
Назва дисципліни Міжнародне публічне право 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за першим (магістерським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кононенко Валерій Петрович,  доктор юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, каб. 264; тел.  (057) 705-10-59. електронна 

адреса advokatkononenko@ukr.net  

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни відбувається на базі засвоєних знань   із 

«Всесвітньої історії», «Історії України» та «Правознавство» 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: - 

формуванні у студентів цілісного уявлення про міжнародне 

публічне право як особливу самостійну правову систему, та 

основні галузі; 

- вивченні сутності міжнародного публічного права та його 

особливостеи,̆ основних принципів та джерел, суб’єктів, 

співвідношення з внутрішньодержавним правом, а також 

вивчення процесів формування і розвитку міжнародно-

правових відносин у конкретних галузях міжнародного права. 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен  

РН3. Демонструвати знання наукових 

підходів, методологій та методик 

дослідження проблем міжнародних 

відносин та зовнішньої політики. 

РН4. Демонструвати поглиблені знання 

проблем міжнародної та національної 

безпеки, міжнародних та 

інтернаціоналізованих конфліктів, 

підходів, способів та механізмів 

забезпечення безпеки у міжнародному 

просторі та у зовнішній політиці держав. 

РН5. Демонструвати знання про природу 

міжнародних комунікацій, проблеми 

розвитку держав та міжнародних регіонів 

у глобальному, регіональному та 

локальному контекстах. 

РН11. Оцінювати та аналізувати 

міжнародні та зовнішньополітичні 

проблеми та ситуації, пропонувати 

підходи до вирішення таких проблем. 

РН12. Організовувати та проводити 

дослідження проблем міжнародних 

відносин із використанням наукових 

теорій та концепцій, наукових методів та 

міждисциплінарних підходів. 
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РН15. Оцінювати міжнародні події, 

процеси в сфері міжнародного 

співробітництва та міжнародної безпеки, 

стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах. 

РН16. Здійснювати діяльність у 

дипломатичній та інших суміжних до 

міжнародного співробітництва сферах. 

РН20. Аналізувати нормативно-правові 

документи, готувати та оцінювати 

інформаційно-аналітичні матеріали, 

правильно використовувати 

нормативнорозпорядчі документи та 

довідкові матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у сфері 

міжнародних відносин.  

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Поняття та особливості міжнародного публічного права.  

2 Норми міжнародного права.  

3 Суб’єкти міжнародного права  

4 Джерела міжнародного права  

5 Територія та населення у міжнародному праві.  

6 Право міжнародних договорів  

7 Міжнародне право прав людини  

8 Право зовнішніх зносин  

9 Міжнародне гуманітарне право  

10 Міжнародне інформаційне право  

Методи контролю результатів навчання є обов’язковою 

формою контролю навчальних досягнень студента. 

Застосовується вхідний контроль з метою з’ясування рівня 

знань здобувачів з дисциплін, які є базовими для вивчення 

даної. Проводиться на початку вивчення дисципліни шляхом 

усного опитування або експрес-контролю (тестування). При 

вивченні дисципліни застосовуються поточний та 

підсумковий семестровий форми контролю. Також, 

передбачено обов’язковий контроль засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну роботу. 

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться у 

формі усного опитування або письмового експрес-контролю 

на практичних заняттях, у формі виступів здобувачів з 

доповідями при обговоренні навчальних питань на 

практичних заняттях, тестів. Підсумковий семестровий 

контроль з дисципліни є обов’язковою формою контролю 

навчальних досягнень здобувача. Він проводиться у 

письмовій формі у вигляді  семестрового екзамену (за 

чотирехрівневою шкалою оцінювання). Терміни проведення 

підсумкового семестрового контролю встановлюються 

графіком навчального процесу, а обсяг навчального матеріалу, 

який виноситься на підсумковий семестровий контроль, 

визначається робочою програмою дисципліни. Сумарна 

кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за 

семестр розраховується як сума балів, отриманих за 

результатами поточного контролю та балів, отриманих за 

результатами підсумкового семестрового контролю. 



Максимальна сума балів за семестр складає 100 балів. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі 

екзамену, що полягає в оцінці засвоєння здобувачами знань на 

підставі виконання ними певних видів робіт на практичних 

заняттях.. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 140 години / 

4кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


