




 

ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини» підготовки бакалавра за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни  полягає в: 

- формуванні у студентів цілісного уявлення про міжнародне публічне право як 

особливу правову систему, його інститути  та галузі. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародне публічне право» є: 

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх у практичній 

діяльності. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема 

завдяки використанню інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 7. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру, 

критично оцінювати тримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення. 

ЗК 8. Здатність працювати як автономно, так і у команді. 

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в міжнародному контексті. 

 

- формування наступних фахових компетентностей: 

ФК 6. Розуміння основ сучасного міжнародного права та його впливу на структуру й 

динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав. 

ФК 12.3нання природи та еволюції міжнародних організацій, їх місця у системі 

міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними. 

 

 1.3. Кількість кредитів  - 8 

1.4. Загальна кількість годин - 240 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Обов’язкова  

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й -й 

Семестр 

3-й 
4-й 

-й 

Лекції 

3 - й 32 год. 

4 -й 32 год. 
 год. 

Практичні, семінарські заняття 

3 - й 16 год. 

4 - й 32 год. 
 год. 

Лабораторні заняття 

  год. 



- год. 

 Самостійна робота 

3 - й  72год. 
4 - й  56 год. (включаючи контрольну роботу) 

 год. 

Індивідуальні завдання  

Контрольна робота – 15 год.   

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі мають досягти наступних 

результатів: 
ПРН 2. Розуміти міжнародні відносини у різних контекстах, зокрема політичному, 
безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному; 
ПРН 7. Розуміти основи сучасного міжнародного права та його вплив на структуру й 

динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також використовувати 

норми міжнародного права у своїй професійній діяльності 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Загальні положення міжнародного права.  

Тема 1. Становлення та розвиток міжнародного права. 

Періодизація розвитку міжнародного права. Міжнародне право Розвиток 

міжнародного права від найдавніших часів до Вестфальського конгресу. Міжнародне право 

між Вестфальським конгресом 1648 р. І епохою Великої Французької революції (рубіж 

XVIII–XIX ст.ст.). Розвиток міжнародного права від епохи Великої Французької революції 

до створення Версальської системи. Міжнародне право від створення Версальської системи 

до наших днів.  

Тема 2. Особливості та характерні риси сучасного міжнародного публічного 

права. 
Особливості сучасного етапу функціонування міжнародного права: державні 

інтереси, політика та міжнародне право; міжнародне право та процеси глобалізації. 

Поняття міжнародного публічного права. Предмет регулювання. Види відносин, що 

регулюються нормами МП. МП як особлива правова система. Система і структура 

міжнародного права. Основні елементи системи міжнародного права. Предмет, об’єкт і 

метод міжнародного публічного права; функції міжнародного права. Теорії співвідношення 

міжнародного і національного права.  

Тема 3. Суб’єкти міжнародного права. 

 Поняття та класифікація суб’єктів міжнародного права; держава як суб’єкт 

міжнародного права; державоподібні утворення; міжнародна правосуб’єктність народів; 

міжнародні міжурядові організації; питання міжнародної правосуб’єктності 

транснаціональних компаній. Фізична особа в міжнародному праві.  

Тема 4. Держава – основний суб’єкт міжнародного права.  

Міжнародна правосуб’єктність держав. Види держав. Міжнародна 

правосуб’єктність федеративної держави. Міжнародна правосуб’єктність адміністративно-

територіальних одиниць федеративної держави. Міжнародна правосуб’єктність унітарної 

держави.  

Поняття та види юрисдикції держави. Принципи здійснення державної юрисдикції. 

Юрисдикційні імунітети держави та її власності. Імунітет найвищих посадових осіб 

держави. Україна як суб’єкт міжнародного права. 

Тема 5. Інститут визнання та правонаступництва у міжнародному праві. 

Інститут визнання в міжнародному праві. Міжнародно-правове визнання держав і 

урядів. Поняття «міжнародно-правове визнання» та його юридичне значення; основні теорії 

визнання; види і форми міжнародного визнання; практика застосування інституту визнання 

в сучасних міжнародних відносинах. 



Поняття правонаступництва у міжнародному праві; підстави правонаступництва; 

види і форми правонаступництва держав; правонаступництво держав щодо міжнародних 

договорів; міжнародно-правове регулювання правонаступництва держав щодо державної 

власності, державних архівів, державних боргів; правонаступництво України через розпад 

СРСР. 

Тема 6. Джерела міжнародного права. 

Джерела міжнародного права: поняття, види. Поділ джерел міжнародного права на 

головні (міжнародний договір та міжнародний звичай) і допоміжні (рішення міжнародних 

організацій, рішення судових інституцій, доктрина міжнародного права). Міжнародний 

договір. Міжнародний звичай. Загальні принципи права. Рішення міжнародних органів та 

організацій. Рішення міжнародних судів та арбітражних трибуналів. Доктрина 

міжнародного права. Національне законодавство та рішення національних судів.  

Тема 7. 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 міжнародного права. Кодифікація норм 

міжнародного права. 

Тема 8. Основні принципи міжнародного права. 

Поняття принципів міжнародного права; принцип суверенної рівності держав; 

принцип незастосування сили; принцип непорушності державних кордонів; принцип 

територіальної цілісності; принцип мирного вирішення спорів; принцип невтручання у 

внутрішні справи; принцип поваги до прав людини; принцип самовизначення народів та 

націй; принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань; принцип 

співробітництва держав. 

Тема 9. Територія у міжнародному праві. 
Поняття і види територій у міжнародному праві. Поняття демілітаризованої і 

нейтральної території у міжнародному праві. Способи придбання державної території. 

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 їх делімітація. Міжнародно-правовий режим Антарктики. Договір 

про Антарктику 1959 р. Та ио̆го система.  

Тема 10. Відповідальність у міжнародному праві. 

Поняття, підстави  та ознаки міжнародно-правової відповідальності. Ознаки 

міжнародного правопорушення. Види міжнародних правопорушень. Делікти. Міжнародні 

злочини. Обставини, які звільняють від відповідальності. Обставини, що унеможливлюють 

виникнення відповідальності і обставини, що звільняють від застосування відповідальності. 

Відповідальність за правомірну діяльність. Підстави і різновиди такої відповідальності. 

Види и ̆ форми міжнародно-правової відповідальності. Матеріальна і нематеріальна 

(політична) відповідальність. Форми відшкодування: реституції, репарації, субституції та 

ін. Реалізація відповідальності. Основні засоби: добровільний і з використанням 

примусових засобів.  

Тема 11. Мирні засоби вирішення  міжнародних спорів. 

Мирне вирішення міжнародних спорів – один з основних принципів міжнародного 

права; поняття міжнародного спору та ситуації; види мирних засобів, передбачені Статутом 

ООН; міжнародні переговори; консультації; міжнародні слідчі і погоджувальні комісії; 

добрі послуги і посередництво; вирішення спорів у міжнародному третейському суді; 

компетенція міжнародного Суду ООН щодо вирішення міжнародних суперечок; вирішення 

спорів у рамках ОБСЄ; вирішення спорів у рамках СНД. 

Тема 12. Населення у міжнародному праві. 



Міжнародно-правові  питання громадянства. Узгодження національного 

законодавства у сфері громадянства з міжнародними договорами. Подвійне громадянство. 

Значення міжнародних договорів у вирішенні питань виходу з громадянства. Захист прав і 

законних інтересів громадян, які знаходяться за межами своєї держави. Статус іноземних 

громадян і МП. Співвідношення національного законодавства і міжнародних договорів, які 

визначають статус іноземних громадян. Статус біженців і вимушених переселенців. Роль 

міжнародних договорів у регламентації статусу цих осіб. Право притулку. Підстави 

надання такого права. Статус осіб, що отримали притулок.  

Тема 13. Право міжнародних договорів. 

Поняття і джерела права міжнародних договорів; поняття та види міжнародних 

договорів; структура, форма та назва договорів; стадії укладання договорів; прийняття 

тексту договору; встановлення автентичності тексту договорів; способи вираження згоди 

держав на обов’язковість договорів; застереження та заяви до договорів; депозитарій і його 

функції; реєстрація і опублікування договорів; дія і застосування договорів; забезпечення 

виконання договорів, способи тлумачення договорів; мова договорів; підстави та види 

недійсності міжнародних договорів; наслідки недійсності договорів; припинення і 

призупинення дії договорів; закінчення строку; виконання; денонсація; анулювання; 

наслідки припинення та призупинення дії договору. 

 

Розділ 2. Основні галузі міжнародного публічного права 

Тема 14. Право міжнародних організацій. 

Поняття, джерела права міжнародних організацій; сутність поняття право 

міжнародної організації; класифікація норм права міжнародних організацій; міжнародні 

організації: поняття, види і функції; юридична природа міжнародних організацій; 

класифікація міжнародних організацій; система ООН: організаційно-правова структура; 

компетенція; генеральна Асамблея ООН: склад і повноваження. Рада Безпеки ООН: склад, 

порядок прийняття рішень, юридична сила актів; взаємовідносини між органами ООН; роль 

органів ООН у підтримці міжнародного миру і безпеки; реформування ООН; спеціалізовані 

установи ООН; регіональні і субрегіональні міжнародні організації; організація з безпеки і 

співробітництва в Європі: природа установчих актів, організаційно-правова структура, 

основні напрями діяльності; Рада Європи: органи, основні напрями діяльності. 

Тема 15. Міжнародне кримінальне право. 

Поняття, предмет та система міжнародного кримінального права. Принципи та 

джерела міжнародного кримінального права. Міжнародний злочин та його ознаки. Суб’єкт 

міжнародного злочину. Міжнародно-правова відповідальність держави за міжнародні 

злочини. Поняття злочинів міжнародного характеру як основного об’єкту співробітництва 

держав по запобіганню таким злочинам і покаранню осіб, які їх вчинили. Відмінність 

злочинів міжнародного характеру від звичайних кримінальних злочинів і від міжнародних 

злочинів, критерії розмежування. Співробітництво держав у боротьбі зі злочинами 

міжнародного характеру та його основні міжнародно-правові форми: укладання договорів, 

участь у міжнародних організаціях. Конгреси ООН з попередження злочинності і 

поводження з правопорушниками. Правові основи співробітництва держав у боротьбі з 

окремими видами злочинів: підробка грошових знаків, тероризм, рабство та работоргівля, 

незаконні операції з наркотичними засобами. Міжнародні кримінальні суди. Нюрнберзький 

та Токійський міжнародні військові трибунали. Міжнародні кримінальні трибунали для 

Югославії та Руанди. Міжнародний кримінальний суд. Видача злочинців (екстрадиція), 

поняття та умови видачі. Проблема «видачі чи надання притулку». Принцип «або видача 

або кримінальне переслідування за законом утримуючої держави». Міжнародна організація 

кримінальної поліції (Інтерпол). Історія та умови створення. Правові основи діяльності. 

Структура Інтерполу, функції та повноваження.  

Тема 16. Міжнародне право прав людини. 



Принцип поваги прав людини й основних свобод як першооснова міжнародно-

правового регулювання проблем гуманітарного характеру. Міжнародно-правові норми про 

права людини: їх предметна різноманітність. Міжнародні стандарти щодо прав і свобод 

людини. Стандарти як нормативний мінімум, їх функції. Узгодження 

внутрішньодержавного й міжнародного переліку прав і свобод, їх зміст, засоби 

забезпечення та захисту. Міжнародні механізми забезпечення та захисту прав людини.  

Європейська конвенція про захист прав і основоположних свобод людини 1950. Комітет з 

прав дитини. Верховний комісар ООН з прав людини. Рада з прав людини. Європейський 

суд з прав людини. Імплементація міжнародно-правових норм про права людини в 

національне законодавство. Міжнародні акти про права людини і законодавство України. 

Тема 17. Міжнародне гуманітарне право. 

Поняття і джерела міжнародного гуманітарного права. Сфера дії гуманітарного 

права. Основні інститути міжнародного гуманітарного права. Збройні конфлікти в 

сучасному світі та їх класифікація. Міжнародні збройні конфлікти і збройні конфлікти 

міжнародного характеру – критерії їх розмежування. Принципи гуманізації збройних 

конфліктів як концентроване відображення завдань міжнародного права в умовах збройної 

боротьби в усіх її проявах. Складові цього принципу: недопустимість застосування 

варварських і нелюдських засобів ведення збройної боротьби; чесність і доброчесність у 

виборі методів, які використовуються у ході військових дій; відповідальність учасників 

збройних конфліктів за військові злочини. Учасники збройних конфліктів. Комбатанти, їх 

права і обов’язки. Некомбатанти, їх права і обов’язки. Міжнародно-правовий статус 

медичного та духовного персоналу збройних сил воюючих сторін. Поводження з 

найманцями, шпигунами, вивідувачами. Захист жертв війни. Військовополонені. Режим 

військового полону. Міжнародно-правові акти, які його визначають. Коло осіб, які 

користуються статусом військовополонених. Режим поранених і хворих зі складу збройних 

сил в суходільній і морській війнах. Режим військової окупації. Правове становище 

населення окупованої території.  

Тема 18. Право зовнішніх зносин.  

Органи зовнішніх відносин держави і їх система; кодифікація норм 

дипломатичного права; органи зовнішніх відносин: внутрішньодержавні і закордонні, 

постійні і тимчасові; повноваження внутрішньодержавних органів зовнішніх відносин; 

порядок призначення, структура і персонал дипломатичного представництва; дипломатичні 

представництва: порядок відкриття, агреман, вірча грамота, функції; персонал 

дипломатичного представництва: дипломатичний корпус, дипломатичні класи і ранги; 

привілеї та імунітети дипломатичного представництва; привілеї та імунітети 

дипломатичних представництв і персоналу; відмова від імунітету; дипломатична пошта; 

процедура визнання дипломатичного агента персоною persona non grata; консульські 

представництва; консульські представництва: види, функції; порядок створення консульств 

і призначення консулів: консульський округ, консульський патент, консульська 

екзекватура; статус почесного консула; консульські привілеї та імунітети; дипломатичне 

право міжнародних організацій; представництва та місії при міжнародних організаціях; 

привілеї та імунітети представників держав, що беруть участь у діяльності міжнародних 

організацій і конференцій. 

Тема 19.  Міжнародне морське право. 
Поняття та історія міжнародного морського права. Просторова дія міжнародного 

морського права. Кодифікація міжнародного морського права. Конвенція ООН з морського 

права 1982 р. Правовии ̆ режим внутрішніх морських вод. Територіальне море 

(територіальні води) та ио̆го правовии ̆режим. Способи відліку територіальних вод. Право 

мирного проходу через територіальні води прибережної держави. Прилегла зона та її 

правовии ̆режим. Види прилеглої зони. Свободи відкритого моря. Відкрите море та ио̆го 

правовии ̆режим. Виключна економічна зона. Правовий режим континентального шельфу. 

Континентальних шельф України. Міжнародний раио̆н морського дна (Раио̆н). Міжнародні 



протоки і міжнародні канали. Гібралтарська протока, Магелланова протока, Чорноморські 

протоки. Суецький канал, Панамськии ̆канал, Кільський канал. Води держав- архіпелагів 

(води архіпелагу). Міжнародно-правовии ̆ механізм захисту і збереження морського 

середовища. Міжнародні морські організації.  

Тема 20. Міжнародне космічне право та міжнародне повітряне право. 

Поняття та джерела міжнародного космічного права. Основні принципи космічної 

діяльності. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного космічного права. Суб’єкти 

міжнародного космічного права. Міжнародно-правова регламентація космічної діяльності. 

Правовий режим космічного простору і небесних тіл. Правовий статус космонавтів. 

Правовий режим космічних об’єктів. Міжнародно-правова регламентація певних видів 

космічної діяльності. Відповідальність у міжнародному космічному праві. Міжнародні 

космічні організації.  

Виникнення і розвиток міжнародного повітряного права, поняття та джерела. 

Основні принципи міжнародного повітряного права. Юридична природа і правовий режим 

повітряного простору. Польоти в межах державної території. Міжнародні польоти та їхнє 

правове регулювання. Польоти над відкритим морем, міжнародними протоками. Правове 

регулювання міжнародних повітряних сполучень. Правовий статус повітряного судна та 

екіпажу. Міжнародне співробітництво в боротьбі з актами незаконного втручання в 

діяльність цивільної авіації. Міжнародні авіаційні організації. Відповідальність у 

міжнародному повітряному праві. 

Тема 21. Міжнародне екологічне право 

Поняття міжнародного екологічного права. Місце міжнародно-правових норм щодо 

охорони навколишнього середовища в загальній системі міжнародного права. Принципи 

міжнародного права навколишнього середовища. Охорона навколишнього середовища в 

міжнародних договорах. Рекомендаційні акти в сфері охорони навколишнього середовища. 

Концепція екологічної безпеки. Програма ООН щодо навколишнього середовища (ЮНЕП). 

Координаційна роль міжнародного права в справі охорони навколишнього середовища. 

Міжнародно-правова охорона атмосфери Землі, навколоземного і космічного простору. 

Міжнародно-правова охорона Світового океану. Міжнародно-правова охорона тваринного 

та рослинного світу. Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища від 

забруднення радіоактивними відходами.  

Тема 22. 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.  

Тема 23. Право міжнародної безпеки. 

Поняття права міжнародної безпеки; цілі та принципи права міжнародної безпеки. 

Міжнародно-правові засади універсальної та регіональної систем колективної безпеки. 

Миротворчі операції ООН. Регіональні міжнародні організації; ОБСЄ; НАТО; роззброєння; 

контроль за роззброєнням; заходи зміцнення довіри. 

 

3. 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. Загальні положення міжнародного права 

Тема 1. 

Становлення та 

8 2 1   5       



розвиток 

міжнародного 

права.  

Тема 2. Особливості 

та характерні риси 

сучасного 

міжнародного 

публічного права.  

8 2 1   5       

Тема 3. Суб’єкти 

міжнародного 

права 

9 2 2   5       

Тема 4. Держава – 

основний суб’єкт 

міжнародного 

права  

8 2 1   5       

Тема 5. Інститут 

визнання та 

правонаступництва 

у міжнародному 

праві 

8 2 1   5       

Тема 6. Джерела 

міжнародного 

права 

8 2 1   5       

Тема 7. Норми 

міжнародного 

права 

8 2 1   5       

Тема 8. Основні 

принципи 

міжнародного 

права 

8 2 2   4       

Тема 9. Територія в 

міжнародному 

праві 

8 2    6       

Тема 10. 

Відповідальність у 

міжнародному 

праві 

12 4 2   6       

Тема 11. Мирні 

засоби вирішення 

міжнародних 

спорів 

12 4 2   6       

Тема 12. Населення 

в міжнародному 

праві 

7 2    5       

Тема 13. Право 

міжнародних 

договорів 

16 4 2   10       

Разом за розділом 

1 

 

 

 

120 32 16   72       



 

 

Розділ 2. Основні галузі міжнародного публічного права 

 

Тема 14. Право 

міжнародних 

організацій 

13 4 4   5       

Тема 15. 

Міжнародне 

кримінальне право 

12 4 4   4       

Тема 16. 

Міжнародне право 

прав людини 

12 4 4   4       

Тема 17. 

Міжнародне 

гуманітарне право 

8 2 2   4       

Тема 18. Право 

зовнішніх зносин 

16 6 6   4       

Тема 19. 

Міжнародне 

морське право 

8 2 2   4       

Тема 20. 

Міжнародне 

космічне та 

міжнародне 

повітряне право 

12 4 4   4       

Тема 21. 

Міжнародне 

екологічне право 

8 2 2   4       

Тема 22. 

Міжнародне 

інформаційне право 

8 2 2   4       

Тема 23. Право 

міжнародної 

безпеки 

8 2 2   4       

Контрольна 

робота 

15    15        

Разом за розділом 

2 

120 32 32   41       

 Усього 

годин  

240 64 48   128       

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Становлення та розвиток міжнародного права. 1 

2 Особливості та характерні риси сучасного міжнародного публічного 

права.  

1 

3 Суб’єкти міжнародного права 2 

4 Держава – основний суб’єкт міжнародного права  1 

5 Інститут визнання та правонаступництва у міжнародному праві 1 



6 Джерела міжнародного права 1 

7 Норми міжнародного права 1 

8 Основні принципи міжнародного права 2 

9 Відповідальність у міжнародному праві 2 

10 Мирні засоби вирішення міжнародних спорів 2 

11 Право міжнародних договорів 2 

12 Право міжнародних організацій 4 

13 Міжнародне кримінальне право 4 

14 Міжнародне право прав людини 4 

15 Міжнародне гуманітарне право 2 

16 Право зовнішніх зносин 6 

17 Міжнародне морське право 2 

18 Міжнародне космічне та міжнародне повітряне право 4 

19 Міжнародне екологічне право 2 

20 Міжнародне інформаційне право 2 

21 Право міжнародної безпеки 2 

 Усього год 48 

 

5. Завдання для самостійної робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Становлення та розвиток міжнародного права. 

Завдання: опрацювати лекційний матеріал, за допомогою 

рекомендованої літератури вивчити питання періодизації історії 

міжнародного права. Самостійно розглянути питання щодо даної 

теми. Підготувати доповіді ( презентації) з даної теми.  

5 

2  Особливості та характерні риси сучасного міжнародного 

публічного права. 

 Завдання: ознаио̆митися з лекціин̆им матеріалом, з 

доктринальними джерелами. Самостійно підготувати відповіді на 

контрольні питання.  

5 

3 Суб’єкти міжнародного права 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, доктринальними 

положеннями щодо правосуб’єктності держав, міжнародних 

міжурядових організацій, людини, ТНК. Підготувати доповіді 

 ( презентації) . Самостійно підготувати відповіді на контрольні 

питання. 

5 

4.  Держава – основний суб’єкт міжнародного права. 

Завдання: ознаио̆митися з лекційним матеріалом, доктринальними 

джерелами. Підготувати відповіді на контрольні запитання, 

відповісти на тести. 

5 

5 Інститут визнання в міжнародному праві. 

Правонаступництво держав у міжнародному праві. 

Завдання: ознаио̆митися з лекційним матеріалом, доктринальними 

джерелами. Підготувати відповіді на контрольні запитання, 

відповісти на тести. 

5 

6 Джерела міжнародного права. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, доктринальними 

положеннями, з положеннями Статуту Міжнародного Суду ООН 

1945 р. Самостійно підготувати відповіді на контрольні питання, 

5 



Скласти опорний конспект питань для обговорення на практичному 

занятті, підготувати доповіді. 
7 Норми міжнародного права. 

Завдання: ознаио̆митися з лекційним матеріалом, доктринальними 

джерелами. Підготувати відповіді на контрольні запитання,  
Підготувати доповіді ( презентації). 

5 

8 Основні принципи міжнародного права. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, доктринальними 

положеннями, з положеннями Статуту ООН 1945 р., Декларації про 

принципи міжнародного права, які стосуються дружніх відносин і 

співробітництва у відповідності з Статутом ООН 1970 р., 

Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі 

1975 р.Підготувати відповіді на контрольні запитання.  

4 

9 Територія в міжнародному праві. 

Завдання: ознаио̆митися з лекційним матеріалом, доктринальними 

джерелами. Підготувати відповіді на контрольні запитання, 

відповісти на тести. 

6 

10 Відповідальність у міжнародному праві. 

Завдання: ознаио̆митися з лекційним матеріалом, доктринальними 

джерелами. Підготувати відповіді на контрольні запитання, 

відповісти на тести. 

6 

11 Мирні засоби вирішення міжнародних спорів. 

Завдання: ознаио̆митися з лекційним матеріалом, доктринальними 

джерелами. Підготувати відповіді на контрольні запитання, 

відповісти на тести. 

6 

12 Населення в міжнародному праві. 

Завдання: ознаио̆митися з лекційним матеріалом, доктринальними 

джерелами. Підготувати відповіді на контрольні запитання, 

відповісти на тести. 

5 

13 Право міжнародних договорів. 

 Завдання: ознаио̆митися з лекційним матеріалом положеннями 

Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. 

Підготувати відповіді на контрольні запитання, відповісти на тести.  

10 

 Разом за розділом 1 72 
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14 Право міжнародних організацій.  

Завдання: ознаио̆митися з лекціин̆им матеріалом, доктринальними 

положеннями, статутами міжнародних міжурядових організацій 

(Статут ООН, Статут Ради Європи, установчі акти ЄС). 

Підготувати відповіді на контрольні запитання, відповісти на тести.  

5 

15 Міжнародне кримінальне право.  

Завдання: ознаио̆митися з лекційним матеріалом, доктринальними 

джерелами. Підготувати відповіді на контрольні запитання, 

відповісти на тести. 

4 

16 Міжнародне право прав людини. 

Завдання: ознаио̆митися з лекційним матеріалом, доктринальними 

джерелами. Підготувати відповіді на контрольні запитання, 

відповісти на тести.  

4 

17 Міжнародне гуманітарне право. 4 



Завдання: ознаио̆митися з лекціин̆им матеріалом, доктринальними 

положеннями, міжнародними актами, що регламентують 

співробітництво у цій сфері правовідносин. Підготувати відповіді 

на контрольні запитання, відповісти на тести.  
18 Право зовнішніх зносин. 

Завдання: ознаио̆митися з лекціин̆им матеріалом, доктринальними 

положеннями, з положеннями Віденської конвенції про 

дипломатичні зносини 1961 р., Віденської конвенції про 

консульські зносини 1963 р. Віденської конвенції про 

представництво держав у їхніх відносинах з міжнародними 

організаціями універсального характеру 1975 р., Конвенцією про 

привілеї та імунітети ООН 1946 р. Підготувати відповіді на 

контрольні запитання, відповісти на тести.  

4 

19 Міжнародне морське право. 

Завдання: ознаио̆митися з лекціин̆им матеріалом, доктринальними 

положеннями, з положеннями Конвенції ООН з морського права 

1982 р. Підготувати відповіді на контрольні запитання, відповісти 

на тести  

4 

20 Міжнародне космічне та міжнародне повітряне право. 

Завдання: ознаио̆митися з лекціин̆им матеріалом, доктринальними 

положеннями, міжнародними актами, що регламентують 

співробітництво у цій сфері правовідносин. Підготувати відповіді 

на контрольні запитання, відповісти на тести.  

4 

21 Міжнародне екологічне право. 

Завдання: ознаио̆митися з лекціин̆им матеріалом, доктринальними 

положеннями, міжнародними актами, що регламентують 

співробітництво у цієї сфері екологічних правовідносин. 

Підготувати відповіді на контрольні запитання, відповісти на тести 

4 

22 Міжнародне інформаційне право. 

Завдання: ознаио̆митися з лекціин̆им матеріалом, доктринальними 

положеннями, міжнародними актами, що регламентують 

співробітництво у цієї сфері правовідносин. Підготувати відповіді 

на контрольні запитання, відповісти на тести 

4 

23 Право міжнародної безпеки. 

Завдання: ознаио̆митися з лекціин̆им матеріалом, доктринальними 

положеннями, міжнародними актами, що регламентують 

співробітництво у цієї сфері правовідносин. Підготувати відповіді 

на контрольні запитання, відповісти на тести. 

4 

24 Контрольна робота за розділом 2.  

 

15 
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6. Індивідуальні завдання 

 

Навчальним планом передбачено виконання письмової контрольної роботи з метою 

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

дисципліни.  

При розкритті теоретичного питання важливо повно, глибоко і чітко висвітлити 

зміст обраного питання, ґрунтуючись на відповідних доктринальних джерелах та 



міжнародно-правових актах. Студент 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, основну 

частину, висновки, список використаних джерел, а також в разі необхідності – додатки. 

Обсяг контрольної роботи 10 – 15 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 

контрольної роботи здобувачі  мають дотримуватися норм академічної доброчесності. 

Письмова контрольна робота виконана у повному обсязі і може бути оцінена до 15 

балів, якщо  

- заявлена тема відповідає змісту контрольної роботи,  

- -матеріал структурований,  

- -за результатами дослідження зроблені самостійні висновки, які відповідають 

меті та завданням дослідження; 

- - у роботі використано від 12 до 15 джерел, в тому числі новітні наукові 

публікації та іноземні джерела,  

-  робота вчасно надана на перевірку. 

 

Теми контрольних робіт: 

1. Проблема визначення тероризму в міжнародному праві. 

2. Інститут відповідальності в міжнародному праві навколишнього середовища. 

3. Сучасні тенденції розвитку правового режиму Арктики. 

4. Роль ООН у стабілізації міжнародного правопорядку і підтримці миру. 

5. Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного права. 

6. Визнання держави як інститут міжнародного права. 

7. Міжнародно-правовий статус «без'ядерної зони». 

8. Поняття і класифікація принципів сучасного міжнародного права. 

9. Роззброєння як одна зі складових права міжнародної безпеки. 

10. Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища. 

11. Періодизація історії міжнародного права. 

12. Класифікація норм міжнародного публічного права. 

13. Міжнародно-правовий звичай як джерело права. 

14. Міжнародні відносини та міжнародне право. 

15. Співвідношення міжнародного і національного права 

16. Правовий режим територіального моря і прилеглої зони 

17. Правовий режим континентального шельфу. 

18. Правове становище військових кораблів 

19. Міжнародно-правовий статус Антарктики. 

20. Співробітництво держав в боротьбі з тероризмом та злочинністю. 

21. Концепція загальної спадщини людства. 

22. Правові питання участі ООН у врегулюванні збройних конфліктів. 

23. Механізми мирного врегулювання спорів між державами. 



24. Міжнародний контроль в сфері захисту прав людини. 

25. Статус біженців з сучасного міжнародного права. 

26. Правові аспекти міжнародної екологічної безпеки. 

27. Імунітет держави та його власності в міжнародному праві. 

28. Правовий статус повітряного простору. 

29. Міжнародно-правові проблеми врегулювання регіональних конфліктів (на 

30. прикладі одного з регіонів). 

31. Тенденції розвитку космічного права. 

32. Міжнародне співробітництво у справі охорони культурної спадщини. 

33. Проблема заборони хімічної зброї. 

34. Історія створення Ради Європи та його правова природа. 

35. Компетенція, повноваження і функції органів Ради Європи. 

36. Правила процедури і механізм формування рішень в Раді Європи. 

37. Документи Ради Європи та їх правова природа. 

38. Діяльність Організації з безпеки і співробітництва в Європі запобігання конфліктам 

і врегулювання кризових ситуацій. 

39. Система колективної безпеки ООН на глобальному і регіональному рівнях: основні 

елементи і особливості. 

40. Діяльність Міжнародного Суду ООН. 

41. Діяльність Генеральної Асамблеї та інших головних органів ООН. 

42. Рада Безпеки ООН як головний орган ООН. 

43. Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів. 

44. Теорії визнання держав. 

45. Відповідальність міжнародних організацій. 

46. Історичний розвиток міжнародного гуманітарного права. 

47. Принципи міжнародного гуманітарного права. 

48. Міжнародні кримінальні судові установи. 

49. Стадії укладення міжнародних договорів. 

50. Інститут екстрадиції в міжнародному праві. 

51. Особливості інституту громадянства ЄС. 

52. Структура і персонал дипломатичних представництв. 

53. Дипломатичні засоби вирішення міжнародних спорів. 

54. Міжнародний трибунал із морського права. 

55. Міжнародно-правовий режим інформації. 

56. Міжнародні космічні організації. 

57. Міжнародні авіаційні організації. 

58. Поняття та види міжнародних злочинів. 

59. Індивідуальна кримінальна відповідальність за міжнародним правом. 

60. Правовий статус Антарктики. 

61. Міжнародно-правове поняття «сталий розвиток» в контексті процесу глобалізації.  
 

7. Методи контролю 

 

При вивченні дисципліни застосовуються поточний та підсумковий  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(семінарських) заняттях, у 

формі виступів студентів з доповідями ( презентаціями) на  заняттях. 

При вивченні кожної теми проводиться поточний контроль у формі усного 
опитування, виступів студентів та тестового контролю із заздалегідь визначених питань.  

Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність освоювання знань 

та набутих навичок на лекціях та практичних заняттях, що включає систематичність їх 



відвідування, здатність студента засвоювати категорійний апарат, навички узагальненого 

мислення, логічність та повноту викладання навчального матеріалу, навички творчо 

підходити до вирішення поставлених завдань, активність роботи на семінарських заняттях, 

рівень знань за результатами опитування на семінарських заняттях, самостійне 

опрацювання тем у цілому чи окремих питань. 

За виступ на  занятті студент може отримати від 1 (доповнення, уточнення після 

відповіді або виступу іншого студента) до 5 (розгорнутий аналіз питання із залученням 

даних наукових статей, монографій, статистичних даних, схем, тощо) балів.  
Загальна максимальна сума балів за роботу в семестрі складає 60 балів.  

Критерії оцінки успішності та результатів навчання 

Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є рівень засвоєння знань та 

набуття навичок на лекціях та семінарських заняттях, що включає систематичність їх 

відвідування, здатність студента засвоювати категорійний апарат, вміння орієнтуватися у 

сучасних подіях в світі і державі, навички узагальненого мислення, логічність та повноту 

засвоєння навчального матеріалу, навички творчого підходу до вирішення поставлених 

завдань, активність роботи на семінарських заняттях, рівень знань за результатами 

опитування на семінарських заняттях, самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих 

питань. 

Розрахункова шкала для оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях  

в третьомцу семестрі:  

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

45-60 Систематичне відвідування лекцій та семінарських занять, відсутність 

пропусків занять без поважної причини, відпрацювання тем семінарських 
 

 

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 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. 

31-44 
Систематичне відвідування лекцій та семінарських занять, відсутність 

пропусків занять без поважних причин, відпрацювання тем семінарських 

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 

26-30 Наявність пропущених лекцій та семінарських занять, відпрацювання тем 

пропущених семінарських занять, виконання завдань до кожного семінарського 

заняття, активна робота на семінарських заняттях, засвоєння основних 

положень курсу, допущення декількох незначних помилок при виконанні 

завдань, здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання, 

здатність публічно представити матеріал. 



21-25 Наявність пропущених лекцій та семінарських занять, відпрацювання тем 

пропущених та семінарських занять, епізодична відсутність виконання завдань, 

участь у роботі на семінарських заняттях, засвоєння окремих положень 

матеріалу, неповні відповіді при виконанні завдань, складності при визначенні 

теоретичних питань, на які розраховані завдання, здатність публічно 

представити матеріал. 

16-20 Несистематичне відвідування лекцій та семінарських занять, відсутність на 

заняттях без поважних причин, наявність декількох невідпрацьованих тем 

пропущених семінарських занять, епізодична відсутність виконаних завдань, 

участь у роботі на семінарських заняттях, засвоєння окремих положень 

матеріалу тем змістовного розділу, неповні 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 семінарських занять, відсутність на 

заняттях без поважної причини, наявність невідпрацьованих тем пропущених 

лекцій та семінарських занять. епізодична відсутність виконаних завдань, 

пасивна робота на семінарських 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 семінарських занять без поважних 

причин, наявність невідпрацьованих тем пропущених лекцій та семінарських 

занять. систематична відсутність виконаних завдань, пасивність у роботі на 

семінарських заняттях, неповні, необґрунтовані відповіді, допущення істотних 

помилок при виконанні завдань, нездатність визначити теоретичні питання, на 

які розраховані завдання. 

0-5 Систематичні пропуски лекцій та семінарських занять без поважних 
 

 

причин, теми пропущених лекцій та семінарських занять не відпрацьовані, 

систематична відсутність виконаних завдань, пасивність у роботі на 

семінарських заняттях, відсутність знань, неповні, необґрунтовані відповіді, 

допущення істотних помилок при виконанні завдання. Нездатність визначити 

теоретичні питання, на які розраховані завдання, невміння публічно 

представити матеріал. 
 

Розрахункова шкала для оцінювання роботи студентів на практичних заняттях в 

четвертому семестрі 

 

Кількість 
балів 

Критерії оцінювання 

40–45 Систематичне відвідування лекцій та семінарських занять, відсутність 

пропусків занять без поважної причини, відпрацювання тем семінарських 

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 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. 



38–44 Систематичне відвідування лекцій та семінарських занять, відсутність 

пропусків занять без поважних причин, відпрацювання тем семінарських 

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 

30–37 Наявність пропущених лекцій та семінарських занять, відпрацювання тем 

пропущених семінарських занять, виконання завдань до кожного 

семінарського заняття, активна робота на семінарських заняттях, засвоєння 

основних положень курсу, допущення декількох незначних помилок при 

виконанні завдань, здатність визначення теоретичних питань, на які 

розраховані завдання, здатність публічно представити матеріал. 

21–29 Наявність пропущених лекцій та семінарських занять, відпрацювання тем 
пропущених та семінарських занять, епізодична відсутність виконання 

завдань, участь у роботі на семінарських заняттях, засвоєння окремих 

положень матеріалу, неповні відповіді при виконанні завдань, складності 

при визначенні теоретичних питань, на які розраховані завдання, здатність 

публічно представити матеріал. 

15–20 Несистематичне відвідування лекцій та семінарських занять, відсутність на 

заняттях без поважних причин, наявність декількох невідпрацьованих тем 

пропущених семінарських занять, епізодична відсутність виконаних 

завдань, участь у роботі на семінарських заняттях, засвоєння окремих 

положень матеріалу тем змістовного розділу, неповні відповіді, допущення 

помилок при виконанні завдань, великі складності при визначенні 

теоретичних питань на які розраховані завдання, невпевнені навички 

публічного представлення матеріалу. 

10–14 Епізодичне відвідування лекцій та семінарських занять, відсутність на 

заняттях без поважної причини, наявність невідпрацьованих тем 

пропущених лекцій та семінарських занять, епізодична відсутність 

виконаних завдань, пасивна робота на семінарських 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. 

5–9 Систематичні пропуски лекцій та семінарських занять без поважних 

причин, наявність невідпрацьованих тем пропущених лекцій та 

семінарських занять. систематична відсутність виконаних завдань, 

пасивність у роботі на семінарських заняттях, неповні, необґрунтовані 

відповіді, допущення істотних помилок при виконанні завдань, нездатність 

визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання. 



0–4 Систематичні  пропуски   лекцій   та   семінарських   занять   без поважних 
причин, теми пропущених лекцій та семінарських занять не відпрацьовані, 

систематична відсутність виконаних завдань, пасивність у роботі на 

семінарських заняттях, відсутність знань, неповні, необґрунтовані 

відповіді, допущення істотних помилок при виконанні завдання, 

нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання, 

невміння  публічно  представити  матеріал,  порушення  норм  академічної 

доброчесності при виконанні завдань. 

 

Розрахункова шкала для оцінювання індивідуальної (контрольної) роботи студента: 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

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

оригінальною; матеріал якісно структурований; студентом використано 

творчий підхід до вирішення суті поставленого проблемного питання, 

висновки зроблені студентом самостійно; робота вчасно здана викладачеві; 

студентом використано не менше дванадцяти літературних джерел, 

використані новітні наукові публікації, в тому числі іноземні (не 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; студентом використано творчий підхід до 

вирішення суті поставленого проблемного питання, висновки зроблені 

студентом самостійно; студентом 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; студентом використано не 

менше восьми літературних джерел , але не використані новітні наукові 

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

студент 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; студентом 

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

новітні наукові публікації та іноземні публікації; студент 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; студент 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; студентом 

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. 

 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться у письмовій формі у вигляді 

семестрового екзамену (3-й семестр та 4-й семестр за чотирирівневою шкалою). 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 (до 60 балів) 

та балів, отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю (до 40 балів). 

Максимальна сума балів за семестр складає 100 балів. 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення екзамену. 

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

виконання – до 80 хвилин 

Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних питань. 1-ше і 3-тє питання 

оцінюються по 10 балів, 2-ге – 20 балів. 

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

форму екзаменаційного завдання (білет містить 20 тестових завдань, студент 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 форми навчання надається можливість 

скласти екзамен в тестовій формі (білет містить 40 тестових завдань, здобувач одержує 1 

бал за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі 

«Міжнародне публічне право», режим доступу: https://dist.karazin.ua/moodle.  

Набрана кількість рейтингових балів є основою для оцінки за національною шкалою. 

Шкала оцінювання наведена нижче. 

 

8. Схема нарахування балів 
 

денна форма навчання 

3- семестр 

Поточний контроль, самостійна робота 

Розділ 1 

 

Всього 

 

Екзамен 

 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 60 40 100 

Завдання на практичному занятті    

2 

 

2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0    

Завдання для самостійної роботи    

2 2 2 2 2 5 3 3 3 5 3 3 5    

4 4 4 4 4  5 5 5 5 5 5 5 5    

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
 
 
 

4 -й семестр 
 



Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Розділ 2  

 

Екзамен 

 
Сума 

 

Інд.завд. 

(контрольна 

робота) 

Разом 

Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23 

 

   

Завдання на практичному занятті    

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

Завдання для самостійної роботи    

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2    

5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 15 60 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
 

Шкала оцінювання 

 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності потягом семестру 

Оцінка 

 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали оцінювання 

90-100 відмінно зараховано 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 

 

9. Рекомендована література 

Основна література: 

1. Антонович А. А. Міжнародне публічне право : навч. посібн. для студ. вищ. навч. 

закл. / Антонович А. А. – К. : Вид. дім "КМ Академія"; Алерта, 2003. – 308 с.  

2. Буткевич В.Г. Міжнародне право. Основи теорії: підручник / В. Г. Буткевич, В. 

В. Мицик, О. В. Задорожній; за ред. В. Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002. – 608 с.  

3. Буткевич О.В. Історія міжнародного права. Підручник / О.В. Буткевич. – К: Ліра-

К. – 2013. – 416 с.  

4. Василенко В. А. Основы теории международного права / В. А. Василенко. – К. : 

Вища школа, 1988. – 288 с.  

5. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України : монографія / 

[Акуленко В. І., Андреасян Г. А., Білорицькии ̆Г. О. та ін.; за ред. В. Н. Денисова]. – К. : 

Юстиніан, 2006. – 672 с.  

6.  Дмітрієв А.І. Міжнародне публічне право: навч. посібник / [А. І. Дмітрієв, В. І. 

Муравио̆в; відп. ред. Ю. С. Шемшученко, Л. В. Губерський]. – К. : Юрінком Інтер, 2001. –    

640 с.  

7. История международного права авт. кол.; по ред. А.И. Дмитриева, У.Э. Батлера. 

– Изд. 2-е, доп. и перераб. – Одесса: Фенікс, 2013. –574 с.  

8. Кулеба Д.І. Участь України в міжнародних організаціях. Правова теорія і 

практика.– К.: Видавничий дім «Промені», 2007. – 304 с.  

9. Лукашук И.И. Право международнои ̆ ответственности / И.И. Лукашук. – М.: 

Волтерс Клувер, 2004. – 432 с.  

10. Міжнародне публічне право: підручник: у 3 т. / [В. Ф. Антипенко, Л. Д. 

Тимченко, О. В. Бєглии,̆ О. А. Радзівілл та ін.] ; за заг. ред. В. Ф. Антипенка. – К. : НАУ, 

2012. – Т. 1. – 420 с. 



11.   Міжнародне публічне право: підручник: у 3 т. / [В. Ф. Антипенко, Л. Д. 

Тимченко, О. В. Бєглии,̆ О. А. Радзівілл та ін.] ; за заг. ред. В. Ф. Антипенка. – К. : НАУ, 

2012. – Т. 2. – 348 с.  

12.  Міжнародне публічне право підручник у 2т. / В.В. Мицик 

13. Міжнародне публічне право підручник у 2т. / В.В. Мицик 

14. Международное право: учебник для бакалавров / И. В. Гетьман-Павлова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 709 с.  

15.  Міжнародне право: словник-довідник /[С.М. Перепьолкін, Т.Л. Сироїд, Л.А. 

Філяніна]; за заг. ред. Т.Л. Сироїд. – Х.: Юрайт, 2014. – 408 с.  

16.  Тункин Г.И. Теория международного права / Г.И. Тункин; под общей ред. проф. 

Л. Н. Шестакова. – М.: Зерцало, 2000. – 416 с.  

Допоміжна література: 

1.Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и частном 

праве. 2-е изд., доп. – М.: Издательство МНИМП, 1999. – 472 с.  

2. Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международного права 

/В.Г. Буткевич. – К.: Вища школа, 1981. – 311 с.  

3. Василенко В. А. Ответственность государства за международные правонарушения 

/ В. А. Василенко. – К. : Вища шк., 1976. – 268 с.  

4. Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права / А. С. 

Гавердовскии.̆ – К.: Вища школа, 1980. – 320 с.  

5. Денисов В.Н. Проблеми створення публічного порядку в зовнішньополітичній 

діяльності України. Суверенітет України і міжнародне право /В.Н. Денисов. – К.: 

Манускрипт, 1995.  

6. Дружков М.П. Заключение многосторонних договоров в рамках и под эгидои ̆

международных организаций [Текст] : монография / М. П.Дружков; Под ред. Н. И. 

Ульяновой ; Академия наук Украинскои ̆ ССР; Институт государства и права. – Киев : 

Наукова думка, 1986. – 103 с.  

7. Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном праве 

/В.И. Евинтов. – К.: Наук. Думка, 1981. – 132 с.  

8. Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р. Международно-правовые основы защиты прав 

коренных народов. – Учебное пособие. – М.: РУДН, 2011. – 224 с.  

9. Международная и внутригосударственная защита прав человека: Учебник / Под 

ред. Р.М. Валеева. – М.: Статут, 2011. – 830 с.  

10. Міжнародні організації:навч. посіб./За ред.. О.С. Кучика. – 2-ге вид., перероб і 

доп. – К.:Знання, 2007. – 729 с.  

11. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в 

международно-правовом регулировании / Т.Н. Нешатаева. – М.: Дело, 1998. – 272 с.  

12. Право международных организации ̆/ под ред. И.П. Блищенко, А.Х. Абашидзе. – 

М: РУДН, 2013. – 597 с.  

13. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и применение 

договоров / А. Н. Талалаев. – М.: Междунар. отношения, 1985. – 296 с.  

Міжнародно-правові акти: 

1.Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961г. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/  

2. Венская Конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/consular.pdf . 



3. Венская Конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml. 

4. Венская Конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов от 8 апреля 1983 г. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/succession_archives.pdf. 

5. Віденська конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів від 23 

серпня 1978 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_185. 

6. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций от 24 октября 1970 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_569. 

7. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 

8. Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/lawsea.shtml. 

9. Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод від 4 листопада 1950 

р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 

10. Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и 

Договор об учреждении Европейского сообщества от 13 декабря 2007 г. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://eur- 

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EN:HTML. 

11. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права від 16 грудня 1966 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043. 

12. Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права від 16 грудня 

1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042. 

13. Північноатлантичний договір від 4 квітня 1949 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950_008. 

14. Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ 0D8024D3-

87EA-4E6A-8A27-05B987C38689/0/RomeStatuteEng.pdf. 

15. Статут Международного Суда ООН от 26 июня 1945 г. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/charter/. 

16. Статут Ради Європи від 5 травня 1949 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_001. 

17. Статут Співдружності Незалежних Держав [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_033. 

18. У став Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г . [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/charter/. 

19. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні 

права від 16 грудня 1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_086 

 

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

1. Офіційний сайт Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://europa.eu/.  

2. Офіційний сайт Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй [Електроннии ̆

ресурс]. – Режим доступу:http://www.icj-cij.org/homepage/ru/.  



3. Офіційний сайт Міжнародного Трибуналу з морського права [Електроннии ̆

ресурс]. – Режим доступу: http://www.itlos.org/.  

4. Офіційний сайт Міжнародної морської організації [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.imo.org/Pages/home.aspx.  

5. Офіційний сайт Організації з безпеки та співробітництва в Європі [Електроннии ̆

ресурс]. – Режим доступу: http://www.osce.org/.  

6. Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націи ̆ [Електроннии ̆ ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.un.org/ru/.  

7. Офіційний сайт Ради Європи [Електроннии ̆ ресурс]. – Режим доступу: 

http://hub.coe.int/.  

 

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 Mоodle проводяться практичні (семінарські), 

індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи; 

– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) проводяться певний відсоток 

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 студентам денної форми навчання 

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

тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Міжнародне 

публічне право» https://dist.karazin.ua/moodle/login/index.php  
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