
Анотація на вибіркову дисципліну 

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ 

Мета курсу полягає у поглибленому вивченні положень права 
міжнародного публічного права, які безпосередньо стосуються укладання 
міжнародних договорів, їх дії та умов виходу з міжнародних договорів. 
Враховуючи те, що міжнародний договір є одним із основних джерел 
міжнародного публічного права, а також невід'ємним інструментом здійснення 
міжнародної діяльності держави, вивчення даного курсу є дуже актуальним.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Право міжнародних договорів» має 
безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: міжнародне право, теорія 
міжнародних відносин, право міжнародних організацій. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання сутності, видів та процедури укладення міжнародних 
договорів; вміння формулювати ключові поняття та тлумачити зміст міжнародних 
договорів; здатності проводити поглиблений аналіз міжнародних договорів; 
здатності розробляти проекти міжнародних договорів, виявляти їх недоліки та 
пропонувати шляхи виправлення й удосконалення; вміння формувати судження 
про сучасні тенденції уніфікації та гармонізації норм міжнародного приватного 
права та вирішення проблем застосування іноземного законодавства; здатності 
аналізувати способи та чинники ефективності механізму імплементації 
міжнародно-правових норм на національному рівні. 

Програмні результати навчання: 
знати: визначення та види міжнародних договорів; загальну структуру та 

складові міжнародного договору; етапи та процедуру укладення міжнародного 
договору; умови набуття чинності міжнародним договором; підстави недійсності 
міжнародного договору; загальні вимоги стосовно виконання міжнародних 
договорів; порядок та процедуру змін міжнародних договорів і внесення до них 
поправок; вимоги чинного національного законодавства стосовно процедури 
укладення міжнародних договорів та надання згоди на їх обов’язковість для 
України. 

 вміти: аналізувати текст міжнародного договору; встановити, чи є 
відповідний договір чинним; з’ясувати, які положення міжнародного договору є 
нечинним або зміненими відповідно до застережень держав; оцінювати загальні 
наслідки, які випливають з того чи іншого міжнародного договору для нашого 
національного законодавства; 

володіти: системою знань що стосуються порядку та процедур, пов’язаних 
із проходженням пропозицій щодо укладення міжнародних договорів України 
різного рівня (міжнародних, міжурядових та відомчих), специфікою надання згоди 
на їх обов’язковість залежно від виду договору, особливостями міжнародних 
договорів України тощо, оскільки зазначені знання можуть стати необхідними у їх 
практичній діяльності за фахом спеціальності. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Загальна частина права міжнародних договорів. Основні категорії права 

міжнародних договорів. Право міжнародних договорів: поняття та особливості. 
Становлення та розвиток права міжнародних договорів. Процедура укладання 
міжнародного договору. Складові міжнародного договору. 



Виконання та дія міжнародних договорів. Питання дії міжнародних 
договорів. Чинність, дійсність та недійсність міжнародних договорів. Виконання 
міжнародного договору. Зміна тексту міжнародного договору.  

Законодавство України про міжнародні договори. Базові положення 
законодавства України про міжнародні договори України. Надання згоди на 
обов’язковість міжнародних договорів України. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредитів ЄКТС, загальний обсяг 
– 150 годин, у т. ч. – 68 годин аудиторних занять і 82 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
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