




ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародне право» складена відповідно до 

освітньо-професійної  програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» 

підготовки бакалавра за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у формуванні у студенів 

базових знань з основ міжнародного публічного права, а також практичних умінь та 

навичок правильного тлумачення та застосування міжнародних нормативно-правових 

актів, необхідних для розв’язання комплексних теоретичних та практичних задач у сфері 

міжнародних відносин 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: 

ЗК 9 – здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в міжнародному 

контексті; 

 

- формування наступних фахових компетентностей: 

ФК2 – здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах, зокрема, 

політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному, 

інформаційному; 

ФК 4 – знання про природу, джерела та інститути зовнішньої політики держави; 

ФК 5 – здатність самостійно досліджувати проблеми міжнародних відносин, 

готувати та здійснювати публічну апробацію результатів досліджень; 

ФК 6 – розуміння основ сучасного міжнародного права та його впливу на 

структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав; 

ФК 7 – розуміння основ сучасної світової економічної системи та структури 

міжнародних економічних відносин та їх впливу на структуру й динаміку міжнародних 

відносин та зовнішньої політики держав; 

ФК 10 – знання та розуміння національних інтересів України на міжнародній арені; 

ФК 11 – розуміння характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей та 

закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав; 

ФК 13 – здатність до комунікації та здійснення інформаційно-аналітичної 

діяльності у сфері міжнародних відносин. 

 

 1.3. Кількість кредитів – 3 

1.4. Загальна кількість годин – 90 

 

 1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й -й 

Семестр 

4-й -й 

Лекції 

32 год. - год. 



 

Cемінарські заняття 

16 год. - год. 

Лабораторні заняття 

- год. - год. 

Самостійна робота 

42 - год. 

індивідуальні завдання  

- год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми матриця відповідності 

освітнього компонента ОК20. «Міжнародне право», методів навчання та форм 

оцінювання, які використовуються, програмним результатам навчання, визначеним 

освітньо-професійною програмою «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації». 

 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 7 – знання основ ведення ділових 

бесід у сфері міжнародних відносин і 

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.  

Підготовка відповідей 

за навчальними 

питаннями теми і 

усне опитування та 

навчальна дискусія; 

підготовка та захист 

презентацій 

доповідей; виконання 

тестових завдань; 

підготовка та захист 

есе; розв’язання, 

презентацій та 

перевірка 

правильності 

розв’язання 

ситуаційних завдань; 

аналіз та обговорення 

кейсів, залікова 

робота.  

 

 

ПРН 16 – володіти основами ведення 

фахових дискусій із проблем 

міжнародних відносин, зовнішьної 

політики та міжнародних комунікацій. 

-/- -/- 

ПРН 24 – брати участь у фахових 

дискусіях із проблем міжнародних 

відносин, зовнішньої політики та 

міжнародних комунікацій, поважати 

опонентів і їхню точку зору. 

-/- -/- 

 



 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Загальна частина 

 

Тема 1. Поняття та особливості міжнародного права. Поняття, ознаки та 

функції міжнародного права. Предмет міжнародного права. Міжнародне публічне право 

як особлива система права. Походження та розвиток міжнародного права. Співвідношення 

міжнародного та національного права. Державні інтереси, політика і міжнародне право. 

 

Тема 2. Норми, принципи та джерела міжнародного права 

 Поняття, особливості та класифікація міжнародно-правових норм. Поняття та 

особливості основних принципів міжнародного права. Поняття та види джерел 

міжнародного права.  

 

Тема 3. Суб’єкти міжнародного права. Міжнародно-правове визнання і 

правонаступництво 

 Поняття і види суб'єктів міжнародного права. Держава як основний суб'єкт 

міжнародного права. Міжнародна правосуб'єктність народів і націй, що борються за 

незалежність. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних міжурядових організацій.  

Міжнародна правосуб’єктність державоподібних утворень. Проблеми визнання 

міжнародної правосуб'єктності за фізичними та юридичними особами. Поняття, форми та 

види визнання у міжнародному праві. Поняття правонаступництва у міжнародному праві.  

 

Тема 4. Територія в міжнародному праві 

Поняття та види територій в міжнародному праві. Державна територія та її складові 

частини. Способи зміни та оренда державної території. Поняття державних кордонів, їх 

види та способи встановлення. Міжнародна територія. Міжнародна територія зі змішаним 

режимом. Міжнародна територія з особливим режимом. 

 

Розділ 2. Особлива частина 

 

Тема 5. Право міжнародних договорів 

Поняття та джерела права міжнародних договорів. Поняття,  форма, найменування 

та структура міжнародних договорів. Класифікація міжнародних договорів. Сторони в 

міжнародних договорах. Порядок і стадії укладення міжнародних договорів. Реєстрація та 

опублікування договорів. Тлумачення міжнародних договорів. Набуття чинності та дія 

міжнародного договору. Умови дійсності та недійсності міжнародного договору. 

Внесення змін до міжнародних договорів. Припинення міжнародних договорів та 

призупинення їх дії. 

 

Тема 6. Міжнародне право прав людини 

Становлення міжнародної системи захисту прав людини. Класифікація прав 

людини. Міжнародні стандарти у сфері прав людини. Універсальні міжнародні 

інституційні механізми захисту прав людини. Регіональні системи захисту прав людини. 

Європейська система захисту прав людини. Роль міжнародних неурядових організацій у 

міжнародному захисті прав людини.  

 

Тема 7. Міжнародне кримінальне право 

Поняття, принципи та джерела міжнародного кримінального права. Міжнародне 

співробітництво у боротьбі зі злочинністю. Поняття та види міжнародних правопорушень. 

Юрисдикція Міжнародного кримінального суду та міжнародних трибуналів. Надання 



 

правової допомоги у кримінальних справах. Екстрадиція у міжнародному кримінальному 

праві. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол).  

 

Тема 8. Право зовнішніх зносин 
Поняття та джерела права зовнішніх зносин. Система органів зовнішніх зносин. 

Загальні положення дипломатичного права. Загальні положення консульського права. 

Право спеціальних місій. Загальні положення дипломатичного права міжнародних 

організацій.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб. інд. с. 

р. 

 л с лаб. інд. с. 

р. 

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

Розділ 1. Загальна частина 

Тема 1. Поняття та 

особливості 

міжнародного права 

6 2 2 - - 2 - - - - - - 

Тема 2.  Норми, 

принципи та джерела 

міжнародного права 

12 4 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 3. Суб’єкти 

міжнародного права. 

Міжнародно-правове 

визнання і 

правонаступництво 

10 4 2 - - 4 - - - - - - 

Тема 4. Територія в 

міжнародному праві 

15 4 2 - - 9 - - - - - - 

Разом за розділом 1 43 14 8 - - 21 - - - - - - 

Розділ 2. Особлива частина 

Тема 5. Право 

міжнародних 

договорів 

11 4 2 - - 5 - - - - - - 

Тема 6. Міжнародне 

право прав людини 

11 4 2 - - 5 - - - - - - 

Тема 7. Міжнародне 

кримінальне право 

11 4 2 - - 5 - - - - - - 

Тема 8.  Право 

зовнішніх зносин 

14 6 2 - - 6 - - - - - - 

Разом за розділом 2 47 18 8 - - 21 - - - - - - 

 Усього годин  90 32 16 - - 42 - - - - - - 

 

4. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття та особливості міжнародного права 2 

2 Норми, принципи та джерела міжнародного права 2 



 

3 Суб’єкти міжнародного права. Міжнародно-правове визнання і 

правонаступництво 

2 

4 Територія в міжнародному праві 2 

5 Право міжнародних договорів 2 

6 Міжнародне право прав людини 2 

7 Міжнародне кримінальне право 2 

8 Право зовнішніх зносин 2 

 Разом  16 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Тема 1. Поняття та особливості міжнародного права. 

Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

семінарського заняття; підготувати презентації доповідей на 

визначену тему (на вибір). 

2 

2 Тема 2. Норми, принципи та джерела міжнародного права. 

Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

семінарського заняття; підготувати презентації доповідей на 

визначену тему (на вибір); розв’язати письмово ситуаційні 

завдання. 

6 

3 Тема 3. Суб’єкти міжнародного права. Міжнародно-правове 

визнання і правонаступництво. 

Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

семінарського заняття; підготувати презентації доповідей на 

визначену тему (на вибір); розв’язати письмово ситуаційне 

завдання. 

4 

4 Тема 4. Територія міжнародному праві. 

Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

семінарського заняття; підготувати презентації доповідей на 

визначену тему (на вибір); розв’язати письмово ситуаційні 

завдання; ознайомитися та проаналізувати кейс.  

9 

5 Тема 5. Право міжнародних договорів. 

Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

семінарського заняття; розв’язати письмово ситуаційні завдання. 

5 

6 Тема 6. 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 

семінарського заняття; підготувати презентації доповідей на 

визначену тему (на вибір); ознайомитися та проаналізувати кейс. 

5 



 

7 Тема 7. Міжнародне кримінальне право. 

Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

семінарського заняття; підготувати презентації доповідей на 

визначену тему (на вибір); розв’язати письмово ситуаційні 

завдання. 

5 

8 Тема 8. Право зовнішніх зносин. 

Завдання: Ознайомитися з лекційним матеріалом та з 

рекомендованою літературою за темою та бути готовими 

відповідати на усні запитання за навчальними питаннями 

семінарського заняття; розв’язати письмово ситуаційне завдання; 

підготувати есе на тему за власним вибором. 

6 

 Разом  42 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

Не передбачено.  
 

7. Методи контролю 

 

Поточний контроль знань здобувачів проводиться на семінарському занятті у 

формі усного опитування та навчальної дискусії, виконання тестових завдань, захисту 

презентацій доповідей; презентацій та перевірки правильності розв’язання  ситуаційних 

завдань; аналізу та обговорення кейсів; захисту есе тощо. 

Сума балів за виконання завдань на семінарському занятті складає:  

Тема 1 – 2 бали: захист презентацій доповідей – 1 бал; виконання тестових завдань 

– 1 бал. 

Тема 2 – 3 бали: захист презентацій доповідей – 1 бали презентація та перевірка 

правильності розв’язання ситуаційного завдання – 1 бал (за кожне).  

Тема 3 – 3 бали: захист презентацій доповідей – 1 бал; презентація та перевірка 

правильності розв’язання ситуаційного завдання – 1 бал; виконання тестових завдань – 1 

бал. 

Тема 4 – 4 бали: захист презентацій доповідей – 1 бал; презентація та перевірка 

правильності розв’язання ситуаційного завдання – 1 бал (за кожне); аналіз та обговорення 

кейсу – 1 бал. 

Тема 5 – 3 бали: презентація та перевірка правильності розв’язання ситуаційного 

завдання – 1 бал (за кожне); виконання тестових завдань – 1 бал. 

Тема 6 – 3 бали: захист презентацій доповідей – 1 бал; виконання тестових завдань 

– 1 бал; аналіз та обговорення кейсу – 1 бал. 

Тема 7 – 3 бали: захист презентацій доповідей – 1 бал; презентація та перевірка 

правильності розв’язання ситуаційного завдання – 1 бал (за кожне); 

Тема 8 – 3 бали: презентація та перевірка правильності розв’язання ситуаційного 

завдання – 1 бал; виконання тестових завдань – 1 бал; захист есе – 1 бал. 

Поточний контроль самостійної роботи здобувачів проводиться у формі 

підготовки відповідей за навчальними питаннями теми, підготовки презентацій 

доповідей; підготовки есе; розв’язання ситуаційних завдань; аналізу кейсів. 

Сума балів за виконання завдань для самостійної роботи здобувачів складає:  

Тема 1 – 2 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями теми – 1 бал; 

підготовка презентацій доповідей – 1 бал.  

Тема 2 – 5 балів: підготовка відповідей за навчальними питаннями теми – 1 бал; 

підготовка презентацій доповідей – 1 бал;  розв’язання ситуаційного завдання – 1,5 бал (за 



 

кожне). 

Тема 3 – 3,5 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями теми – 1 бал; 

підготовка презентацій доповідей – 1 бал;  розв’язання ситуаційного завдання – 1,5 бали. 

Тема 4 – 7 балів: підготовка відповідей за навчальними питаннями теми – 1 бал; 

підготовка презентацій доповідей – 1 бал; розв’язання ситуаційного завдання – 1,5 бали 

(за кожне); аналіз кейсу – 2 бали.  

Тема 5 – 4 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями теми – 1 бал; 

розв’язання ситуаційного завдання – 1,5 бали (за кожне). 

Тема 6 – 4 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями теми – 1 бал; 

підготовка презентацій доповідей – 1 бал; аналіз кейсу – 2 бали. 

Тема 7 – 6 балів: підготовка відповідей за навчальними питаннями теми – 1 бал; 

підготовка презентацій доповідей – 2 бали; розв’язання ситуаційного завдання – 1,5 бали 

(за кожне). 

Тема 8 – 4,5 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями теми – 1 бал; 

розв’язання ситуаційного завдання – 1,5 бали; підготовка есе – 2 бали. 

Сума балів за результатами поточного контролю може сягати 60 балів.  

 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку. Максимальна 

кількість балів за успішне виконання залікових завдань – 40. Вміст залікового білета й 

оцінювання відповідей на заліку: тести – 30 балів (30 тестових завдань х 1 бал); творче 

завдання (есе) – 10 балів.  

У разі використання заборонених джерел на заліку здобувач на вимогу викладача 

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

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 залік у такій самій формі дистанційно на платформі Moodle в 

дистанційному курсі «Міжнародне право», режим доступу: 
https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=2480 

 

8. Схема нарахування балів 

 

 

Поточний контроль, самостійна робота 

Залікова 

робота 
Сума 

Розділ 1 
Розділ 2 

 
Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 60 40 100 

4 8 6,5 11 7 7 9 7,5 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

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 здобувача 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 

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=2480


 

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

питань.  

 

Розрахункова шкала для оцінювання роботи здобувачів на семінарських заняттях: 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

52–60 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.   

44–51 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 

37–43 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. 

29–36 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. 

21–28 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. 

13–20 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. 

6–12 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.  

 

Результати оцінювання роботи здобувачів фіксуються у відповідній відомості.  

Здобувачі, які були відсутні на лекції чи семінарському 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.  

 

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

з навчальної дисципліни, враховуючи відпрацьовані, та набрали не менш, ніж 25 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, цілком і всебічно 

розкрив питання творчого завдання, вільно оперує поняттями і 

термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору 

стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити. 

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

достатньо повно і всебічно розкрив питання творчого завдання, вільно 

оперує термінологією і поняттями, демонструє знання джерел, має власну 

точку зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити. 

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

питання творчого завдання у загальних рисах, але спостерігаються деякі 

упущення при відповіді на питання, обґрунтування неточні. Не 

підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами. 

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

питання творчого завдання у загальних рисах, розуміє їхню сутність, 

намагається робити висновки, але при цьому слабко орієнтується в 

джерелах, припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно. 

0 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. Під час виконання завдань підсумкового контроля мало 

місце порушення норм академічної доброчесності. 

  



 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

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

забезпечення 
 

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  семінарські, 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 

залік дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Міжнародне право», 

режим доступу: https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=2480 

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/
https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=2480


 

12. Перелік  питань до заліку 

 

  Заліковий білет містить 2 завдання. Перше завдання полягає у розв’язанні 30 

тестових завдань; друге завдання полягає у виконанні творчого завдання (есе). 

   

  Питання для підготовки до тестових завдань: 

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.  

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. 
   
  Питання для підготовки до творчого завдання: 
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, проток 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. 
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