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A〃O肋a′(窃〃aβ糊朋〃Ol ∂〃ぐ叩I肋血〃
HaE晒ⅢI,Ha朋C叫HIⅢiHaくくMixHaP〇月He ny6証uI]e叩aBO〉〉 C ouHicro i3 0CHOBHIIX nPO4)iJIIOIOq14X凪nC叩n証H i
3a瞭Mac nPOBi瓜He Mic叫e y IIiur

OTOB山6aKaJIaBPiB 3a CⅡeuianbHicTIOくくⅡpaBO〉〉. AKTyaJIbHicTb i IIeO6xiJIHicTb岬,0「O

HaBqaJIbHOro KyPCy O6yMOBJIeHa 3MicTOM OCBiTHbOrO CTaHjIaPTy, a TaI(0網こJIO叫iJlbHicro 3aCBOCH朋i 3aCTOCyBaHH月B
npo4)eCi緒Hii毎i肌I,HOCTi B血I]OBi朋IⅨ 3HaHI

C剛aJIaIOTbC月Mi米Cy6

, yMiHb i HaB肌OK.

M壷HapO凪He I]y6証uHe nPaBO

BIIBqae Biz町OCImH, IIIO

eKTaMH Mi猟Hap〇月HOro nPaBaのePXaBaMH, Ha叫iJIMII, Mi氷HaP〇月HIⅢH OPraHi3aⅡinMH)』 B

pe3yJIbTaTi B鵬qeIⅢ月山c頂IIC岬II正HH 3JIO6yBani MaroTb O3Ha疏oMIITHC月3 nePio脚a可cIO BIIHIII(IIeH肋MixI]apO脚Oro
IIy6証ulIOro nPaBa, TePMiHOJIOrieIO, OCHOBHIⅢMI=IPIIH岬IIaMH, IIOH凡TT級MⅢ i KareroPijIMH,熊i 3aCTOCOByroTbC兄IIPH
BII関eHHi巾ci IiUIy3i I]Pana, PO3ⅢjIHyTH OCHOBHi HOJIO)KeHⅡ兄nPaBa Mi蒐【HaPonHlⅨ qOrOBOPiB i opraHi3auiii, 3aCBO冊u
OCHOBH∴Bi脚OBiJIaJIbHOCTi B Mi糖(HapOJIHOMy町aBi, 6e3I]e糊i IIPaBa 36po瞭HりXi l(OH小iKTiB, Mi氷HapO凪HO‑nPaBOBi

noJIO撒eHHjI TePⅢOPiT i HaCeJIeH棚∵Ta Mi棚apO朋OrO MOPCbKOro nPaBa. B xo扉

oⅡaHysaH朋

HaBHaJIbHOIO

畑lC岬rlJIinoIO y 3即6yBaniB申opMyIOTI,C兄3瓜micTh CaMOCTi静HOro aHari3y Mi)KHapO凪HHX IIPanOBHX aKTiB, O叫iHl(H

IIO高弟,別d MaroTb nPOjIBII B CỳIaCHOMy CBiTi 3 TOqI(Iう3OPy HOPM M壷HapOAHOrO nPaBa・ nPI4 BHBqeHHi巾e唖HC叫iⅢiHI4
3PO6neHO CTaBKy Ha IIOeJIHaHHjI TPanⅢ南IIHX (3BⅢH肱)申opM PO60TH ‑ JIeI(uifl, 06roBOPe聞月間TaHb CeMiHaPy,
PiIIIe重Ⅲ捕ⅡPaB (TeCTin) Ha nPaKT肌HHX 3aHjITTflX, TaI(O脆くBIII(OPHCTOByBaTIⅢyTbCjI PO60Ta 3 3 nPa調IHHHMI4 BHP紬aMI4

Iりq鍬O句u〃糊‑ IcTOPi刈eP轍aBH i叩aBa 3aPy6i猟HKX xpa伽, TeOPi瑚eP)I(aBH i IIPaBa, iHO3eMHa MOBa.

J[切e#8bW肋α ‑ Mi議HaPO瓜H繭3aX鵬T IIPaB JIIO脚rm

九九猟書la i脚8命の〃I∽ ∂〃働く〃I肋寂.

娩ma O〃q叫wh#: HaBqHTH CTy揮H正B q)OPMyBaTH nPaBOBi Bi朋OCHHH 3 AeP

OPraHi3a叫i月M証血Ⅱ鵬X朋PXaB.

KaBH肋H Ta nO3ayP糊OBHMり

Завдання дисципліни. Формувати у здобувачів вищої освіти знання та розуміння предметної області
та професійної діяльності, здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми, повага до честі і
гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи, знання і розуміння
міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод,
а також практики Європейського суду з прав людини, здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів
міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права, знання і розуміння основ права
Європейського Союзу, знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і
процесуального права.
Очікувані результати навчання.
Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: проводити збір і інтегрований аналіз
матеріалів з різних джерел, використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного
встановлення певних обставин, демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних
правових інститутів і норм фундаментальних галузей права, пояснювати природу та зміст основних правових
явищ і процесі, застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі
факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
Тематичний план дисципліни і календар його виконання.
Таблиця 2 – Тематичний план дисципліни
Самостійна робота студентів
Тема лекції*
№
Тема практичного
тижня
заняття*
Зміст
Год.
Література
1
2
3
4
5
6
1, с 8-10; с.
Загальні положення
Загальні положення
Опрацювання
лекційного
4
1
57-62; с. 75матеріалу
«Загальні
міжнародного
міжнародного
78; 2, с. 10-43,
положення
міжнародного
публічного права
публічного права
5, с. 7-15
права»та
нормативноправових актів, підготовка
до семінарського заняття за
темою №1.
Історія становлення
Історія становлення та
Опрацювання
лекційного
4
1, с. 11-53; 2,
2
«Історія
та розвитку
розвитку міжнародного матеріалу
с. 49-107; 5,
становлення та розвитку
міжнародного
публічного права
с. 13-28
міжнародного права» та
публічного права
нормативно-правових актів,
підготовка до семінарського
заняття за темою №2.
Інститут
Інститут міжнародної
Опрацювання
лекційного
4
1,с, 92-94; 2,
3
матеріалу
«Інститути
міжнародної
правосуб’єктності
с. 293-343; 5,
міжнародної
правосуб’єктності
с. 102-130
правосуб’єктності»
та
нормативно-правових актів,
підготовка до семінарського
заняття за темою№3.
Міжнародно-правова
Міжнародно-правова
Опрацювання
лекційного
8
1, с 175-178; 2,
4
матеріалу
«Міжнародновідповідальність
відповідальність
с. 459-491;3, с.
правова відповідальність» та
91-104; 5, с 277нормативно-правових актів,
296
підготовка до семінарського
заняття за темою №4.
Опрацювання матеріалів за
темою
«Міжнародне
територіальне право» та
нормативно-правових актів,
підготовка до контрольної
роботи.
Право
міжнародних
Право
міжнародних
Опрацювання
лекційного
4
1, с 99-108, с.
5
матеріалу
«Право
договорів
договорів
301-334; 5,
міжнародних договорів» та
с. 321-349
нормативно-правових актів,
підготовка до семінарського
заняття за темою №5.
Право зовнішніх
Право зовнішніх
Опрацювання
лекційного
4
1, с, 167-174,
6
матеріалу «Право зовнішніх
зносин
зносин
с. 285-300, 5,
зносин» та нормативнос, 413-443
правових актів, підготовка
до семінарського заняття за
темою №6.

7

Право міжнародних
організацій

Право міжнародних
організацій

Опрацювання
лекційного
матеріалу
«Право
міжнародних організацій»
та
нормативно-правових
актів,
підготовка
до
семінарського заняття за
темою № 7.

4

1, с. 136-142;
5, с. 445-470

8

Правовий статус
ООН

Правовий статус ООН

4

5, с. 285-320;
18, с. 150-159

9

Право Європейського
Союзу

Право Європейського
союзу

Опрацювання лекційного
матеріалу
«Правовий
статус
ООН»
та
нормативно-правових
актів,
підготовка
до
семінарського заняття за
темою № 8.
Опрацювання лекційного
матеріалу
«Право
Європейського Союзу» та
нормативно-правових
актів,
підготовка
до
семінарського заняття за
темою № 9.

10

Міжнародне
гуманітарне право

Міжнародне
гуманітарне право

5

1, с. 109-118;
3, с. 259-284,
5, с. 352-408

11

Міжнародне
кримінальне право

Міжнародне
кримінальне право

5

2, с. 430-456;
18, с. 180-184

12

Право міжнародної
безпеки

Право міжнародної
безпеки

5

1, с, 143-149, 3,
с. 335-345; 5,
с. 257-265

13

Міжнародне морське
право

Міжнародне морське
право

5

1, с, 183-192;
3, с. 361-404

14

Міжнародне
повітряне та космічне
право.

Міжнародне повітряне
та космічне право.

Опрацювання
лекційного
матеріалу
«Міжнародне
гуманітарне
право»
та
нормативно-правових актів,
підготовка до семінарського
заняття за темою №10,
підготовка до тестового
контролю за темою № 9.
Опрацювання
лекційного
матеріал
«Міжнародне
кримінальне
право»
та
нормативно-правових актів,
підготовка до семінарського
заняття за темою №11.
Опрацювання
лекційного
матеріалу
«Право
міжнародної безпеки» та
нормативно-правових актів,
підготовка до семінарського
заняття за темою №12.
Опрацювання
лекційного
матеріалу
«Міжнародне
морське
право»
та
нормативно-правових актів,
підготовка до семінарського
заняття за темою №13
Опрацювання
лекційного
матеріалу
«Міжнародне
повітряне
та
космічне
право»
та
нормативноправових актів, підготовка
до семінарського заняття за
темою №14

5

1, с. 193-196;
3, с. 441-469

15

Міжнародне
економічне право

Міжнародне
економічне право

Опрацювання лекційного
матеріалу «Міжнародне
економічне право»
та
нормативно-правових
актів,
підготовка
до
семінарського заняття за
темою №15.

5

2, с. 579-592; 3,
с. 450-489

5, с. 459-498,
7, с. 652-678

16

Міжнародне
екологічне право

Міжнародне екологічне
право

Опрацювання
лекційного
матеріалу
«Міжнародне
екологічне право»
та
нормативно-правових актів,
підготовка до семінарського
заняття за темою №16.

4

1, с, 119-124,
3, с. 508-539

17

Правове регулювання
збройних конфліктів

Правове регулювання
збройних конфліктів

Опрацювання лекційного
Матеріалу «Правове
регулювання збройних
конфліктів» та
нормативно-правових
актів за темою № 17,
підготовка до
семінарського заняття за
темою №17, а також
підготовка до захисту
рефератів

5

1, с, 152-178,
3, с. 588-602

Всього за 7-й семестр
Примітка: *Лекції і практичні заняття проводяться щотижня по дві години
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Політика дисципліни.
Освітній процес університету передбачає постійне відвідування студентами лекційних та семінарських
занять. При підготовці до семінару студенту необхідно уважно ознайомитися з питаннями, які винесено на
заняття. Після цього приступити до вивчення навчальної літератури, нормативного матеріалу. Підготовка до
заняття повинно здійснюватись шляху пошуку відповідей на винесені на семінар питання. Вивчення
навчальних питань доцільно супроводжувати необхідними помітками у конспектах. Завершальний етап
підготовки до семінару полягає в складанні планів виступу з кожного питання семінару. Тобто підготовка до
заняття: потребує опрацювання конспекту лекцій та повторення питання плану семінарського заняття;
ознайомлення з рекомендованою основною і додатковою літературою; виконання завдання, опрацювання
тестів, що винесених на самостійну підготовку; при наявності труднощів студент може сформулювати питання
до викладача для отримання роз’яснення того чи іншого положення теми.
Критерії оцінювання результатів навчання.
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова
оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з
урахуванням коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем
усіх оцінок до електронного журналу. При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби
контролю, зокрема: усне опитування; засвоєння теоретичного матеріалу з тем перевіряється тестовим
контролем; якість виконання, набуття теоретичних знань і практичних навичок перевіряється шляхом
розв’язання задач та захисту реферату . Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, складається з таких
елементів: знання теоретичного матеріалу з теми; вміння студента обґрунтувати прийняті рішення та
розв’язувати задачі; своєчасне виконання домашніх завдань з теми.
Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання
студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами
Аудиторна робота
Самостійна,
Підсумковий
індивідуальна
контроль
робота
VII семестр
Семінарські заняття
реферат
Контрольна
Тестовий контроль
робота (КР)
(Т К):
Іспит
тема №5
( тема №9)
1
УО (мінімальна кількість оцінок
(0,4)
усього опитування – 6)
ВК:
0,3
0,1
0,1
0,1
Оцінювання тестових завдань
Тестове завдання для кожного студента складається з десяти тестів, кожен з яких оцінюється чотирма балами.
Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 20.
Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою.
Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється студенту, представлена у
нижченаведеній таблиці.
Сума балів за тестове завдання
1 - 10
11-20
21-30
31-40
Оцінка
2
3
4
5
Якщо відповідь на тестове завдання має 2-3 правильних значення, а студент зумів вказати частину з
них, то сума балів у цьому випадку буде пропорціональна кількості правильних відповідей. Наприклад, у тесті є
три правильних відповіді, а студент вказав лише дві з них, тоді він отримує за тестове завдання два бали з

трьох.
На тестування відводиться 15 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні відповідей. При
цьому усі графи для відповідей повинні бути заповнені цифрами, що відповідають правильним, на погляд
студента, відповідям. Через 15 хвилин студенти здають викладачу завдання з талонами відповідей. Викладач на
наступному занятті оголошує результати тестування.
Якщо студент отримав негативну оцінку, то він повинен перездати її у встановленому порядку, але
обов’язково до терміну наступного контролю. У випадку, коли студент не виконав індивідуальний план з
дисципліни у заплановані терміни без поважних причин, то під час відпрацювання заборгованості при
позитивній відповіді йому виставляється мінімальна оцінка „задовільно”.

F

0,00-1,99

2

Незараховано

Зараховано

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС
Оцінка
Інституційна Інституційна
Критерії оцінювання
ECTS
шкала балів
оцінка
A
4,75-5,00
5
Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і
виявлення відповідних умінь та навиків.
B
4,25-4,74
4
Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома
незначними помилками.
С
3,75-4,24
4
Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома
суттєвими помилками.
D
3,25-3,74
3
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але
достатнє для практичної діяльності за професією.
E
3.00-3,24
3
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що
задовольняє мінімальні критерії оцінювання
FX
2,00-2,99
2
Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість
продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне
вивчення дисципліни.

Контрольні питання з дисципліни.
1. Поняття й особливості міжнародного публічного права
2. Об'єкт і система міжнародного права
3. Норми міжнародного права
4. Галузі міжнародного права
5. Основні функції міжнародного права
6. Поняття та види суб'єктів міжнародного права
7. Держава як основний суб'єкт міжнародного права
8. Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного права
9. Державоподібні утворення як суб'єкти міжнародного права
10. Поняття правонаступництва в міжнародному праві
11. Поняття й основні теорії міжнародно-правового визнання
12. Види міжнародно-правового визнання
13. Форми міжнародно-правового визнання
14. Міжнародний звичай як джерело міжнародного права
15. Історичні концепції міжнародного права
16. Міжнародне право в стародавні часи
17. Міжнародне право в Середньовіччі (УІ-ХУІ століття)
18. Зародження класичного міжнародного права
19. Перехід від класичного до сучасного міжнародного права (1919-1946рр.). Друга світова війна та міжнародне
право
20. Сучасне міжнародне право
21. Взаємозв'язок міжнародного та внутрішньодержавного права
22. Співвідношення законодавства України й міжнародного права.
23. Цілі та функції міжнародно-правової відповідальності
24. Підстави міжнародно-правової відповідальності
25. Обставини, що спричиняють звільнення від міжнародно-правової відповідальності
26. Міжнародно-правові санкції та контрзаходи.
27. Відповідальність міжнародних організацій
28. Поняття та класифікація міжнародних договорів
29. Дія та застосування міжнародних договорів
30. Припинення дії міжнародних договорів
31. Поняття прав людини та їх класифікація
32. Діяльність ООН у сфері захисту прав людини
33. Міжнародні процедури та механізми в галузі прав людини
34. Поняття та види територій у міжнародному праві
35. Юридична природа та склад державної території

36. Поняття та види державних кордонів
37. Поняття міжнародного морського права
38. Правова класифікація морських просторів
39. Внутрішні морські води
40. Виключна економічна зона
41. Міжнародні морські протоки
42. Міжнародні канали
43. Поняття та джерела міжнародного повітряного права
44. Принципи міжнародного повітряного права
45. Юридичний статус повітряних суден та їхніх екіпажів при міжнародних польотах
46. Відповідальність у міжнародному повітряному праві
47. Поняття та джерела міжнародного космічного права
48. Правовий режим космічного простору та небесних тіл
49. Відповідальність у міжнародному космічному праві
50. Сучасна система міжнародних організацій
51. Правотворча діяльність міжнародних організацій
52. Історія утворення та правова природа Організації Об'єднаних Націй.
53. Статут ООН як міжнародний договір особливого роду
54. Поняття регіональних міжнародних організацій
55. Організація з питань безпеки та співробітництва в Європі
56. Становлення сучасної дипломатії
57. Структура та персонал дипломатичних
58. Функції дипломатичних представництв
59. Дипломатичні привілеї та імунітети
60. Відповідальність дипломатичних представництв за порушення
законів і правил країни перебування
61. Поняття та джерела консульського права
62. Встановлення консульських відносин і запровадження консульських установ
63. Функції консульських установ
64. Основні форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю
65. Поняття та класифікація міжнародних злочинів
66.Діяльність міжнародних організацій у сфері боротьби зі злочинністю.
67. Міжнародний розшук у систем і Інтерполу
68. Правова основа функціонування Національного центрального
бюро Інтерполу в Україні
69. Правова допомога у кримінальних справах і екстрадиція
70. Поняття та характерні риси права міжнародної безпеки
71. Система загальної колективної безпеки
72. Демілітаризовані та нейтралізовані території
73.Поняття міжнародного спору
74. Сучасна система засобів мирного вирішення міжнародних спорів.
75. Міжнародна судова й арбітражна процедури вирішення міжнародних спорів
76. Вирішення міжнародних спорів у міжнародних організаціях
77. Міжнародне право та збройні конфлікти
78. Початок війни та його правові наслідки
79. Театр війни й театр воєнних дій
80. Методи та засоби ведення війни
81. Правовий статус поранених і хворих під час війни
82. Поняття міжнародного економічного права
83. Міжнародні економічні договори як форма регулювання міжнародних економічних відносин
84.Поняття міжнародного екологічного права
85.Джерела міжнародного екологічного права
86.Принципи міжнародного екологічного права
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