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Передмова
На зламі тисячоліть міжнародне право розвивається 

під знаком глобалізації. XX століття увійшло в історію 
цивілізації як століття небаченого досі науково-технічного 
прогресу, феноменального зростання виробничих сил, фор
мування глобальної економіки, просунутих інформаційних 
технологій, взаємозбагачення культур, загального утверджен
ня загальнолюдських моральних і гуманістичних цінностей, 
дедалі зростаючого міжнародного співробітництва.

Глобальні завдання раціонального використання природних 
ресурсів, науково-технічних програм, інформаційного, торгово
го обміну, екології й безпеки потребують спільної та узгодженої 
діяльності держав. Глобалізація набуває універсального ха
рактеру, відображаючи наростаючу взаємозалежність дер
жав у вирішенні загальних завдань і тісний взаємозв’язок 
міжнародного й національного права.

Для успішного вирішення означених завдань здійснюється 
процес державно-правової інтеграції, який реалізується в різних 
формах: розвиваються зв’язки між державами на підставі дво- 
та багатосторонніх угод; розширюються прямі міжнародні 
економічні відносини за участю національних і міжнародних 
економічних компаній та транснаціональних корпорацій; поси
люються інтеграційні процеси у межах національних законо
давств (шляхом узгодження концепцій розвитку національних 
законодавств, вироблення загальних нормативних понять і пра
вових оцінок; створення єдиних норм або актів та н.); ство
рюються міжнародні організації та міжнародні об’єднання, які 
переслідують вирішення різного роду завдань тощо.

Відповідно, нові параметри життєдіяльності людей в 
епоху глобалізації вимагають і нового мислення, нового фі
лософського сприйняття дійсності, в тому числі й правової 
дійсності, розуміння соціальної цінності права, в тому ч и с л і  

й права міжнародного. Об’єктивні потреби співробітництва 
держав, поглиблення міжнародного розподілу праці потребу
ють обізнаності з основними стандартами в галузі прав лю-
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дини, міжнародно-правових механізмів співробітництва дер
жав у сфері міжнародної безпеки, економіки, екології тощо. 
Тому будь-якого сучасного юриста неможливо уявити без 
знання предмета міжнародного права, що базується на дого
ворах та інших зобов’язальних документах учасників міжна
родного спілкування.

Виняткова роль міжнародного права у формуванні сучас
ного юриста зумовлює потребу в забезпеченні навчального 
процесу необхідною навчальною, навчально-методичною та 
довідково-енциклопедичною літературою з даної дисциплі 
ни. У підручнику систематично викладено матеріал за всіма 
темами вузівської програми навчального курсу «Міжнародне 
публічне право». Структура і стиль викладення наближені 
до навчальних завдань. У перших главах підручника висвіт
лено становлення та розвиток міжнародного права, поняття, 
сутність, принципи, джерела, суб’єкти та співвідношення з 
внутрішньодержавним правом, а також інші питання між
народного права, що мають загальне значення. Окрема увага 
при цьому приділена особливостям нормоутворення у між
народному праві, міжнародній правосуб’єктності та пробле
мам кодифікації міжнародного права. Спеціальна глава при
свячена питанням відповідальності в міжнародному праві, 
у тому числі її видовому розмаїттю, суб’єктному складу та 
юрисдикції міжнародних судових установ.

Подальші глави підручника містять характеристику осно
вних галузей міжнародного права: права міжнародних дого
ворів, права зовнішніх зносин, права прав людини, права між
народних організацій, права міжнародної безпеки, міжнарод
ного морського права тощо. При цьому загальнотеоретичні 
аспекти поєднані з прикладами щодо практики міжнародного 
співробітництва у відповідних галузях, а викладення змісту 
відповідних міжнародно-правових джерел -  з національним 
законодавством. Водночас значна увага приділяється імпле
ментації галузевих міжнародно-правових норм у законодав
стві України.
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