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І. Опис навчально? дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітиьо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітиьо-

кваліфікаційний рівень деннаформа 
навчання 

(ст) 

заочна форма 
навчання 

(ст) 

Кількість кредитів - 5/4 

Галузь знань: 
0304 «Право» 
(шифр і назва) 

нормативна 
Кількість кредитів - 5/4 

Спеціальність: 081 Право 
(шифр і назва) 

нормативна 

Модулів - 2 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

Рік підготовки: 
Змістових модулів: 2 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

2020-202їй | 2020-202їй 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

Курс 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

2 •2 Освітній ступінь: 
бакалавр 

Семестр 

Загальна кількість 
годин -150/150 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

3-Й/4Й | 3-й Загальна кількість 
годин -150/150 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -3,4/4,2 
самостійної роботи 
студента - 4/1,2 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

14/16 | 8 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -3,4/4,2 
самостійної роботи 
студента - 4/1,2 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

Практичні, семінарські 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -3,4/4,2 
самостійної роботи 
студента - 4/1,2 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

ЗО/ЗО І 8 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -3,4/4,2 
самостійної роботи 
студента - 4/1,2 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

Лабо раторні Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -3,4/4,2 
самостійної роботи 
студента - 4/1,2 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

- -

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -3,4/4,2 
самостійної роботи 
студента - 4/1,2 

Освітній ступінь: 
Бакалавр Самостійна робота 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -3,4/4,2 
самостійної роботи 
студента - 4/1,2 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

16/44 | 134 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -3,4/4,2 
самостійної роботи 
студента - 4/1,2 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

Індивідуальні завдання: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -3,4/4,2 
самостійної роботи 
студента - 4/1,2 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

Вид контролю: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -3,4/4,2 
самостійної роботи 
студента - 4/1,2 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

ІСПИТ І іспит 
Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить(%): 

для денної форми навчання ст.. 3-й семестр - 44/16 (73/27) 
для денної форми навчання ст.. 4-й семестр - 46/44 (51/49) 
для заочної форми навчання - 16/134 (11/89) 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: аналіз та вивчення принципів та норм, які регулюють відносини між державами, 
міжнародними організаціями та іншими суб'єктами міжнародного права. Розширення участі 
України в міжнародних відносинах, насамперед внаслідок інтеграційних європейських та євро-
атлантичних напрямків зумовлює необхідність вивчення та впровадження в життя сучасних 
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міжнародних стандартів через вдосконалення національних механізмів та створення сприятливих 
умов для імплементації. 

Завдання: 
« реалізувати зміст освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців; 
• сприяти формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до опанування 
наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у сфері міжнародного права, 
адаптації національного законодавства в європейський правовий механізм; 
• дати студентам систему знань, які допоможуть формуванню правничого світогляду і 
правосвідомості особистості, виробленню правового мислення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: 

• особливості міжнародно-правової системи на відміну від національних правових систем; 
• основні риси сучасного міжнародного права та загальні його принципи; 
• характеристику всіх суб'єктів міжнародних правовідносин; 
• поняття міжнародної відповідальності та форми її реалізації; 
• особливості правового регулювання окремих галузей та інститутів особливої частини 

міжнародного права. 
вміти: 

• аналізувати зміст міжнародних правових документів та роз'яснювати їх зміст іншим; 
• логічно (послідовно, з виділенням головного, доказово) викладати правничий матеріал із 

застосуванням знань різних джерел права; 
• аналізувати правові акти та інші документи за допомогою різних наукових методів; 
• застосовувати правові знання з міжнародного права для оцінювання юридичних фактів, 

обґрунтовувати їх правову оцінку.; 
• навчитися застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних питань; 
• проаналізувати склад міжнародного правопорушення, визначити його вид та форму 

відповідальності. 
• аналізувати зміст міжнародних правових документів (договірних та звичаєвих) і актів 

національного законодавства України, що регулюють міжнародні відносини та 
роз'яснювати їх зміст іншим; 

• логічно (послідовно, з виділенням головного, доказово) викладати правничий матеріал із 
застосуванням знань різних джерел права; 

• аналізувати правові акти та інші документи за допомогою різних наукових методів; 
• застосовувати правові знання основних положень міжнародного права для оцінювання 

юридичних фактів, обґрунтовувати їх правову оцінку.; 
• застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних питань; 
• дати характеристику основним міжнародно-правовим документам, що регулюють положення 

окремих галузей та інститутів міжнародного права. 

3. Програма навчальної дисципліни 

( Вчена Рада СНАУ протокол № 14 від 01.07.2019 р. ) 

Змістовий модуль 1. Загальна частина міжнародного публічного та приватного права 

ТЕМА 1. Поняття міжнародного права, предмет його регулювання. Функції міжнародного 
права. 

Поняття МП, предмет та об'єкт його регулювання. Особливості міжнародного по 
Міжнародне публічне право. Міжнародне приватне право. р а в а -
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Природа юридично обов'язкової сили міжнародного права Функції міжнародного права. 

ТЕМА 2. Виникнення і розвиток міжнародного права 
Зародження міжнародного права. Розвиток міжнародного права до Вестфальського миру. 

Прогресивні тенденції в міжнародному праві до Гаагських конференцій. Вплив на МП Французької 
буржуазної революції. 

Зародження ідеї міжнародного захисту прав людини. Особливий стан "цивілізованих" держав. 
Формування правил, орієнтованих на гуманізацію методів ведення війни. 

Створення Організації Об'єднаних Націй. Формування сучасного МП, його прогресивний 
розвиток. 

Істотні зміни сучасного періоду. Розвиток науки міжнародного права в Україні. 

ТЕМА 3. Джерела міжнародного публічного та приватного права. Система міжнародного 
права. Норми міжнародного права. 

Поняття джерел міжнародного права. 
Судові рішення серед джерел МП. Міжнародний договір - основне джерело МП. 

Міжнародний звичай. Односторонні акти держав. 
Загальна характеристика інших джерел. Рішення міжнародних органів та організацій. 

Рішення міжнародних судів та арбітражних трибуналів Доктрини міжнародного права. Національне 
законодавство та рішення національних судів. 

Система міжнародного права. Система міжнародного права і структура міжнародного права. 
Поняття і характерні риси норм міжнародного права. Види міжнародно-правових норм і їх 

класифікація 
«М'яке» міжнародне право (зой 1а\у). Ієрархія норм міжнародного права. Кодифікація норм 

міжнародного права. Взаємодія норм міжнародного права з нормами інших систем регулювання 
міжнародних відносин. 

ТЕМА 4. Основні принципи публічного та приватного міжнародного права. Співвідношення 
національного та міжнародного права. 

Поняття і юридична природа основних принципів міжнародного права. Місце загальних 
принципів міжнародного права серед джерел та їх загальна характеристика. Співвідношення 
основних принципів системи, принципів галузі та інституту, універсальних, регіональних і 
партикулярних принципів. 

Характеристика та зміст окремих загальних принципів права. Принцип заборони 
застосування сили або загрози силою. Принцип суверенної рівності державю. Принцип 
невтручання Принцип територіальної цілісності держав Принцип непорушності державних 
кордонів. Принцип мирного врегулювання спорів. Принцип поваги прав та основних свобод 
людини. Принцип рівноправності і права народу розпоряджатися власною долею. Принцип 
співробітництва. Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов'язань. 

Юридично-технічні методи регулювання відносин у міжнародному приватному праві. 
Концепції співвідношення національного та міжнародного права. Українське законодавство 

про співвідношення міжнародного і національного права. 

Тема 5. Суб'єкти міжнародного публічного та приватного права. Визнання в міжнародному 
праві. Правонаступництво держав. Міжнародний правотворчнй процес. 

Поняття і види суб'єктів міжнародного права. Основні риси та особливості міжнародної 
правосуб'єктності. Інститут міжнародної правосуб'єктності. 

Держава, як основний суб'єкт міжнародного права Визнання та правонаступництво держав. 
Державоподібні утворення. 

Міжнародні організації. Міжнародна правосуб'єктність індивідів. Міжнародна 
правосуб'єктність народів (націй). 

Питання міжнародної правосуб'єктності транснаціональних компаній. 
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Україна - суб'єкт сучасного міжнародного права. 
Визнання в міжнародному праві. Форми визнання. Засоби і типи визнання. 
Поняття правонаступництва. Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів. 

Правонаступництво держав щодо державної власності. Правонаступництво держав щодо державних 
архівів. Правонаступництво держав щодо державних боргів. 

Врегулювання проблем правонаступництва у зв'язку з припиненням" існування СРСР. 
Правонаступництво України. 

Сутність міжнародного правотворчого процесу. Принципи міжнародного правотворчого 
процесу. Односторонні акти держави у міжнародному правотворчому процесі. 

Реалізація норм міжнародного права. 

Тема 6. Відповідальність в міжнародному праві. Міжнародна юстиція. Міжнародна законність 
та міжнародний правопорядок. 

Значення міжнародно-правової відповідальності, цілі, принципи, поняття відповідальності. 
Підстави для міжнародно-правової відповідальності. 

Ознаки міжнародного правопорушення. Класифікація міжнародних правопорушень. 
Відмежування правопорушень від схожих (суміжних) діянь. 

Види та форми міжнародної відповідальності держав. Міжнародно-правові санкції. 
Обставини звільнення від міжнародно-правової відповідальності. 

Відповідальність держав у зв'язку з діяльністю, не забороненою міжнародним правом. 
Історія міжнародного правосуддя. Постійна палата міжнародного правосуддя. 

Міжнародний Суд ООН. Регіональні та спеціалізовані міжнародні судові установи. 
Міжнародний арбітраж. 

Поняття і сутність міжнародної законності. Режим і принципи міжнародної законності. 
Сутність міжнародного правопорядку. Міжнародне право та міжнародний правопорядок. 

Змістовий модуль 2. Особлива частина міжнародного публічного та приватного права 

Тема 7. Право міжнародних договорів 
Поняття та джерела права міжнародних договорів. 
Поняття та класифікація міжнародних договорів. Сторони міжнародного договору. 
Стадії укладання міжнародного договору. Реєстрація й опублікування договорів. 

Тлумачення міжнародних договорів. Припинення міжнародних договорів і зупинення їхньої дії. 
Гарантії виконання зобов'язань за міжнародними договорами. 

Тема 8. Право зовнішніх зносин. 
Поняття і джерела права зовнішніх зносин та органи зовнішніх зносин. Правовий статус 

органів зовнішніх зносин. 
Дипломатичні представництва та консульські установи, їх функції. Дипломатичні та 

консульські привілеї і імунітети. 

Тема 9. Права людини і міжнародне право 
Поняття, система міжнародного права прав людини. Характеристика основних прав людини. 
Міжнародний захист прав дітей. Міжнародно-правовий статус біженців. 
Міжнародні організаційно-правові механізми захисту прав людини. Міжнародний захист 

прав національних, етнічних, релігійних і мовних меншин. Ліквідація дискримінації щодо жінок. 

Тема 10. Міжнародне співробітництво держав в боротьбі зі злочинністю 
Поняття та форми міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю. Злочини 

міжнародного характеру, їх характеристика. 
Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Місце і роль Інтерполу у боротьбі зі 

злочинністю. 
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Міжнародно-правова допомога 

Тема 11. Територія в міжнародному праві 
Поняття та класифікація територій. Загальні питання території в міжнародному праві. 
Державна територія, її основні ознаки. Державні кордони. Правові підстави, способи змін 

державних територій. 
Правові режими міжнародних рік, озер, каналів, проток. 
Правові підстави зміни державної території. Протиправні зміни державної території 
Оренда території. 

Тема 12. Право міжнародно? безпеки та збройні конфлікти в міжнародному праві 
Поняття та джерела права збройних конфліктів (міжнародного гуманітарного права). 
Учасники збройних конфліктів. Режими воєнного полону та воєнної окупації. 
Початок війни і закінчення війни. їх правові наслідки. Заборона й обмеження визначених 

засобів і методів ведення війни. Нейтралітет у війні. Ведення морської війни. Міжнародно-правове 
регулювання збройних конфліктів. Міжнародно-правове регулювання закінчення воєнних дій і 
стану війни. 

Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. 

Тема 13. Міжнародне морське, повітряне, космічне право. 
Міжнародне морське право як галузь МП. Морські простори та їх правовий режим. 

Континентальний шельф. Виключна економічна зона. Правовий режим морського дня. 
Прапор судна в міжнародному морському праві. 
Міжнародно-правові режими Арктики, Антарктики. 
Міжнародне повітряне право як галузь МП. Поняття, принципи та джерела міжнародного 

повітряного право. 
Правове регулювання міжнародних польотів. Польоти в міжнародному повітряному просторі. 
Комерційна діяльність в сфері міжнародних повітряних сполученнь. Міжнародна 

організація цивільної авіації (ІКАО). 
Міжнародне космічне право як галузь МП. Принципи діяльності держав по дослідженню і 

використанню космічного простору. 
Правовий режим космічних об'єктів. Правові форми співробітництва держав у космосі. 

Космонавти. 
Міжнародно-правова регламентація умов космічної діяльності. 

Тема 14. Міжнародне право навколишнього середовища 
Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища. Міжнародно-правові акти у сфері 

охорони навколишнього середовища. Принципи міжнародно-правової охорони навколишнього 
середовища. 

Міжнародні екологічні організації, їх міжнародно-правовий статус. Міжнародна співпраця з 
довкілля охорони від радіоактивного зараження. 

Тема 15. Міжнародне економічне право 
Поняття міжнародного економічного права. Джерела та принципи міжнародного 

економічного права. Сфери міжнародного економічного співробітництва Правовий статус 
міжнародних економічних організацій. 

Міжнародне торгове право. 
Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва в галузі сільського 

господарства. 

Міжнародно-правове регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва. 

Тема 16. Основні сфери приватно-правовнх відносини на міжнародному рівні. 
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Методи регулювання відносин у міжнародному приватному праві. Правовий статус 
фізичних і юридичних осіб у міжнародному приватному праві. 

Право власності. Зовнішньоеконмічні договори (контракти). Сімейне право. Трудові 
відносини. Міжнародні перевезення. Зобов'язання із заподіяння шкоди. 

Міжнародний цивільний процес. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових Кількість годин 
модулів і тем Денна форма ст„ 

3-Й/4Й семестр 
Денна форма 

Усьо- у тому числі усього у тому числі 
го 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 

МОПУЛЬ 1. Загальна частина міжнародного публічного та приватного права 
Змістовий модуль 1. Загальна частина міжнародного публічного та приватного прав а 

Тема 1. Поняття між-
народного права,предмет 
його регулювання. 
Функції міжнародного 
права. 

8 2 4 2 10 2 8 

Тема 2. Виникнення і 
розвиток міжнародного 
права. 

8 2 4 2 8 8 

Тема 3. Джерела 
міжнародного 
публічного та 
приватного права. 
Система міжнародного 
права. Норми 
міжнародного права. 

10 2 6 2 10 2 8 

Тема 4. Основні 
принципи міжнародного 
публічного та 
приватного права. Спів-
відношення національно-
го та міжнародного права 

10 2 4 4 8 8 

Тема 5. Суб'єкти 
міжнародного публічно-
го та приватного права. 
Визнання в 
міжнародному праві. 
Правонаступництво 
держав. Міжнародний 
правотворчий процес. 

14 4 6 4 10 2 8 

Тема 6. Відповідальність 
в міжнародному праві. 
Міжнародно-правові 
санкції. Міжнародна 
юстиція. Міжнародна 
законність та 

10 2 6 2 10 2 8 

9 

міжнародний 
правопорядок 
Разом за змістовим 
модулем 1 

60 14 ЗО - - 16 56 4 4 - - 48 

Модуль 2. Особлива частина міжнародного публічного та понватного пш ва 
Змістовий модуль 2. Особлива частина міжнародного п ублічного та приватного права 

Тема 7. Право 
міжнародних договорів 

8 2 2 - - 4 10 2 - - 8 

Тема 8. Право зовнішніх 
зносин 

8 2 2 - - 4 8 - - 8 

Тема 9. Право людини і 
міжнародне право 

8 2 2 - - 4 8 - 8 

Тема 10. Міжнародне 
співробітництво держав в 
боротьбі зі злочинністю 

8 2 2 4 10 • • 10 

Тема 11. Територія в 
міжнародному праві 

8 2 2 - - 4 10 2 - - 8 

Тема 12. Право 
міжнародної безпеки та 
збройні конфлікти в 
міжнародному праві 

8 2 2 4 10 2 8 

Тема 13. Міжнародне 
морське, повітряне, 
космічне право. 

10 4 6 8 • - 8 

Тема 14. Міжнародне 
право навколишнього 
середовища 

8 4 4 8 - 8 

Тема 15. Міжнародне 
економічне право 

10 - 4 - - 6 10 - - 10 

Тема 16. Основні сфери 
приватно-правових від-
носин на міжнародному 
рівні. 

14 4 6 4 12 2 10 

Разом за змістовим 
модулем 2 

90 16 ЗО - - 44 94 4 4 - - 86 

Усього годин 150 ЗО 60 - - 60 150 8 8 - - 134 

5. Теми та план лекційних занять (денна ф.н. 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Модуль 1. Загальна частина міжнародного публічного та 
приватного права (осінній семестр) 

1 Тема 1. Поняття міжнародного права, предмет його 
регулювання. Функції міжнародного права. 
План: 
Поняття МП, предмет та об'єкт його регулювання. 
Функції міжнародного права. 

2 

2 Тема 2. Виникнення і розвиток міжнародного права. 
План: 
Періодизація виникнення і розвитку міжнародного права 
Характерні особливості основних етапів розвитку міжнародного 

2 
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права. 
3 Тема 3. Джерела міжнародного публічного та приватного 

права. Система міжнародного права. Норми міжнародного 
права. 
План: 
Поняття джерел міжнародного права, класифікація. 
Система міжнародного права і структура міжнародного права. 
Поняття і характерні риси норм міжнародного права. 
Види міжнародно-правових норм і їх класифікація. 

2 

4 Тема 4. Основні принципи міжнародного публічного та 
приватного права. Співвідношення національного та 
міжнародного права. 
Поняття і юридична природа основних принципів міжнародного 
права. 
Концепції співвідношення національного та міжнародного права. 

2 

5 Тема 5. Суб'єкти міжнародного публічного та приватного 
права. Визнання в міжнародному праві. Правонаступництво 
держав. Міжнародний правотворчий процес. 
План: 
Суб'єкти міжнародного публічного та приватного права. 
Держава, як основний суб'єкт міжнародного права. 
Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного публічного та 
приватного права. 
Питання міжнародної правосуб'єктності транснаціональних 
компаній. 

2 

6 Тема 5. Суб'єкти міжнародного публічного та приватного 
права. Визнання в міжнародному праві. Правонаступництво 
держав. Міжнародний правотворчий процес. 
План: 
Визнання в міжнародному праві. 
Правонаступництво держав. 
Міжнародний правотворчий процес. 

2 

7 Тема 6. Відповідальність в міжнародному праві. Міжнародна 
юстиція. Міжнародна законність та міжнародний 
правопорядок. 
План: 
Значення міжнародно-правової відповідальності, цілі, принципи, поняття 
відповідальності. 
Підстави для міжнародно-правової відповідальності. 
Ознаки, класифікація міжнародних правопорушень. 
Міжнародно-правові санкції. 
Обставини звільнення від міжнародно-правової відповідальності. 

2 

Разом за модулем 1 14 
Модуль 2. Особлива частина міжнародного публічного та 

приватного права (весняний семестр) 
8 Тема 7. Право міжнародних договорів. 

План: 
Поняття та джерела права міжнародних договорів. 
Поняття та класифікація міжнародних договорів. 
Тлумачення міжнародних договорів. 
Припинення міжнародних договорів і зупинення їхньої дії. 

2 

11 

9 Тема 8. Право зовнішніх зносин. 
План: 
Поняття і джерела права зовнішніх зносин. 
Система органів зовнішніх зносин. 
Дипломатичне і консульське право. 

2 

10 Тема 9. Права людини і міжнародне право 
План: 
Поняття, система міжнародного права прав людини. 
Характеристика основних прав людини. 
Міжнародні організаційно-правові механізми захисту прав 
людини. 

2 

11 Тема 10. Міжнародне співробітництво держав в боротьбі зі 
злочинністю 
Поняття та форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі 
злочинністю. 
Злочини міжнародного характеру, їх характеристика. 

2 

12 Тема 11. Територія в міжнародному праві 
План: 
Поняття та класифікація територій. 
Державна територія, її основні ознаки. Державні кордони. 
Території з особливим правовим режимом. 
Правові режими міжнародних рік, озер, каналів, проток. 

2 

13 Тема 12. Право міжнародної безпеки та збройні конфлікти в 
міжнародному праві 
План: 
Поняття та джерела права збройних конфліктів (міжнародного 
гуманітарного права). 
Міжнародне право в період збройних конфліктів 

2 

14 Тема 16. Основні сфери приватно-правових відносини на 
міжнародному рівні. 
План: 
Поняття міжнародного приватного права (предмет, система). 
Джерела міжнародного приватного права. 

2 

15 Тема 16. Основні сфери приватно-правових відносини на 
міжнародному рівні. 
План: 
Поняття права власності в міжнародному приватному праві. 
Сімейне право 

2 

Разом за модулем 2 16 
Усього годин ЗО 

Теми та план лекційних занять (заочна ф.н.) 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Поняття міжнародного права, предмет його 
регулювання. Функції міжнародного права. 
План: 
Поняття МП, предмет та об'єкт його регулювання. 
Функції міжнародного права. 

2 

2 Тема 5. Суб'єкти міжнародного публічного та приватного 
права. Визнання в міжнародному праві. Правонаступництво 
держав. Міжнародний правотворчий процес. 

2 
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План: 
Суб'єкти міжнародного публічного та приватного права. 
Держава, як основний суб'єкт міжнародного права. 
Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного публічного та 
приватного права. 
Питання міжнародної правосуб'єктності транснаціональних 
компаній. 

3 Тема 7. Право міжнародних договорів. 
Поняття та джерела права міжнародних договорів. 
Поняття та класифікація міжнародних договорів. Сторони 
міжнародного договору. 
Реєстрація й опублікування договорів. Тлумачення міжнародних 
договорів. Припинення міжнародних договорів і зупинення їхньої 
дії. 

2 

4 Тема 12. Право міжнародної безпеки та збройні конфлікти в 
міжнародному праві 
План: 
Поняття та джерела права збройних конфліктів (міжнародного 
гуманітарного права). 
Учасники збройних конфліктів. Режими воєнного полону та 
воєнної окупації. 
Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів. 
Міжнародно-правове регулювання закінчення воєнних дій і стану 
війни 

2 

Разом 8 

6. Теми семінарських занять (денна ф.н.) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Модуль І. Загальна частина міжнародного публічного та 
приватного права (осінній семестр) 

1 Тема 1. Поняття міжнародного права, предмет його 
регулювання. Функції міжнародного права. 
План: 
Особливості міжнародного права. 
Співвідношення міжнародного публічного і міжнародного 
приватного права. 
Природа юридично обов'язкової сили міжнародного права. 

4 

2 Тема 2. Виникнення і розвиток міжнародного права. 
План: 
Міжнародне право стародавніх держав. 
Міжнародне право в епоху середньовіччя. 
Перехід до сучасного міжнародного права та утвердження 
основних його засад. 

4 

3 Тема 3. Джерела міжнародного публічного та приватного 
права. Система міжнародного права. Норми міжнародного 
права. 
План: 
Міжнародний договір - основне джерело МП. Міжнародний 
звичай. Односторонні акти держав. 
Рішення міжнародних органів та організацій. 

4 

13 

4 Тема 3. Джерела міжнародного публічного та приватного 
права. Система міжнародного права. Норми міжнародного 
права. 
План: 
«М'яке» міжнародне право (ЇОЙ 1а\у). 

2 

5 Тема 4. Основні принципи міжнародного публічного та 
приватного права. Співвідношення національного та 
міжнародного права. 
Місце загальних принципів міжнародного права серед джерел та 
їх загальна характеристика. 
Співвідношення основних принципів системи, принципів галузі та 
інституту, універсальних, регіональних і партикулярних 
принципів. 
Юридично-технічні методи регулювання відносин у 
міжнародному приватному праві. 

4 

6 Тема 5. Суб'єкти міжнародного публічного та приватного 
права. Визнання в міжнародному праві. Правонаступництво 
держав. Міжнародний правотворчий процес. 
План: 
Основні риси та особливості міжнародної правосуб'єктності. 
Інститут міжнародної правосуб'єктності. 
Визнання та правонаступництво держав. Державоподібні 
утворення. 
Міжнародна правосуб'єктність індивідів. Міжнародна 
правосуб'єктність народів (націй). 
Україна - суб'єкт сучасного міжнародного права 

4 

7 Тема 5. Суб'єкти міжнародного публічного та приватного 
права. Визнання в міжнародному праві. Правонаступництво 
держав. Міжнародний правотворчий процес. 
План: 
Сутність міжнародного правотворчого процесу Принципи 
міжнародного правотворчого процесу. 

2 

8 Тема 6. Відповідальність в міжнародному праві. Міжнародна 
юстиція. Міжнародна законність та міжнародний 
правопорядок. 
План: 
Відмежування правопорушень від схожих (суміжних) діянь. 
Види та форми міжнародної відповідальності держав 
Відповідальність держав у зв'язку з діяльністю, не забороненою 
міжнародним правом. 

4 

Гема 6. Відповідальність в міжнародному праві. Міжнародна 
юстиція. Міжнародна законність та міжнародний 
правопорядок. 
План: 
Історія міжнародного правосуддя. 
Постійна палата міжнародного правосуддя. 
Міжнародний Суд ООН. 
Регіональні та спеціалізовані міжнародні судові установи 
Міжнародний арбітраж. 

2 

Разом за модулем І ЗО 
Модуль 2. Особлива частина міжнародного публічного та 

приватного права (весняний семестр) 
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8 Тема 7. Право міжнародних договорів. 
План: 
Сторони міжнародного договору. 
Стадії укладання міжнародного договору. 
Реєстрація й опублікування договорів. 

2 

9 Тема 8. Право зовнішніх зносин. 
План: 
Дипломатичні представництва та консульські установи, їх 
функції. 
Дипломатичні та консульські привілеї і імунітети. 

2 

10 Тема 9. Права людини і міжнародне право 
План: 
Міжнародний захист прав національних, етнічних, релігійних і 
мовних меншин. 
Ліквідація дискримінації щодо жінок. 
Міжнародний захист прав дітей. 

2 

11 Тема 10. Міжнародне співробітництво держав в боротьбі зі 
злочинністю 
Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. 
Місце і роль Інтерполу у боротьбі зі злочинністю. 

2 

12 Тема 11. Територія в міжнародному праві 
План: 
Загальні питання території в міжнародному праві. 
Правові підстави, способи змін державних територій. 
Протиправні зміни державної території. 

2 

13 Тема 12. Право міжнародної безпеки та збройні конфлікти в 
міжнародному праві 
План: 
Учасники збройних конфліктів. Режими воєнного полону та 
воєнної окупації. 
Початок війни і закінчення війни. їх правові наслідки. 
Заборона й обмеження визначених засобів і методів ведення 
війни. 
Нейтралітет у війні. 
Ведення морської війни. 

2 

14 Тема 13. Міжнародне морське, повітряне, космічне право. 
Міжнародне морське право як галузь МП. Морські простори та їх 
правовий режим. Континентальний шельф. Виключна економічна 
зона. Правовий режим морського дня. 
Прапор судна в міжнародному морському праві. 
Міжнародно-правові режими Арктики, Антарктики. 

4 

15 Тема 14. Міжнародне право навколишнього середовища 
Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища. 
Міжнародно-правові акти у сфері охорони навколишнього 
середовища. 
Принципи міжнародно-правової охорони навколишнього 
середовища. 

4 

16 Тема 15. Міжнародне економічне право 
Поняття міжнародного економічного права. Джерела та принципи 
міжнародного економічного права. 
Сфери міжнародного економічного співробітництва. Правовий 
статус міжнародних економічних організацій. 

4 

15 

Міжнародне торгове право. 
17 Тема 16. Основні сфери приватно-правових відносини на 

міжнародному рівні. 
План: 
Методи регулювання відносин у міжнародному приватному праві. 
Правовий статус фізичних і юридичних осіб у міжнародному 
приватному праві. 
Право власності. 
Трудові відносини. 

4 

18 Тема 16. Основні сфери прнватно-правовнх відносини на 
міжнародному рівні. 
План: 
Зовнішньоеконмічні договори (контракти) 
Міжнародні перевезення. 

2 

Разом за модулем 2 ЗО 
Усього годин 60 

Темн семінарських занять (заочна ф.н.) 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Модуль / . Загальна частина міжнародного публічного та 
приватного права 

1 Тема 3. Джерела міжнародного публічного та приватного 
права. Система міжнародного права. Норми міжнародного 
права. 
План: 
Міжнародний договір - основне джерело МП. Міжнародний 
звичай. Односторонні акти держав 
Рішення міжнародних органів та організацій. 
«М'яке» міжнародне право ($ой 1а\у). 

2 

2 Тема 6. Відповідальність в міжнародному праві. Міжнародна 
юстиція. Міжнародна законність та міжнародний 
правопорядок. 
План: 
Відмежування правопорушень від схожих (суміжних) діянь. 
Види та форми міжнародної відповідальності держав. 
Відповідальність держав у зв'язку з діяльністю, не забороненою 
міжнародним правом. 
Історія міжнародного правосуддя. Постійна палата міжнародного 
правосуддя. 
Міжнародний Суд ООН. 
Регіональні та спеціалізовані міжнародні судові установи. 
Міжнародний арбітраж. 

2 

Разом за модулем 1 4 
Модуль 2. Особлива частина міжнародного публічного та 

приватного права 
3 Тема 11. Територія в міжнародному праві 

План: 
Загальні питання території в міжнародному праві. 
Правові підстави, способи змін державних територій. 
Протиправні зміни державної території. 

2 

4 Тема 16. Основні сфери приватно-правових відносини на 2 
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міжнародному рівні. 
План: 
Зовнішньоеконмічні договори (контракти). 
Міжнародні перевезення. 
Разом за модулем 2 4 
Усього годин 8 

9. Самостійна робота(денна ф.н.) 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Модуль 1. Загальна частина міжнародного публічного та 
приватного права (осінній семестр) 

1 Тема 1. Поняття міжнародного права, предмет його 
регулювання. Функції міжнародного права. 
Термін «міжнародне право». Поняття міжнародного публічного 
права. Поняття міжнародного приватного права. 

2 

2 Тема 2. Виникнення і розвиток міжнародного права. 
Розвиток міжнародного права до Вестфапьського миру. 
Прогресивні тенденції в міжнародному праві до Гаагських 
конференцій. 
Вплив на МП Французької буржуазної революції. 
Формування правил, орієнтованих на гуманізацію методів ведення 
війни. 

2 

3 Тема 3. Джерела міжнародного публічного та приватного 
права. Система міжнародного права. Норми міжнародного 
права. 
Судові рішення серед джерел МП. 
Загальна характеристика інших джерел. Рішення міжнародних 
судів та арбітражних трибуналів Доктрини міжнародного права. 
Національне законодавство та рішення національних судів 
Система міжнародного права. 
Ієрархія норм міжнародного права. Кодифікація норм 
міжнародного права. Взаємодія норм міжнародного права з 
нормами інших систем регулювання міжнародних відносин 

2 

4 Тема 4. Основні принципи публічного та приватного 
міжнародного права. Співвідношення національного та 
міжнародного права. 
Принцип заборони застосування сили або загрози силою. 
Принцип суверенної рівності держав. Принцип невтручання. 
Принцип територіальної цілісності держав. Принцип 
непорушності державних кордонів. Принцип мирного 
врегулювання спорів. Принцип поваги прав та основних 
свобод людини. Принцип рівноправності і права народу 
розпоряджатися власною долею. Принцип співробітництва. 
Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов'язань. 
Українське законодавство про співвідношення міжнародного і 
національного права. 

4 

4 Тема 5. Суб'єкти міжнародного публічного та приватного 
права. Визнання в міжнародному праві. Правонаступництво 
держав. Міжнародний правотворчий процес. 
Визнання в міжнародному праві. Форми визнання. Засоби і типи 
визнання. 

4 

17 

Поняття правонаступництва. Правонаступництво держав щодо 
міжнародних договорів. Правонаступництво держав щодо 
державної власності. Правонаступництво держав щодо 
державних архівів . Правонаступництво держав щодо державних 
боргів. 
Врегулювання проблем правонаступництва у зв'язку з 
припиненням" існування СРСР. Правонаступництво України. 
Односторонні акти держави у міжнародному правотворчому 
процесі. 
Реалізація норм міжнародного права. 

5 Тема 6. Відповідальність в міжнародному праві. Міжнародна 
юстиція. Міжнародна законність та міжнародний 
правопорядок. 
Поняття і сутність міжнародної законності. Режим і принципи 
міжнародної законності. Сутність міжнародного правопорядку. 
Міжнародне право та міжнародний правопорядок. 

2 

Разом за модулем 1 16 
Модуль 2. Особлива частина міжнародного публічного та 

приватного права (весняний семестр) 
6 Тема 7. Право міжнародних договорів 

Гарантії виконання зобов'язань за міжнародними договорами. 
4 

7 Тема 8. Право зовнішніх зносин. 
Консульські привілеї і імунітети. 
Спеціальні місії 

4 

8 Тема 9. Права людини і міжнародне право 
Міжнародно-правовий статус біженців. 

4 

9 Тема 10. Міжнародне співробітництво держав в боротьбі зі 
злочинністю 
Міжнародно-правова допомога. 

4 

10 Тема 11. Територія в міжнародному праві 
Оренда території. 

4 

11 Тема 12. Право міжнародної безпеки та збройні конфлікти в 
міжнародному праві 
Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів. 
Міжнародно-правове регулювання закінчення воєнних дій і стану 
війни. 
Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного 
Півмісяця. 

4 

12 Тема 13. Міжнародне морське, повітряне, космічне право. 
Міжнародне повітряне право як галузь МП. Поняття, принципи та 
джерела міжнародного повітряного право. 
Правове регулювання міжнародних польотів. Польоти в 
міжнародному повітряному просторі. 
Комерційна діяльність в сфері міжнародних повітряних 
сполученнь. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 
Міжнародне космічне право як галузь МП. Принципи діяльності 
держав по дослідженню і використанню космічного простору. 
Правовий режим космічних об'єктів. Правові форми 
співробітництва держав у космосі. Космонавти. 
Міжнародно-правова регламентація умов космічної діяльності 

6 

13 Тема 14. Міжнародне право навколишнього середовища 4 



18 

14 

15 

Міжнародні екологічні організації, їх міжнародно-правовий 
статус. Міжнародна співпраця з довкілля охорони від 
радіоактивного зараження 
Тема 15. Міжнародне економічне право 
Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва в 
галузі сільського господарства. 
Міжнародно-правове регулювання міжнародного науково-
технічного співробітництва 
Тема 16. Основні сфери прнватно-правових відносини на 
міжнародному рівні. 
Міжнародний цивільний процес. 

№ 
з/п 

Разом за модулем 1 
Разом за рік 

Самостійна робота (заочна ф.н.) 
Назва теми 

44 
60 

предмет його Тема І. Поняття міжнародного права 
регулювання. Функції міжнародного права. 
Термін «міжнародне право». Поняття міжнародного публічного 
права. Поняття міжнародного приватного права. Природа 
юридично обов'язкової сили міжнародного права 
Тема 2. Виникнення і розвиток міжнародного права. 
Зародження міжнародного права. Розвиток міжнародного права до 
Вестфальського миру. Прогресивні тенденції в міжнародному 
праві до Гаагських конференцій. Вплив на МП Французької 
буржуазної революції. 
Зародження ідеї міжнародного захисту прав людини. Особливий 
стан "цивілізованих" держав. Формування правил, орієнтованих 
на гуманізацію методів ведення війни. 
Створення Організації Об'єднаних Націй. Формування сучасного 
МП, його прогресивний розвиток. 
Істотні зміни сучасного періоду. Розвиток науки міжнародного 
права в Україні 
Тема 3. Джерела міжнародного публічного та приватного 
права. Система міжнародного права. Норми міжнародного 
права. 
Поняття джерел міжнародного права. 
Судові рішення серед джерел МП. Загальна характеристика інших 
джерел. Рішення міжнародних судів та арбітражних трибуналів 
Доктрини міжнародного права. Національне законодавство та 
рішення національних судів. 
Система міжнародного права. Система міжнародного права і 
структура міжнародного права. 
Поняття і характерні риси норм міжнародного права. Види 
міжнародно-правових норм і їх класифікація. 
Ієрархія норм міжнародного права. Кодифікація норм 

міжнародного права Взаємодія норм міжнародного права з 
нормами інших систем регулювання міжнародних відносин. 
Тема 4. Основні принципи публічного та приватного 
міжнародного права. Співвідношення національного та 
міжнародного права. 

19 

Поняття і юридична природа основних принципів міжнародного 
права. Місце загальних принципів міжнародного права серед 
джерел та їх загальна характеристика. Співвідношення основних 
принципів системи, принципів галузі та інституту, універсальних, 
регіональних і партикулярних принципів. 
Характеристика та зміст окремих загальних принципів права. 
Принцип заборони застосування сили або загрози силою. 
Принцип суверенної рівності державю. Принцип невтручання. 
Принцип територіальної цілісності держав. Принцип 
непорушності державних кордонів. Принцип мирного 
врегулювання спорів. Принцип поваги прав та основних 
свобод людини. Принцип рівноправності і права народу 
розпоряджатися власною долею. Принцип співробітництва. 
Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов'язань. 
Юридично-технічні методи регулювання відносин у 
міжнародному приватному праві. 
Концепції співвідношення національного та міжнародного права. 
Українське законодавство про співвідношення міжнародного і 
національного права. 

4 Тема 5. Суб'єкти міжнародного публічного та приватного 
права. Визнання в міжнародному праві. Правонаступництво 
держав. Міжнародний правотворчий процес. 
Поняття і види суб'єктів міжнародного права Основні риси та 
особливості міжнародної правосуб'єктності. Інститут міжнародної 
правосуб'єктності. 
Визнання та правонаступництво держав. Державоподібні 
утворення. 
Міжнародна правосуб'єктність індивідів. Міжнародна 
правосуб'єктність народів (націй). 
Україна - суб'єкт сучасного міжнародного права 
Визнання в міжнародному праві. Форми визнання. Засоби і типи 
визнання. 
Поняття правонаступництва. Правонаступництво держав щодо 
міжнародних договорів. Правонаступництво держав щодо 
державної власності. Правонаступництво держав шодо 
державних архівів . Правонаступництво держав щодо державних 
боргів. 
Врегулювання проблем правонаступництва у зв'язку з 
припиненням" існування СРСР. Правонаступництво України. 
Сутність міжнародного правотворчого процесу. Принципи 
міжнародного правотворчого процесу. Односторонні акти 
держави у міжнародному правотворчому процесі. 
Реалізація норм міжнародного права. 

8 

5 Тема 6. Відповідальність в міжнародному праві. Міжнародна 
юстиція. Міжнародна законність та міжнародний 
правопорядок. 
Значення міжнародно-правової відповідальності, цілі, принципи, 
поняття відповідальності. Підстави для міжнародно-правової 
відповідальності. 
Ознаки міжнародного правопорушення. Класифікація 
міжнародних правопорушень. 
Міжнародно-правові санкції. Обставини звільнення від 

8 
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міжнародно-правової відповідальності. 
Поняття і сутність міжнародної законності. Режим і принципи 
міжнародної законності. Сутність міжнародного правопорядку. 
Міжнародне право та міжнародний правопорядок. 

6 Тема 7. Право міжнародних договорів 
Стадії укладання міжнародного договору. Гарантії виконання 
зобов'язань за міжнародними договорами. 

8 

7 Тема 8. Право зовнішніх зносин. 
Поняття і джерела права зовнішніх зносин та органи зовнішніх 
зносин. Правовий статус органів зовнішніх зносин. 
Дипломатичні представництва та консульські установи, їх 
функції. Дипломатичні та консульські привілеї і імунітети. 
Спеціальні місії. 

8 

8 Тема 9. Права людини і міжнародне право 
Поняття, система міжнародного права прав людини. 
Характеристика основних прав людини. 
Міжнародний захист прав дітей. Міжнародно-правовий статус 
біженців 
Міжнародні організаційно-правові механізми захисту прав 
людини. Міжнародний захист прав національних, етнічних, 
релігійних і мовних меншин. Ліквідація дискримінації щодо 
жінок. 

8 

9 Тема 10. Міжнародне співробітництво держав в боротьбі зі 
злочинністю 
Поняття та форми міжнародного співробітництва в боротьбі зі 
злочинністю. Злочини міжнародного характеру, їх 
характеристика. 
Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Місце і 
роль Інтерполу у боротьбі зі злочинністю. 
Міжнародно-правова допомога. 

10 

10 Тема 11. Територія в міжнародному праві 
Поняття та класифікація територій. 
Державна територія, її основні ознаки. Державні кордони 
Правові режими міжнародних рік, озер, каналів, проток. 
Правові підстави зміни державної території. 
Оренда території. 

8 

11 Тема 12. Право міжнародної безпеки та збройні конфлікти в 
міжнародному праві 
Початок війни і закінчення війни. їх правові наслідки. Заборона й 
обмеження визначених засобів і методів ведення війни. 
Нейтралітет у війні. Ведення морської війни. 
Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного 
Півмісяця. 

8 

12 Тема 13. Міжнародне морське, повітряне, космічне право. 
Міжнародне морське право як галузь МП. Морські простори та їх 
правовий режим. Континентальний шельф. Виключна економічна 
зона. Правовий режим морського дня. 
Прапор судна в міжнародному морському праві 
Міжнародно-правові режими Арктики, Антарктики. 
Міжнародне повітряне право як галузь МП. Поняття, принципи та 
джерела міжнародного повітряного право. 
Правове регулювання міжнародних польотів Польоти в 

8 
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міжнародному повітряному просторі. 
Комерційна діяльність в сфері міжнародних повітряних 
сполученнь. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 
Міжнародне космічне право як галузь МП. Принципи діяльності 
держав по дослідженню і використанню космічного простору. 
Правовий режим космічних об'єктів. Правові форми 
співробітництва держав у космосі. Космонавти. 
Міжнародно-правова регламентація умов космічної діяльності. 

13 Тема 14. Міжнародне право навколишнього середовища 
Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища. 
Міжнародно-правові акти у сфері охорони навколишнього 
середовища. Принципи міжнародно-правової охорони 
навколишнього середовища. 
Міжнародні екологічні організації, їх міжнародно-правовий 
статус. Міжнародна співпраця з довкілля охорони від 
радіоактивного зараження. 

8 

14 Тема 15. Міжнародне економічне право 
Поняття міжнародного економічного права. Джерела та принципи 
міжнародного економічного права. Сфери міжнародного 
економічного співробітництва. Правовий статус міжнародних 
економічних організацій. 
Міжнародне торгове право. 
Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва в 
галузі сільського господарства. 
Міжнародно-правове регулювання міжнародного науково-
технічного співробітництва. 

10 

15 Тема 16. Основні сфери приватно-правових відносини на 
міжнародному рівні. 
Методи регулювання відносин у міжнародному приватному праві. 
Правовий статус фізичних і юридичних осіб у міжнародному 
приватному праві. 
Право власності. Сімейне право. Трудові відносини. 
Зобов'язання із заподіяння шкоди.Міжнародний цивільний 
процес. 

10 

Разом 86 

11. Методи навчання 

1. Методи навчання за джерелом знань: 
1.1 Словесні, розповідь, пояснення, бесіда (евристична і репродуктивна), лекція, робота з 

книгою (читання, переказ, складання плану, конспектування, опорних конспектів тощо). 
1.2. Наочні, демонстрація, ілюстрація. 
1.3. Практичні, практична робота. 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 
2.1 Аналітичний 
2.2. Методи синтезу. 
2.3. Індуктивний метод. 
2.4. Дедуктивний метод. 
2.5. Традуктивний метод. 

3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності студентів. 
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3.1. Проблемний (чи проблемно-інформаційний) 
3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 
3.3. Репродуктивний 
3.4. Пояснювально-демонстративний 

4. Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, диспути, круглі 
столи, ділові та рольові ігри,використання проблемних ситуацій, імітаційні методи навчання 
(побудовані на імітації майбутньої професійної діяльності), використання навчальних та 
контролюючих тестів, використання опорних конспектів лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних технологій, сазе-зіисіу 
(метод аналізу конкретних ситуацій), діалогове навчання, співробітництво студентів (кооперація). 

12. Методи контролю 

1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 
2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація) 
3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів: 
- рівень знань, продемонстрований на семінарських заняттях; 
- активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 
- експрес-контроль під час аудиторних занять; 
- самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 
- написання рефератів; 
- результати тестування; 
- письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 
- виробничі ситуації. 
4. Пряме врахування у підсумковій оцінці виконання студентом певного індивідуального 

завдання : 
- навчально-дослідна робота; 
- навчально-практичне дослідження із презентацією результатів тощо. 

13. Розподіл балів, які отримують студенти при формі контролю «іспит» (д.ф.н.) 
Осінній семестр 
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Весняний семестр 
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С 
Р 
С Ра

зо
м

 з
а 

м
од

ул
і т

а 
С

РС
 

Ате-
ста-
ція 

П
ід

су
м

ко
 

ви
й 

те
ст

 -
ек

за
м

ен
 Су-

ма 

Т7 Т8 Т9 ТЮ Т И Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 
15 

55 
(40+15) 

15 30 100 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 

формПспи- ї б З Л І В С И С т е М И Є К Т С 3 3 р е з у л ь т а т а м и н а в ч а н н я 1 семестровій (підсумковій) атестації у 

на денній формі навчання 
до 40 балів - за результатами модульного контролю протягом семестру; 
до 15 балів - за результатами проміжної атестації; 
до 15 балів - за виконання самостійної роботи; 
до 30 балів - за результатами семестрової (підсумкової) атестації. 

Розподіл балів, які отримують студенти при формі контролю «іспит» (з.ф.н.) 

Змістовий 
модуль 1 
- 20 балів 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 2 -
-30 балів 

15 

г ? 

о. г V 

70 
(55+15) 
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>> 
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100 

Розподіл балів системи ЄКТС за результатами навчання і семестровій (підсумковій) 
формі іспиту: 
на заочній формі навчання 
до 40 балів - за результатами модульного контролю протягом семестру; 
до 30 балів - за виконання самостійної роботи; 
до 30 балів - за результатами семестрової (підсумкової) атестації. 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЕСТ8 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЕСТ8 для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

9 0 - 1 0 0 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

зараховано 75-81 С добре 
зараховано 

69-74 Р 
задовільно 

зараховано 

60-68 Е задовільно 

зараховано 

35-59 РХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

1-34 Е 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

, м _ 14. Методичне забезпечення 
^Міжнародне право. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни, виконання самостійної 

роооти, проведення практичних занять. Суми, 2012 р„ 42 с. 

СНАУ,ЧМ19рГк М Є Т 0 Д И Ч Н И Й к о м п л е к с 3 Дисципліни «Міжнародне право», на платформі Моо<і1е, 
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15. Рекомендована література 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 
1. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і 
співробітництва між державами у відповідності з Статутом ООН (від 24 жовтня 19701. 
2. Декларація про недопустимість інтервенції і втручання у внутрішні справи держави (9 грудня 
198П. 
3. Віденська конвенція про правонаступництво держав у відношенні договорів (23 серпня 1978 
року). 
4. Віденська конвенція про право міжнародних договорів (1969) 
5. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів (23 серпня 1978 року). 
6. Віденська конвенція про право договорів між державами і міжнародними організаціями або між 
міжнародними організаціями (1986). 
7. 
8. Віденська конвенція про правонаступництво держав у відношенні договорів (23 серпня 1978 
РОКУ). 

9. Віденська конвенція про право міжнародних договорів (1969) 
10. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів (23 серпня 1978 року) 
11. Віденська конвенція про право договорів між державами і міжнародними організаціями або між 
міжнародними організаціями (1986). 
12. Виконавчий регламент Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного 
конфлікту// Нпр://гакоп.гас1а.§оу.иа. Документ 995_721 
13. Декларація про принципи міжнародного права, що СТОСУЮТЬСЯ дружніх відносин і 
співробітництва між державами у відповідності з Статутом ООН (від 24 жовтня 1970). 
14. Декларація про недопустимість інтервенції і втручання у внутрішні справи держави (9 грудня 
1981). 
15. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту 
жертв збройних конфліктів міжнародного характеру (Протокол І): Міжнародний документ від 8 
червня 1977 р.// Режим доступу: Нир://гакоп.гагіа§ОУиа. Документ 995 911 
16 Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту 
жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II): Міжнародний документ від 8 
червня 1977 р.// Режим доступу: ЬКр://гак0П.га<1а.80У.иа. Документ 995_200 
17. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року,що стосується 
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