




ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» підготовки магістра за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів 

базових знань з міжнародного інформаційного права, а також практичних умінь та навичок 

використання основних категорій міжнародного інформаційного права, правильного 

тлумачення та застосування міжнародних нормативно-правових актів, необхідних для 

вирішення комплексних теоретичних та практичних задач під час їх майбутньої 

професійної діяльності у галузі  міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародних 

комунікацій та регіональних студій та при проведенні досліджень. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК1. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК6. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 

- формування наступних фахових компетентностей: 

СК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення міжнародної та 

зовнішньополітичної діяльності. 

СК3. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, 

критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення.  

СК5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, 

культурному та інформаційному.  

СК6. Здатність використовувати для дослідження міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та для регіональних студій теоретичні та методологічні підходи політології, 

економічної та правової науки, міждисциплінарних досліджень. 

СК7. Здатність здійснювати прикладні аналітичні дослідження проблем міжнародних 

відносин та світової політики, суспільних комунікацій, регіональних студій, професійно 

готувати аналітичні матеріали та довідки.  

СК8. Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та переговори, 

розробляти, аналізувати і оцінювати дипломатичні та міжнародні документи. 

СК10. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до 

опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації. 

СК14. Здатність оцінювати зміст та основні напрями діяльності міжнародних 

організацій в сфері безпеки та сучасних стратегій забезпечення міжнародної інформаційної 

безпеки. 

СК15. Здатність виявляти та аналізувати сутність та специфічні особливості 

інформаційного протиборства та інформаційно-психологічних операцій в міжнародних 

відносинах. 

СК17. Здатність виявляти та аналізувати природу та специфічні особливості 

інформаційного тероризму. 
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 1.3. Кількість кредитів – 4 

1.4. Загальна кількість годин – 120 

 

 1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й -й 

Семестр 

1-й -й 

Лекції 

16 год. - год. 

Практичні заняття 

14 год. - год. 

Лабораторні заняття 

- год. - год. 

Самостійна робота 

90 год. (в тому числі індивід. завдання)  - год. 

 Індивідуальні завдання  

25 год. контрольна робота 

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми матриця відповідності освітнього 

компонента ОК4. «Міжнародне публічне право», методів навчання та форм оцінювання, 

які використовуються, програмним результатам навчання, визначеним освітньо-

професійною програмою «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії». 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

РН3. Демонструвати знання наукових 

підходів, методологій та методик 

дослідження проблем міжнародних 

відносин та зовнішньої політики. 

Пояснювально-

ілюстративний, 

пояснювально-

рецептивний, 

репродуктивний, 

проблемний виклад, 

евристичний, 

проблемно-

пошуковий, 

дослідницький, метод 

оволодіння новими 

знаннями, методи 

стимулювання 

інтересу до навчання, 

методи контролю та 

корекції за 

ефективністю 

навчально-

пізнавальної 

діяльності, . а також 

методи дистанційного 

Підготовка відповідей 

за навчальними 

питаннями теми, усне 

опитування та 

навчальна дискусія; 

виконання тестових 

завдань; підготовка та 

захист доповідей, 

презентацій доповідей 

(в тому числі за 

результатами 

групової роботи), 

підготовка та захист 

есе, виконання, 

презентація та 

обговорення 

ситуаційних завдань, 

аналіз та обговорення 

кейсів, письмова 

контрольна робота, 

екзаменаційна робота.  
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навчання та 

оцінювання на 

платформах Moodle, 

Zoom або Google 

Meet. 

 

 

РН4. Демонструвати поглиблені знання 

проблем міжнародної та національної 

безпеки, міжнародних та 

інтернаціоналізованих конфліктів, 

підходів, способів та механізмів 

забезпечення безпеки у міжнародному 

просторі та у зовнішній політиці держав. 

-/- -/- 

РН5. Демонструвати знання про природу 

міжнародних комунікацій, проблеми 

розвитку держав та міжнародних регіонів 

у глобальному, регіональному та 

локальному контекстах. 

-/- -/- 

РН11. Оцінювати та аналізувати 

міжнародні та зовнішньополітичні 

проблеми та ситуації, пропонувати 

підходи до вирішення таких проблем. 

-/- -/- 

РН12. Організовувати та проводити 

дослідження проблем міжнародних 

відносин із використанням наукових 

теорій та концепцій, наукових методів та 

міждисциплінарних підходів. 

-/- -/- 

РН15. Оцінювати міжнародні події, 

процеси в сфері міжнародного 

співробітництва та міжнародної безпеки, 

стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах. 

-/- -/- 

РН16. Здійснювати діяльність у 

дипломатичній та інших суміжних до 

міжнародного співробітництва сферах. 

-/- -/- 

РН20. Аналізувати нормативно-правові 

документи, готувати та оцінювати 

інформаційно-аналітичні матеріали, 

правильно використовувати 

нормативнорозпорядчі документи та 

довідкові матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у сфері 

міжнародних відносин. 

-/- -/- 

 

3. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Основи міжнародного права 

 

 Тема 1. Поняття та особливості міжнародного публічного права 

 Історія міжнародного права. Вестфальський конгрес 1648 р. Поняття, природа, 

система, джерела, суб’єкти та функції сучасного міжнародного публічного права. 

Особливості міжнародного права, що відрізняють його від національного права. 

Співвідношення міжнародного публічного права і міжнародного приватного права. 
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Міжнародне право та інші міжнародні нормативні системи (політична, економічна, 

морально-етична та інші).. Міжнародне право і глобальні проблеми людства. 

 

Тема 2. Норми  міжнародного права. 

Поняття і характерні риси норм міжнародного права. Структура норм міжнародного 

права. Визнання правила нормою права (opinio juris). Види міжнародно-правових норм та 

їхня класифікація. Поняття імперативних норм (jus cogens) та особливості їх утворення. 

Концепція «м’якого права» (soft law). Ієрархія норм 

Співвідношення та взаємодія міжнародного і національного права  

міжнародного права. Кодифікація норм міжнародного права. 

Теорії взаємодії міжнародного і національного права. Взаємовплив міжнародного і 

національного права. Національно- правова імплементація міжнародних зобов’язань 

держав. Інкорпорація (трансформація), рецепція, відсилання. Українське законодавство про 

співвідношення міжнародного і національного права. Застосування практики 

Європейського Суду прав людини у рамках вітчизняного правопорядку.  

 

Тема 3. Суб’єкти міжнародного права  

 Поняття та концепції суб’єкта міжнародного права. Класифікація суб’єктів 

міжнародного права. Характеристика міжнародної правосуб’єктності та її складових 

(персоноздатність, дієздатність і деліктоздатність). 

Організації національно-визвольних рухів (народи (нації), що виборюють 

незалежність) як суб’єкти міжнародного права. Право народів (націй) на самовизначення. 

Держава як суб’єкт міжнародного права. Міжнародна правосуб’єктність субнаціональних 

територіальних одиниць (суб’єктів федерацій, автономій та ін.). Міжнародна 

правосуб’єктність державоподібних утворень (Святий престол / Ватикан, Мальтійський 

орден та ін.). Міжнародна правосуб’єктність міжнародних міжурядових організацій 

(ММУО). Питання про визнання міжнародної правосуб’єктності міжнародних неурядових 

організацій (МНУО) і транснаціональних корпорацій (ТНК). Людина як суб’єкт 

міжнародного права. Необхідність подолання антропологічного нігілізму в доктрині 

міжнародного права. 

Поняття та теорії визнання у міжнародному праві. Види, форми і засоби визнання у 

міжнародному праві. Поняття правонаступництва і континуїтету держав у міжнародному 

праві. Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів. Правонаступництво

 держав щодо державної власності. Правонаступництво держав щодо

 державних архівів.Правонаступництво держав щодо державних боргів. 

Правонаступництво України щодо колишнього СРСР та континуитет щодо 

Української РСР. 

 

 Тема 4. Джерела міжнародного права 

 Поняття, структура і класифікація норм міжнародного права. Поняття, класифікація 

і юридичний зміст основних принципів міжнародного права, їх місце в системі норм. 

Юридична сила норм міжнародного права та їх ієрархія. Кодифікація міжнародного права. 

Роль Комісії міжнародного права ООН у кодифікації міжнародно-правових норм. 

Поняття і види джерел у міжнародному праві. Традиційні і нові форми втілення 

міжнародно-правових норм. Міжнародний договір. Міжнародно-правовий звичай. Загальні 

принципи права, що визнаються цивілізованими націями. Рішення міжнародних і 

національних судів. Доктрина. «М’яке» міжнародне право. Акти міжнародних міжурядових 

організацій. Односторонні акти держав. 

 

Тема 5. Територія  та населення у міжнародному праві. 

Понятая і види територій у міжнародному праві. Поняття демілітаризованої і 

неит̆ральної територіі ̈ у міжнародному праві. Способи придбання державної території. 
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Склад і юридична природа державної території. Державні кордони. Делімітація та 

демаркація державних кордонів. Територія з міжнародним режимом. Міжнародні і 

багатонаціональні ріки. Правовий режим Дунаю. Правовии ̆режим Арктики. Територіальні 

володіння держав в Арктиці. Концепція „арктичних секторів”. Правовий режим морських 

просторів Арктики та іх̈ делімітація. Міжнародно-правовий режим Антарктики. Договір 

про Антарктику 1959 р. та його система. 

 

 Тема 6. Право міжнародних договорів. 

 Поняття і джерела права міжнародних договорів. Поняття і класифікація 

міжнародних договорів. Сторони в міжнародному договорі. Договірна правоздатність 

держав, міжнародних міжурядових організацій і та інших суб’єктів. Право на участь в 

договорі; договори і треті держави. 

Форма, структура, найменування і мова міжнародних договорів. Стадії укладення 

міжнародного договору. Реєстрація та опублікування договорів. Тлумачення міжнародних 

договорів. Дія та дійсність міжнародного договору. Підстави і наслідки недійсності 

міжнародного договору. Припинення міжнародних договорів і зупинення їх дії. Вплив 

збройного конфлікту на міжнародні договори. 

 

 

Розділ 2. Основні галузі міжнародного права 

Тема 7. Міжнародне право прав людини 

Міжнародне право прав людини як галузь міжнародного права. Етапи розвитку 

міжнародно-правового регулювання захисту прав людини. Проблематика прав людини у 

діяльності Ліги Націй. Доктрина прав людини у сучасному міжнародному праві. Джерела 

міжнародного права людини: міжнародно- правові звичаї, загальні принципи права, 

міжнародні договори. Значення актів «м’якого» міжнародного права. 

Основні підходи до класифікації прав людини. Абсолютні права та права, що 

підлягають обмеженню. Підстави та критерії правомірного обмеження прав людини. 

Позитивні та негативні права. Універсальні та спеціальні права. Громадянські і політичні 

права. Соціальні, економічні і культурні права. Колективні права. 

Взаємодія універсального та регіонального рівнів захисту прав людини: нормативні 

та інституційні аспекти. Система захисту прав людини в рамках ООН. Африканська та 

міжамериканська система захисту прав людини. Захист прав людини в рамках Ради Європи. 

Європейський Союз і права людини. Формування нових регіональних систем захисту прав 

людини. 

Характеристика базових договорів універсального та регіонального типу. 

Особливості «каталогу прав людини» міжнародних договорів. Методи та принципи 

тлумачення договорів у сфері міжнародного захисту прав людини. Застереження. Умови 

відступу від договірних зобов’язань. Особливості контрольних механізмів міжнародних 

договорів у сфері захисту прав людини. Взаємодія політичного та правового моніторингу. 

Процедури реалізації контрольних повноважень судовими та квазісудовими органами. 

Міжнародно-правова відповідальність держав за порушення зобов’язань у сфері 

захисту прав людини. 

Особливості міжнародно-правового захисту окремих категорій населення: діти, 

жінки, біженці, особи з інвалідністю. 

 

Тема 8. Право зовнішніх зносин 
Зовнішні зносини в сучасному світі. Поняття, джерела та принципи права зовнішніх 

зносин. Органи зовнішніх зносин держави. Дипломатичні представництва, їх функції та 

порядок утворення. Правова природа дипломатичних привілеїв та імунітетів. Привілеї та 

імунітети дипломатичних представництв. Особисті дипломатичні привілеї та імунітети. 

Консульські установи, їх функції та порядок утворення. Привілеї та імунітети консульських 
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установ. Особисті консульські привілеї та імунітети. Спеціальні місії. Привілеї та імунітети 

спеціальних місій та їх персоналу. Зовнішні зносини за участю міжнародних міжурядових 

організацій. Привілеї та імунітети органів зовнішніх зносин міжнародних організацій та їх 

персоналу. 

 

 

Тема 9. Міжнародне гуманітарне право 
Поняття, предмет, джерела та принципи міжнародного гуманітарного права. 

Міжнародне гуманітарне право і споріднені галузі: міжнародне право прав людини, 

міжнародне кримінальне право і право колективної безпеки (jus ad bellum vs jus in bello). 

Види збройних конфліктів: міжнародний і неміжнародний. Особливості опосередкованого 

(proxy) збройного конфлікту; кваліфікація збройного конфлікту між Україною і РФ. 

Категорії учасників і неучасників збройних конфліктів. Обмеження методів і засобів 

ведення війни. Міжнародно-правовий захист жертв війни, цивільних об’єктів і культурних 

цінностей. Міжнародний рух Червоного Хреста; захисна функція емблем Червоного 

Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристалу. Міжнародна відповідальність держав 

та індивідів за порушення норм міжнародного гуманітарного права. Імплементація норм 

міжнародного гуманітарного права в українському законодавстві. 

Поняття, джерела та принципи права міжнародних організацій. Поняття та ознаки 

міжнародної міжурядової організації. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних 

міжурядових організацій. Класифікація міжнародних міжурядових організацій. Організація 

Об’єднаних Націй: цілі, принципи, структура та спеціалізовані установи ООН. Статут ООН 

1945 р. Регіональні міжнародні міжурядові організації. Організація з безпеки і 

співробітництва в Європі: установчі документи, цілі, головні органи та основні напрями 

діяльності. Організація Північноатлантичного договору: цілі, принципи, структура. Рада 

Європи: цілі, принципи, структура. Міжнародні неурядові організації. 

 

Тема 10. Міжнародне інформаційне право. 

Поняття та принципи міжнародного інформаційного права. Становлення і розвиток 

міжнародно-правового регулювання інформаційних відносин. Інституційний механізм 

міжнародного інформаційного права. Міжнародно-правовий режим інформації. Спеціальні 

міжнародно-правові режими інформаційної діяльності. Міжнародна інформаційна безпека 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Основи міжнародного права 

Тема 1. Поняття та 

особливості 

міжнародного 

публічного права 

8 1 1 - - 6 - - - - - - 

Тема 2. Норми  

міжнародного 

права. 

8 1 1   6       
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Тема 3. Суб’єкти 

міжнародного 

права 

8 1 1 - - 6 - - - - - - 

Тема 4. Джерела 

міжнародного 

права 

8 1 1 - - 6 - - - - - - 

Тема 5. Територія 

та населення у 

міжнародному 

праві. 

9 2 1   6       

Тема 6. Право 

міжнародних 

договорів 

10 2 1 - - 7 - - - - - - 

Усього за 

розділом 1 

51 8 6   37       

Розділ 2. Основні галузі міжнародного права 

Тема 7. 

Міжнародне право 

прав людини 

11 2 2   7       

Тема 8. Право 

зовнішніх зносин 

11 2 2   7       

Тема 9. 

Міжнародне 

гуманітарне право 

11 2 2   7       

Тема 10. 

Міжнародне 

інформаційне 

право. 

11 2 2   7       

Усього за 

розділом 2 

44 8 8   28       

Контрольна робота 25    25        

Усього годин  120 16 14 - 25 65 - - - - - - 

 

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Поняття та особливості міжнародного публічного права. 1 

2 Норми  міжнародного права. 1 

3 Суб’єкти міжнародного права 1 

4 Джерела міжнародного права 1 

5 Територія та населення у міжнародному праві. 1 

6 Право міжнародних договорів 1 

7 Міжнародне право прав людини 2 

8 Право зовнішніх зносин 2 

9 Міжнародне гуманітарне право 2 

10 Міжнародне інформаційне право 2 

 Разом  14 

 

5. Завдання для самостійної роботи 
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№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Поняття та особливості міжнародного публічного права. 

Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

практичного заняття; підготувати презентації доповідей на 

визначену тему (на вибір); підготувати письмово тематичну 

таблицю.  

6 

2 Норми  міжнародного права. 

Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

практичного заняття; підготувати презентації доповідей на 

визначену тему (на вибір); підготувати письмово тематичну 

таблицю. 

6 

3 Суб’єкти міжнародного права  

Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

практичного заняття; групова робота у вигляді підготовки 

презентацій доповідей на визначену тему; розв’язати письмово 

ситуаційне завдання; ознайомитися та проаналізувати кейс; 

підготувати доповіді на визначену тему (на вибір).  

6 

4 Джерела міжнародного права 

Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

практичного заняття; розв’язати письмово ситуаційне завдання; 

ознайомитися та проаналізувати кейс.  

6 

5 Територія та населення у міжнародному праві 

Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

практичного заняття; групова робота у вигляді підготовки 

презентацій доповідей на визначену тему; підготувати есе на 

визначену тему (на вибір). 

6 

6 Право міжнародних договорів 

Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

практичного заняття; групова робота у вигляді підготовки 

презентацій доповідей на визначену тему; підготувати есе на 

визначену тему (на вибір).  

7 

7 Міжнародне право прав людини 

Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

практичного заняття; підготувати тематичну таблицю; підготувати 

презентації доповідей на визначену тему (на вибір); підготувати 

есе на визначену тему (на вибір). 

7 

8 Право зовнішніх зносин 7 
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Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

практичного заняття; підготувати тематичну таблицю; підготувати 

презентації доповідей на визначену тему (на вибір); підготувати 

есе на визначену тему (на вибір). 

9 Міжнародне гуманітарне право 

Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

практичного заняття; підготувати тематичну таблицю; підготувати 

презентації доповідей на визначену тему (на вибір); підготувати 

есе на визначену тему (на вибір). 

7 

10 Міжнародне інформаційне право 

Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

практичного заняття; підготувати тематичну таблицю; підготувати 

презентації доповідей на визначену тему (на вибір); підготувати 

есе на визначену тему (на вибір). 

7 

 Контрольна робота 25 

 Разом  65 

 

6. Індивідуальні завдання 

Передбачено проведення письмової контрольної роботи з метою перевірки та 

оцінювання набутих здобувачами знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення 

дисципліни. Письмова контрольна робота передбачає собою самостійну розробку 

здобувачами одного питання в межах тем навчальної дисципліни. Здобувачі можуть 

обирати питання для розроблення в межах контрольної роботи самостійно не зі списку 

рекомендованих, проте обов’язково попередньо узгодивши його з викладачем.  

При розкритті теоретичного питання важливо необхідно повно, глибоко і чітко 

висвітлити зміст обраного питання, ґрунтуючись на відповідних доктринальних джерелах 

та міжнародно-правових актах. Здобувач має показати вміння використовувати і критично 

оцінювати теоретичні положення, що містяться у досліджуваній літературі, аналізувати та 

узагальнювати матеріали, робити відповідні аргументовані висновки. Відповідь може 

включати схеми і таблиці, якщо вони допомагають розкрити основний зміст питання.  

Структура контрольної роботи має включати: титульний лист, зміст, вступ, 

основний зміст, висновки, список використаних джерел, а також в разі необхідності – 

додатки. Обсяг контрольної роботи 20 – 25 аркушів друкованого тексту формату А4 

(210х297 мм) з використанням текстового редактора Word: шрифт - Times New Roman, 

розмір шрифту – 14 рt; 1,5 міжрядковий інтервал; абзацний відступ – 1,25; поля: ліве – 25 

мм, праве –10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. 

Особливу увагу варто приділити оформленню списку використаних джерел, які 

мають бути подані за алфавітом, пронумеровані, оформлені відповідно до встановлених 

стандартів бібліографічного опису, а саме ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

При виконанні індивідуального завдання здобувачі мають дотримуватися норм 

академічної доброчесності. 

Якщо письмова контрольна робота виконана у повному обсязі, тобто заявлена тема 

відповідає змісту контрольної роботи; матеріал структурований; з тексту роботи 

вбачається творчий підхід здобувача до розробки питання; за результатами дослідження 
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зроблені самостійні висновки, які відповідають меті та завданням дослідження; у роботі 

використано не менше дванадцяти джерел, в тому числі новітні наукові публікації та не 

менше чотирьох іноземних; робота вчасно подана на перевірку; у ній враховані проблемні 

аспекти розглядуваного питання, то вона може бути оцінена до 15 балів. 

 

 

 

Теоретичні питання контрольної роботи: 

1. Міжнародне публічне право як особлива система права.  

2. Співвідношення міжнародного та національного права. 

3. Міжнародний договір як основне джерело сучасного міжнародного права. 

4. Міжнародний звичай як джерело міжнародного публічного права. 

5. Акти «м’якого права». 

6. Односторонні акти держав в системі джерел міжнародного права. 

7. Держава як основний суб'єкт міжнародного права.  

8. Міжнародна правосуб'єктність народів і націй, що борються за незалежність. 

9. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних міжурядових організацій.  

10. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних державоподібних утворень. 

11. Державна територія та її складові частини.  

12. Міжнародно-правовий режим відкритого моря.  

13. Міжнародно-правовий режим Антарктики та Арктики. 

14. Міжнародно-правовий режим міжнародних рік, протоків та каналів. 

15. Прийняття та встановлення автентичності тексту міжнародного договору. 

16. Способи вираження згоди на обов’язковість міжнародного договору. 

17. Умови дійсності та недійсності міжнародного договору. 

18. Система захисту прав людини в мусульманських країнах. 

19. Регіональна європейська система захисту прав людини.  

20. Роль міжнародних неурядових організацій у міжнародному захисті прав людини. 

21. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду. 

22. Юрисдикція Нюрнберзького процесу.  

23. Юрисдикція Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу. 

24. Юрисдикція Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії. 

25. Юрисдикція Міжнародного трибуналу щодо Руанди. 

26. Порядок призначення глави дипломатичного представництва. 

27. Порядок призначення глави консульської установи.  

28. Функції консульської установи. 

29. Поняття, склад та функції спеціальних місій. 

30. Поняття, склад та функції представництв держав при міжнародних організаціях. 

 

7. Методи контролю 

Застосовується вхідний контроль з метою з’ясування рівня знань здобувачів з 

дисциплін, які є базовими для вивчення даної. Проводиться на початку вивчення 

дисципліни шляхом усного опитування або експрес-контролю (тестування). 

При вивченні дисципліни застосовуються поточний та підсумковий семестровий 

форми контролю. Також, передбачено обов’язковий контроль засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну роботу. 

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться у формі усного 

опитування або письмового експрес-контролю на практичних заняттях, у формі виступів 

здобувачів з доповідями при обговоренні навчальних питань на практичних заняттях, 

тестів. 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень здобувача. Він проводиться у письмовій формі у вигляді 
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семестрового екзамену (за чотирехрівневою шкалою оцінювання). Терміни проведення 

підсумкового семестрового контролю встановлюються графіком навчального процесу, а 

обсяг навчального матеріалу, який виноситься на підсумковий семестровий контроль, 

визначається робочою програмою дисципліни. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр 

розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, 

отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума 

балів за семестр складає 100 балів. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, що полягає в 

оцінці засвоєння здобувачами знань на підставі виконання ними певних видів робіт на 

практичних заняттях. 

 

Розрахункова шкала для оцінювання роботи здобувачів на практичних заняттях: 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

40-45 Систематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність 

пропусків занять без поважної причини, відпрацювання тем практичних 

занять, пропущених з поважної причини, виконання завдань до кожного 

семінарського заняття, виконання контрольної роботи, висока активність 

роботи на семінарському занятті, засвоєння всього обсягу матеріалу, 

повні та обґрунтовані відповіді при виконанні завдань, здатність 

визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання, уміння 

сформувати своє ставлення до певної проблеми теми, вміння мислити 

абстрактно і узагальнено, здатність публічно представити матеріал.   

35-40 Систематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність 

пропусків занять без поважних причин, відпрацювання тем практичних 

занять, пропущених з поважної причини, виконання завдань до кожного 

семінарського заняття, висока активність роботи на семінарському 

занятті, засвоєння всього обсягу матеріалу, повні та обґрунтовані 

відповіді з несуттєвими помилками при виконанні завдань,  здатність 

визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання, уміння 

сформувати своє ставлення до певної проблеми теми, здатність публічно 

представити матеріал 

27-34 Наявність пропущених лекцій та практичних занять, відпрацювання 

тем пропущених практичних занять, виконання завдань до кожного 

семінарського заняття, активна робота на практичних заняттях, 

засвоєння основних положень курсу, допущення декількох незначних 

помилок при виконанні завдань, здатність визначення теоретичних 

питань, на які розраховані завдання, здатність публічно представити 

матеріал. 

22-26 Наявність пропущених лекцій та практичних занять, відпрацювання 

тем пропущених та практичних занять, епізодична відсутність виконання 

завдань, участь у роботі на практичних заняттях, засвоєння окремих 

положень матеріалу, неповні відповіді при виконанні завдань, складності 

при визначенні теоретичних питань, на які розраховані завдання, 

здатність публічно представити матеріал. 

16-21 Несистематичне відвідування лекцій та практичних занять, 

відсутність на заняттях без поважних причин, наявність декількох 

невідпрацьованих тем пропущених практичних занять, епізодична 

відсутність виконаних завдань, участь у роботі на практичних заняттях, 

засвоєння окремих положень матеріалу тем змістовного розділу, неповні 
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відповіді, допущення помилок при виконанні завдань, великі складності 

при визначенні теоретичних питань на які розраховані завдання, 

невпевнені навички публічного представлення матеріалу. 

11-15 Епізодичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність на 

заняттях без поважної причини, наявність невідпрацьованих тем 

пропущених лекцій та практичних занять. епізодична відсутність 

виконаних завдань, пасивна робота на практичних заняттях (участь у 

роботі останніх лише за наявності стимулу з боку викладача), наявність 

певного уявлення щодо матеріалу тем змістовного розділу, неповні 

відповіді, допущення значної кількості помилок при виконання завдання, 

невміння визначити теоретичні питання, на які розраховано завдання, 

невпевнені навички публічного представлення матеріалу. 

6-10 Систематичні пропуски лекцій та практичних занять без поважних 

причин, наявність невідпрацьованих тем пропущених лекцій та 

практичних занять. систематична відсутність виконаних завдань, 

пасивність у роботі на практичних заняттях, неповні, необґрунтовані 

відповіді, допущення істотних помилок при виконанні завдань, 

нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання. 

1-5 Систематичні пропуски лекцій та практичних занять без поважних 

причин, теми пропущених лекцій та практичних занять не відпрацьовані, 

систематична відсутність виконаних завдань, пасивність у роботі на 

практичних заняттях, відсутність знань, неповні, необґрунтовані 

відповіді, допущення істотних помилок при виконанні завдання. 

Нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання, 

невміння публічно представити матеріал.  

 

Здобувачі, знання яких оцінені мінімально необхідною для складання екзамену 

кількістю балів, не мають право на виконання додаткових завдань для підвищення 

отриманої кількості балів. 

Здобувачі, які були відсутні на лекції чи практичному занятті, або отримали 

незадовільну оцінку, відпрацьовують пропущене заняття або незадовільну оцінку 

викладачу у дні його консультацій за графіком, затвердженим кафедрою 

Для відпрацювання здобувач зобов’язаний надати індивідуально виконане завдання 

за темою пропущеного заняття та продемонструвати належний рівень теоретичної 

підготовки за темою заняття, яке відпрацьовується.  

Оцінювання знань та умінь здобувачів при підсумковому контролі здійснюється 

відповідно до наступних критеріїв: 

 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

35-40 Здобувач цілком і всебічно розкрив усі питання, вільно оперує 

поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має 

власну точку зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її 

доводити. 

29-34 Здобувач достатньо повно і всебічно розкрив усі питання, вільно 

оперує термінологією і поняттями, демонструє знання джерел, має 

власну точку зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її 

доводити. 

18-28 Здобувач розкрив питання у загальних рисах, але спостерігаються 

деякі упущення при відповіді на питання, обґрунтування неточні. Не 

підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами. 
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10-17 Здобувач розкрив питання у загальних рисах, розуміє їхню сутність, 

намагається робити висновки, але при цьому слабко орієнтується в 

джерелах, припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно. 

0-9 Здобувач не в змозі дати відповідь на поставлені запитання, або 

відповідь не правильна, не розуміє суть питання. Не ознайомлений з 

джерелами. Не може зробити висновків.  

  

  Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення екзамену. 

Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційного завдання – 40. Час 

виконання – до 80 хвилин 

Вміст екзаменаційного білета й оцінювання відповідей на екзамені: 

Теоретичне питання – 10 балів; 

Теоретичне питання – 10 балів; 

Творче питання – 20 балів. 

За бажанням (та за згодою викладача) здобувач має можливість обрати тестову 

форму екзаменаційного завдання (білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 

2 бали за кожну вірну відповідь) 

 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на екзамені здобувач на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО) здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання надається 

можливість скласти екзамен в тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, здобувач 

одержує 2 бали за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в 

дистанційному курсі. «Міжнародне публічне право». 

https://dist.karazin.ua/moodle/login/index.php 

                                

8. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен Сума 
Розділ 1 Розділ 2 

 

Контрольна робота, 

передбачена 

навчальним планом 

 

Разом 

Т 

1 

Т 

2 

Т

3 

Т

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

 

15 

 

60 

 

40 

 

100 

3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

Критерії оцінки успішності та результатів навчання 

Розрахункова шкала для оцінювання індивідуальної (контрольної) роботи 

здобувача: 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

14–15 Заявлена тема контрольної роботи повністю відповідає її змісту; тема є 

оригінальною; матеріал якісно структурований; здобувачем використано 

творчий підхід до вирішення суті поставленого проблемного питання, 

висновки зроблені здобувачем самостійно; робота вчасно здана 

викладачеві; здобувачем використано не менше дванадцяти літературних 

джерел, використані новітні наукові публікації, в тому числі іноземні (не 

https://dist.karazin.ua/moodle/login/index.php
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менше чотирьох), список використаних джерел оформлений правильно 

відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. 

10–13 Заявлена тема контрольної роботи повністю відповідає її змісту; матеріал 

якісно структурований; здобувачем використано творчий підхід до 

вирішення суті поставленого проблемного питання, висновки зроблені 

здобувачем самостійно; здобувачем використано не менше десяти 

літературних джерел, в тому числі іноземні (не менше трьох), але не 

використані новітні наукові публікації; є помилки при оформленні списку 

використаних джерел, робота здана із запізненням. 

5–9 Заявлена тема контрольної роботи не в повному обсязі відповідає її змісту; 

матеріал структурований, але є неточності; здобувачем використано не 

менше восьми літературних джерел , але не використані новітні наукові 

публікації та/або іноземні, або використано менше двох іноземних джерел; 

здобувач не використовував творчий підхід до вирішення суті поставленого 

проблемного питання; відсутні самостійні висновки за результатами 

виконання контрольної роботи; робота здана викладачеві із значним 

запізненням; мають місце значні помилки при оформленні списку 

використаних джерел. 

1–4 Заявлена тема контрольної роботи частково відповідає її змісту; здобувачем 

використано не менше п’яти літературних джерел, але не використані 

новітні наукові публікації та іноземні публікації; здобувач не 

використовував творчий підхід до вирішення суті поставленого 

проблемного питання; відсутні самостійні висновки за результатами 

виконання контрольної роботи; матеріал неякісно структурований; робота 

здана викладачеві із запізненням; список використаних джерел оформлений 

із значними помилками.  

0 Тема контрольної роботи повністю не відповідає її змісту; матеріал 

неякісно структурований або взагалі неструктурований; здобувач не 

використовував творчий підхід до вирішення суті поставленого 

проблемного питання; відсутні самостійні висновки за результатами 

виконання контрольної роботи; робота здана викладачеві із запізненням або 

не здана; здобувачем використано менше п’яти літературних джерел, не 

використані новітні наукові публікації та іноземні публікації; список 

використаних джерел оформлений із значними помилками або відсутній; 

мають місце порушення академічної доброчесності.  

 

До екзамену допускаються здобувачі, які були присутніми не менш ніж на 70% 

занять з навчальної дисципліни, враховуючи відпрацьовані, та набрали не менш, ніж 25 

балів за поточний контроль знань на практичних заняттях, а також здобувачі, які виконали 

письмову контрольну роботу та отримали за неї від 5 до 15 балів. 

 

Оцінювання знань та умінь здобувачів при підсумковому контролі здійснюється 

відповідно до наступних критеріїв: 

Кількість балів Критерії оцінювання 

40 Здобувач правильно відповів на всі тестові питання. 

30 Здобувач правильно відповів на не менш, ніж 75 % тестових питань. 

20 Здобувач правильно відповів на не менш, ніж 50 % тестових питань. 

10 Здобувач правильно відповів на не менш ніж 25 % тестових питань. 

0 Здобувач не відповів на жодне з тестових питань.  

Правильна відповідь на одне тестове питання – 1 бал. 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали оцінювання 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 

 

9. Рекомендована література 

Нормативно-правові акти 

1. Віденська конвенція про дипломатичні зносини: Міжнародний документ від 18.04.1961 

р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_048 (дата звернення: 20.08.2020). 

2. Віденська конвенція про консульські зносини: Міжнародний документ від 24.04.1963 р. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_047 (дата звернення: 20.08.2020). 

3. Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними 

організаціями або між міжнародними організаціями: Міжнародний документ від 

21.03.1986 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a04  (дата звернення: 

20.08.2020). 

4. Віденська конвенція про право міжнародних договорів: Міжнародний документ від 

23.05.1969 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118  (дата звернення: 

20.08.2020). 

5. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, 

державних архівів і державних боргів: Міжнародний документ від 08.04.1983 р. URL: 
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10.Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
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1. Верховна  Рада України - www.zakon1.rada.gov.ua. 

2. Міністерство закордонних справ - http://mfa.gov.ua/ua 

3. Міністерство юстиції - https://minjust.gov.ua/ua 

4. Конституційний Суд України - http://www.ccu.gov.ua/uk/index 

5. Організація Об’єднаних Націй - http://www.un.org/ 

6. Європейський суд з прав людини - http://echr.coe.int/  

7. Європейський союз - http://eeas.europa.eu/ 

8. Організація з безпеки та співробітництва в Європі - http://www.osce.org/ 

9. Рада Європи - http://www.coe.int/web/portal/home 

10. Управління Верховного комісара ООН з прав людини - http://www.ohchr.org/ 

11. Національна парламентська Бібліотека України - http://www.nplu.org/ 

12. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - www.nbuv.gov.ua 

13. Київська центральна міська публічна бібліотека ім. Лесі Українки - 

http://lucl.lucl.kiev.ua 

14. Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. 

В.Н. Каразіна - http://www.univer.kharkov.ua 

15. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка -

http://korolenko.kharkov.com 
 

11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії 

обставин непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через 

пандемію) 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom проводяться 

всі лекційні заняття;  

– дистанційно на платформі Moodle  проводяться  практичні, індивідуальні заняття 

та консультації, контроль самостійної роботи; 

– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних та 

семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО здобувачам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен 

дистанційно на платформі Moodle. https://dist.karazin.ua/moodle/login/index.php 

 

12. Перелік  питань до екзамену: 

   

   

1. Поняття, ознаки та функції міжнародного права.  

2. Теорії виникнення міжнародного права. 

3. Основні періодизації міжнародного права. 

4. Поняття, види та особливості міжнародно-правових норм. 

5. Основні принципи міжнародного публічного права.  

6. Поняття та види джерел міжнародного публічного права. 

7. Первинні та вторинні суб’єкти міжнародного права.  

8. Форми і види визнання у міжнародному праві.  

9. Концепції правонаступництва у міжнародному праві. 

10. Поняття та види державних кордонів, способи їх встановлення. 

11. Способи зміни та оренда державної території.  

12. Загальна характеристика міжнародної території у міжнародному праві.  

13. Загальна характеристика території зі змішаним режимом у міжнародному праві. 

http://www.zakon1.rada.gov.ua/
http://mfa.gov.ua/ua
https://minjust.gov.ua/ua
https://minjust.gov.ua/ua
http://www.un.org/
http://echr.coe.int/
http://eeas.europa.eu/
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/web/portal/home
http://www.ohchr.org/
http://www.nplu.org/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lucl.lucl.kiev.ua/
http://www.univer.kharkov.ua/
http://korolenko.kharkov.com/
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14. Загальна характеристика території з особливим міжнародним режимом у 

міжнародному праві. 

15. Класифікація міжнародних договорів.  

16. Порядок та стадії укладення міжнародних договорів. 

17. Реєстрація та опублікування міжнародних договорів. 

18. Припинення міжнародних договорів та призупинення їх дії. 

19. Основні міжнародні нормативно-правові акти у сфері прав людини. 

20. Універсальні міжнародні інституційні механізми захисту прав людини. 

21. Поняття, принципи та джерела міжнародного кримінального права. 

22. Форми міжнародної боротьби зі злочинністю. 

23. Міжнародні злочини, їх характеристика. 

24. Злочини міжнародного характеру, їх характеристика. 

25. Екстрадиція у міжнародному кримінальному праві.  

26. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол). 

27. Дипломатичні представництва: поняття, види, функції. 

28. Дипломатичні імунітети і привілеї.  

29. Консульські імунітети і привілеї. 

30. Привілеї та імунітети міжнародних організацій та їх посадових осіб. 
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