і визначення поняття "джерело міжнародного права", можна відзначити 

таке. 

         У статті 38 Статуту Міжнародного суду дано перелік джерел міжнародного права, 

застосовуваних цим судом при розв'язанні переданих йому спорів. Суд "застосовує:  

• міжнародні конвенції, як загальні, так і спеціальні, що встановлюють правила, безумовно 

визнані державами, що сперечаються; 

• міжнародний звичай як доказ загальної практики, визнаної правовою нормою; 

• загальні принципи права, визнані цивілізованими націями; 

• судові рішення і доктрини найбільш кваліфікованих фахівців із публічного права різних 

націй як допоміжний засіб для визначення правових норм (із застереженням, зазначеним у ст. 59)". 

До цього переліку варто додати обов'язкові нормативні резолюції міжнародних організацій як 

суб'єктів сучасного міжнародного права, що також є джерелами міжнародного права, хоч вони і 

мають обмежене застосування. 

 Джерела міжнародного права (у юридичному значенні) — це форми, в яких існують 

норми міжнародного права, створені суб'єктами міжнародного права в результаті узгодження 

своїх позицій. 

При цьому мається на увазі, що створення норм міжнародного права — це процес, а джерела 

міжнародного права — це кінцевий результат цього процесу. 

Можуть бути й інші визначення джерел міжнародного права. Незважаючи на розбіжності 

теоретичних концепцій щодо поняття "джерело міжнародного права", у сучасному міжнародному 

праві з цього питання варто виходити з міжнародної угоди, учасниками якої стали практично всі 

держави світу. Мається на увазі Статут Міжнародного суду. 

 

7)Звичай та договір, інші джерела міжнародного права. 
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   На звичай як джерело міжнародного права вказується у ст. 38 Статуту Міжнародного суду: 

"Міжнародний звичай доказ загальної практики, визнаної правовою нормою". У цьому лаконічному 

визначенні міститься механізм створення загальновизнаної звичаєвої правової норми: загальна 

практика стає міжнародною звичаєвою нормою внаслідок визнання її такою міжнародним 

співтовариством.  

Однак, як не раз підкреслювалося у рішеннях Міжнародного суду, поряд із 

загальновизнаними звичаєвими правовими нормами у міжнародному праві існують і локальні 

звичаєві норми.  

Під реквізитами звичаю розуміються такі його складові: 

• тривалість існування практики; 

• однаковість, постійність практики;  

• загальний характер практики; 

• переконаність у правомірності й необхідності. 

У процесі творення звичаєвих норм дуже істотним є й те, що вони завжди виникають у 

практиці вузького кола держав. Звичаєва практика, що може бути локальною або дуже поширеною, 

визнана двома або більше державами як правова норма, стає такою. Згодом така звичаєва норма 

трансформується в норму загального міжнародного права через її визнання іншими або багатьма 

членами міжнародного співтовариства. 

На відміну від концепцій класичного міжнародного права, за доктриною якого загальне 

міжнародне право ототожнювалося виключно зі звичаєвим правом, вважається, що в розвитку 

сучасного міжнародного права важливу роль відіграє міжнародний договір. У другій половині XX 

ст. саме договірному способові творення норм міжнародного права віддають перевагу практично всі 

суб'єкти міжнародного права. 

Справді, без договірного процесу немислимо уявити собі створення таких сучасних галузей 

міжнародного права, як міжнародне космічне право, право міжнародної безпеки то що.  

Зростаюча роль міжнародних договорів у процесі кодифікації міжнародного права 

спричинилася до підписання Віденської конвенції про право міжнародних договорів (23 травня 1969 

р.) і Віденської конвенції про право договорів між державами і міжнародними організаціями або між 

міжнародними організаціями (21 травня 1986 p.). 

Прикладами міжнародних угод (договорів) є декларації, протоколи, конвенції, пакти, трактати 

і т. д.                                                            

Спираючись на ст. 38 Статуту Міжнародного суду, до джерел міжнародного права слід 

віднести і "загальні принципи права, визнані цивілізованими націями". Існують різні тлумачення 

змісту даного джерела міжнародного права. Якщо виходити з тлумачення його членами комісії, якій 

було доручено розробку першого Статуту Міжнародного суду, то виявляється, вони розуміли під 

"загальними принципами права" такі принципи права, що вже були визнані цивілізованими 

народами, тобто містилися у правопорядках цивілізованих націй або є основою цих правопорядків.  

      Постійна палата міжнародного правосуддя у своїй практиці виводила, наприклад, обов'язок 

відшкодування збитків безпосередньо із сутності правопорушення. При цьому палата констатувала, 

"що принципом міжнародного права є згідно із загальними концепціями права обов'язок 

відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору" або "що відшкодування повинне 

загладити всі наслідки неправомірного акта". 

       Водночас позитивний розвиток міжнародного права в другій половині XX ст. свідчить про те, що 

дедалі більшого значення у міжнародному праві набувають принципи, закріплені в універсальних 

міжнародних договорах. Схвалені міжнародним співтовариством такі принципи стають звичаєвими 

міжнародно-правовими нормами.  

        З урахуванням тенденцій розвитку міжнародного права кінця XX ст., мають повні підстави на 

визнання прихильники іншого тлумачення поняття "загальні принципи права".  

Відомо, що основні принципи міжнародного права закріплені у таких універсальних 

міжнародних актах, як Статут ООН, Декларація про принципи міжнародного права, що 

стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН (від 

24 жовтня 1970 p.), Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (від 1 серпня 1975 

p.). Виходячи із зазначених універсальних міжнародних актів, основними принципами міжнародного 

права є такі: 
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 суверенна рівність, повага прав, притаманних суверенітету; 

 незастосування сили або погрози силою; 

 непорушність кордонів; 

 територіальна цілісність держав; 

 мирне врегулювання спорів; 

 невтручання у внутрішні справи; 

 повага прав людини й основних свобод, включаючи свободу думки, совісті, релігії і 

переконань; 

 рівність і право народів розпоряджатися своєю долею; 

 співробітництво між державами; 

 сумлінне виконання зобов'язань з міжнародного права 

Характерною рисою основних принципів міжнародного права є їх  заємозв'язок. Саме це 

проголошує Генеральна Асамблея ООН у Декларації про принципи міжнародного права 1970 p., 

заявляючи, що ці "принципи є взаємозалежними і кожний принцип повинен розглядатися у контексті 

всіх інших принципів". 

До джерел міжнародного права ст. 38 Статуту Міжнародного суду відносить також "із 

застереженням, указаним у ст. 59, судові рішення і доктрини найбільш кваліфікованих фахівців з 

публічного права різних націй як допоміжного засобу для визначення правових норм". Згадування у 

ст. 38 судових рішень і доктрин не випадкове. З процедури формування Міжнародного суду добре 

відомо, що його члени представляють там себе особисто як незалежні судді (ст. 2). Водночас вони є 

представниками тих або інших держав, а точніше — міжнародно-правової школи цих держав. Все це 

зближує рішення Міжнародного суду з доктринальними тлумаченнями міжнародного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


