
0 

 

 

Національний університет водного господарства та природокористування 

 

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Голова науково-методичної 

ради НУВГП 

___________ Олег ЛАГОДНЮК 

 

 «___» __________2020 

 

 

07-01-02S 
 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

SYLABUS 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

 

INTERNATIONAL LAW 

 

Шифр за ОП 
ВВ 

2.04 
Code in Educational Program 

Освітній рівень: 

магістерський (другий) 

Educational level: 

Master’s (second) 

Галузь знань 

Сфера обслуговування 
24 

Fields of knowledge 

Service sector 

Спеціальність 

Туризм 
242 

Field of study: 

Tourism 

Освітня програма: 

Туризм 

Educational Program: 

Tourism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІВНЕ -2020 

 



1 

 

Силабус навчальної дисципліни «Міжнародне право» для здобувачів вищої 

освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною 

програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм». Рівне. НУВГП. 2020. 10 с. 

 

 

ОПП на сайті університету: http://ep3.nuwm.edu.ua/18125/ 

 

 

Розробник силабусу: Якимчук М.Ю., к.пед.н., доцент кафедри спеціальних 

юридичних дисциплін 
 

 

Силабус схвалений на засіданні кафедри  

Протокол  № 01 від “31” серпня 2020 року 

 

Завідувач кафедри: Кафарський В.І., д.ю.н., професор. 

 

 

Керівник освітньої програми 

к.геогр.н., доцент        А.С. Романів 
 

 

Схвалено науково-методичною радою з якості ННІ агроекології та 

землеустрою 

Протокол  № ___ від “____”________________20___ року 

 

 

Голова науково-методичної ради з якості ННІ агроекології та землеустрою: 

Прищепа А.М., кандидат сільськогосподарських наук, професор 

 

СЗ №-4257в ЕДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Якимчук М.Ю., 2020 

© НУВГП, 2020 

  

http://ep3.nuwm.edu.ua/18125/1/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20242%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%9D%D0%A3%D0%92%D0%93%D0%9F%202018.pdf


2 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 

освіти 

магістр 

Освітня програма Туризм 

Спеціальність 242 Туризм 

Рік навчання, 

семестр 

1,1 

Кількість 

кредитів 

3 

Лекції: 16 годин / 2 години 

Практичні 

заняття: 

14 години / 8 годин 

Самостійна 

робота: 

60 годин / 80 годин 

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна / заочна 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

 

Якимчук Мирослава Юріївна, к.пед.н., доцент кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін   

 

Вікіситет 

 

https://cutt.ly/5f28p7C  

ORCID http:// orcid.org/0000-0002-2371-73-41 

Як комунікувати m.yu.yakymchuk@nuwm.edu.ua 

тел. 068-764-11-06 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та 

цілі 

Ця навчальна дисципліна є теоретичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують професійні 

компетентності в галузі туризму, що направлені на 

здобуття студентом знань, вмінь і навичок успішної 

роботи в сфері обслуговування туристичного комплексу 

країни. 

Предметом вивчення дисципліни є національні та 

міжнародно-правові акти, наукова література, що містить 

https://cutt.ly/5f28p7C
https://cutt.ly/5f28p7C
mailto:m.yu.yakymchuk@nuwm.edu.ua
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основні теоретичні положення предмету, які допоможуть 

сформувати в здобувача вищої освіти базові знання з 

загальної частини міжнародного права. 

Мета дисципліни – набуття здобувачами вищої 

освіти відповідного рівня юридичного мислення, 

формування їх професійної ментальності та належної 

правової культури, закладення стійких психологічних 

стереотипів щодо безумовного дотримання вимог 

законодавства, захисту прав та інтересів учасників 

приватноправових відносин з іноземним елементом. 

Використовуються такі методи викладання та 

технології: навчальна дискусія, проблемно-пошуковий, 

обговорення ситуації, тренінги, евристична бесіда, 

мініконференція, робота в малих групах та інші. 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=34  

Компетентності    ЗК1 – здатність до набуття спеціалізованих 

концептуальних знань на рівні новітніх досягнень, які є 

основою для оригінального мислення та інноваційної 

діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи 

   ЗК3 – здатність до розв’язання складних задач і 

проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, 

часто в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог 

   ЗК5 – здатність до зрозумілого і недвозначного 

донесення власних висновків, а також знань та пояснень, 

що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до 

осіб, які навчаються 

   ЗК7 – здатність до управління комплексними діями або 

проектами, відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах 

   ЗК8 – здатність до прийняття рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування 

нових підходів та прогнозування 
   ФК11 – здатність застосовування нормативних 

правових актів в професійній діяльності 

   ФК13 – здатність розробляти нові туристські 

проекти, що відповідають вимогам туристської 

індустрії, виявляти пріоритетні напрями в проектуванні, 

складати необхідну нормативно-технічну документацію 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=34
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Програмні 

результати 

навчання 

 

   ПРН1 – називати та відтворювати основні положення 

туристичного законодавства, національних і 

міжнародних стандартів з обслуговування туристів 

   ПРН20 – відстоювати свої погляди в розв’язанні 

професійних завдань 
   ПРН26 – розробляти та реалізовувати проекти в сфері 

туризму, працювати в проектних групах, мотивувати 

людей і рухатися до спільної мети, діяти соціально-

відповідально 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» 

навичок (soft 

skills) 

 

   Взаємодія з людьми, грамотність, комунікаційні 

якості, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 

загальнокультурна грамотність, навички письмового і 

усного спілкування, уміння слухати і запитувати, 

формування власної думки та прийняття рішення, творчі 

здібності, ініціативність та інші. 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи 

оцінювання та 

структура  

оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу здобувачам вищої 

освіти необхідно вчасно виконувати практичні завдання та 

складати модульні контролі знань. 

За вчасне та якісне виконання практичних та 

індивідуальних робіт, здобувач вищої освіти отримує такі 

обов’язкові бали: 

49 балів – за виконання практичних завдань (усні та 

письмові відповіді) 

Наукова робота 11 балів 

Всього поточна складова оцінювання: 60 

Модульна складова оцінювання: 

Модульний контроль №1 20 

Модульний контроль №2 20 

Всього модульна складова оцінювання:40 

Разом:100  
Здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові 

бали за: виконання рефератів, есе дослідницького характеру, 

написання наукових тез і статей за темою курсу. Тему 

дослідницької роботи можуть вибрати самостійно за 

погодженням із викладачем. Додаткові бали студентам 

також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з 

удосконалення змісту навчальної дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. 

У тесті 32 завдання різної складності: рівень 1 – 20 завдань 

по 0,5 балів (10 балів), рівень 2 – 10 завдань по 0,8 балів (8 

балів), рівень 3 – 2 завдання по 1 балу (2 бали). Всього – 20 

балів.  
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Лінк на нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань 

здобувачів вищої освіти, можливість їм подання апеляції: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце 

навчальної 

дисципліни в 

освітній 

траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

Вивчення курсу передбачає наявність системних та 

ґрунтовних знань із курсу – «Основи права ЄС», 

«Правознавство».  

 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Здобувачі вищої освіти мають можливість додатково 

отримати бали за виконання індивідуальних завдань 

дослідницького характеру, зокрема і до написання та 

опублікування наукових тез (статей) з тематики курсу. 

В освітньому процесі використовуються наукові 

досягнення викладача курсу («Особливості спадкового процесу в 

Україні, ускладненого іноземним елементом», «Національний 

досвід у використанні медіації для захисту цивільних прав» та 

інші). 

Інформаційні 

ресурси 

1. Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. О., 2018. 

762 с. 

2. Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. 

Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; за 

заг. ред. В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с 

3. Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право : підручник. О., 

2018. 744 с. 

4. Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. Міжнародне право : 

підручник. К. : Знання, 2012. 631 с. 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
 

Дедлайни та 

перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 

«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 

реалізується право здобувача вищої освіти на повторне 

вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 

     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

     Оголошення стосовно дедлайнів складання та 

перескладання оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 

академічної 

      За списування під час проведення модульного контролю чи 

підсумкового контролю, здобувач вищої освіти позбавляється 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
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доброчесності подальшого права складати матеріал і у нього виникає 

академічна заборгованість. 

     За списування під час виконання окремих завдань здобувачу 

знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 

академічної доброчесності. 

     Документи стосовно академічної доброчесності (про 

плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 

студентів, документи Національного агентства стосовно 

доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 

НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 

відвідування 

      Здобувачу вищої освіти не дозволяється пропускати 

заняття без поважних причин. Якщо є довідка про хворобу 

чи іншу поважну причину, то здобувачу не потрібно 

відпрацьовувати пропущене заняття. 

   Здобувач вищої освіти має право оформити індивідуальний 

графік навчання згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 

використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 

Неформальна та 

інформальна 

освіта 

      Здобувачі вищої освіти мають право на перезарахування 

результатів навчання набутих у неформальній та 

інформальній освіті згідно відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

   Також здобувачі вищої освіти можуть самостійно на 

платформах Prometheus, Coursera, FutureLearn та інших 

опановувати матеріал для перезарахування результатів 

навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що 

формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи 

його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 

результатами даної дисципліни/освітньої програми та 

перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 

Правила 

отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

     Щосеместрово здобувачі вищої освіти заохочуються 

пройти он-лайн опитування стосовно якості викладання та 

навчання викладачем цього курсу та стосовно якості 

освітнього процесу в НУВГП. 

     За результатами анкетування здобувачів вищої освіти 

викладачі можуть покращити якість навчання та викладання 

за цією та іншими дисциплінами. 

     Результати опитування здобувачам вищої освіти 

надсилають обов’язково. 

     Порядок опитування, зміст анкет та результати 

анкетування здобувачів минулих років та семестрів 

завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
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http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення*     За ініціативою викладача зміст цього курсу оновлюється 

щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, наукових 

досягнень у галузі риторики. 

   Здобувачі вищої освіти також можуть долучатись до 

оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 

стосовно сучасних змін у галузі юридичної риторики. За таку 

ініціативу здобувачі вищої освіти можуть отримати 

додаткові бали. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 

організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 

доступно за посиланням  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-

invalidnistju 

   У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 

процес цього курсу враховуватиме, за можливістю, усі 

особливі  потреби здобувача.  

   Викладач та інші здобувачі цієї освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

Практики, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 

залучені до 

викладання 

   - 

Інтернаціоналізація Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-

dopomohu-avtoram 
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 16 год Прак. 14 год Самостійна робота 60 год 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН1 

Називати та відтворювати основні положення туристичного законодавства, 

національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Презентувати тему «Роль міжнародного права у туризмі», тезисно 

законспектувати інформацію про перші джерела міжнародного права 

Київської Русі». Охарактеризуйте основні міжнародно-правові акти 

про права людини. 

Методи та технології навчання Мінілекції, презентації, обговорення, навчальна дискусія 

Засоби навчання Мультимедіа-, схеми 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН20 

Відстоювати свої погляди в розв’язанні професійних завдань 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Охарактеризувати випадки порушення принципів міжнародного права. 

Проаналізуйте мету міжнародно-правової відповідальності, зміст 

правовідносин міжнародно-правової відповідальності 

Методи та технології навчання Мінілекції, презентації, обговорення, моделювання професійного 

середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, бібліотечні фонди 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
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За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 40 балів 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (ПРН1, ПРН20), модуль 1- 20 балів 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН26 

Розробляти та реалізовувати проекти в сфері туризму, працювати в проектних групах, 

мотивувати людей і рухатися до спільної мети, діяти соціально-відповідально 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Проаналізуйте зовнішню політика та дипломатію, спеціальні місії.  

Підготуйте проект про постійні представництва держав при 

міжнародних організаціях. Підготуйте науковий реферат «Організація 

діяльності дипломатичної служби України». 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, моделювання професійного 

середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, графічні 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 20 балів 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (ПРН26), модуль 2- 20 балів 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 

контролів - 60 та 40 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Поняття та особливості сучасного міжнародного права 

Результати 

навчання 

 

ПРН1 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. 

Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; 

за заг. ред. В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с.  
Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. Міжнародне право : підручник. 

К. : Знання, 2012. 631 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=34 

Опис теми Історія міжнародного права. Виникнення та становлення міжнародного права. Міжнародне 

право від падіння Римської імперії до сучасного міжнародного права. Розвиток 

міжнародного права після Другої світової війни. Україна і сучасне міжнародне право. 

Поняття міжнародного публічного права. Ознаки та особливості сучасного міжнародного 

права. Сутність та функції міжнародного права. Предмет міжнародно-правового 

регулювання. Об’єкт міжнародних правовідносин. Метод міжнародного-правового 

регулювання. Міжнародне право як особлива система права. Проблема співвідношення 

міжнародного і внутрішньодержавного права. Міжнародне право про взаємодію з 

внутрішньодержавним правом. Дуалістична та моністичні теорії. Поняття та особливості 

міжнародного приватного права. Функції міжнародного права. Система міжнародного 

права. Поняття норм міжнародного права, їх класифікація. 

Тема 2. Суб’єкти міжнародного права 
Результати 
навчання 

 

ПРН1, ПРН26 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. 

Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; 

за заг. ред. В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с.  
Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. Міжнародне право : підручник. 

К. : Знання, 2012. 631 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=34 

Опис теми Суб’єкти міжнародного права. Поняття і властивості суб’єкта міжнародного права. Види 

суб’єктів міжнародного права. Основні суб’єкти міжнародного права. Похідні суб’єкти 

міжнародного права. Види держав. Правосуб’єктність суб’єктів. Обмеження міжнародної 

правосуб’єктності. Питання міжнародної правосуб’єктності індивіда. Визнання і 

міжнародна правосуб’єктність. Поняття визнання та його юридичне значення. Види і форми 

визнання. Правові наслідки визнання у міжнародному праві. Міжнародно-правове 

регулювання правонаступництва. Поняття і види правонаступництва 

Тема 3. Право міжнародних договорів 
Результати 

навчання 

 

ПРН20 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література:  
Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. 

Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та 
ін.; за заг. ред. В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с.  
Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. Міжнародне право : 

підручник. К. : Знання, 2012. 631 с.  

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=34 

Опис теми Поняття права міжнародних договорів. Кодифікація права міжнародних договорів. Об’єкт 
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права міжнародних договорів. Міжнародне договірне право. Міжнародне договірне право 

держав. Суб’єкти права міжнародних договорів. Кодифікація права міжнародних договорів. 

Поняття міжнародного договору. Найменування міжнародного договору. Об’єкт 

міжнародного договору. Ціль міжнародного договору. Види міжнародних договорів. Форма 

міжнародного договору. Мова міжнародного договору. 

Тема 4. Право міжнародних організацій та міжнародні конференції 
Результати 

навчання 

ПРН20, 

ПРН26 

 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. 
Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; 

за заг. ред. В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с.  
Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. Міжнародне право : підручник. 
К. : Знання, 2012. 631 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua

/course/view.php?id=34 

Опис теми Історичні аспекти створення міжнародних організацій. Поняття та класифікація (види) 

міжнародних організацій. Юридична природа міжнародних організацій. Правосуб’єктність 

міжнародних організацій. Порядок створення міжнародних організацій та припинення їх 

існування. Повноваження та функції міжнародних організацій. Функції міжнародних 

організацій. Організація Об’єднаних Націй: історія створення, правовий статус, цілі та 

принципи. Установчі документ ООН. Внутрішня компетенція ООН. Членство в ООН. 

Структура ООН. 

Тема 5. Відповідальність у міжнародному праві та мирні засоби розв’язання 

міжнародних спорів 
Результати 

навчання 

 

ПРН20, 

ПРН26 

 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 0 

Література: 
Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. 

Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; 

за заг. ред. В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с.  
Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. Міжнародне право : 

підручник. К. : Знання, 2012. 631 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=34 

Опис теми Поняття, цілі та функції інституту міжнародно-правової відповідальності. Загальні 

принципи міжнародно-правової відповідальності. Мета міжнародно-правової 

відповідальності. Зміст правовідносин міжнародно-правової відповідальності. Зміст 

правовідносин міжнародно-правової відповідальності. Суб’єкти міжнародно-правової 

відповідальності. Підстави міжнародно-правової відповідальності. Поняття міжнародного 

правопорушення. об’єкт міжнародного правопорушення. Об’єктивна сторона міжнародного 

правопорушення. Види міжнародних правопорушень. Міжнародний злочин. 

Тема 6. Поняття дипломатичного та консульського права 
Результати 
навчання 

 

ПРН1, ПРН26 

 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. 

Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; 

за заг. ред. В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с.  
Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. Міжнародне право : підручник. 
К. : Знання, 2012. 631 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=34 

Опис теми Поняття права зовнішніх зносин. Сфери дії органів зовнішніх зносин. Джерела та система 

права зовнішніх зносин. Право на участь у зовнішніх зносинах. Види органів зовнішніх 

зносин держави. Правовий стан органів зовнішніх зносин в середині держави. Формування 

внутрішньої і зовнішньої політики держави. Поняття дипломатичного права. Історія 

дипломатії. Поняття консульського права. Сучасний етап кодифікації дипломатичного і 

консульського права. Основні принципи дипломатичної служби. Дипломатичні 

представництва. Види дипломатичних представництв. Завдання дипломатичної служби. 

Функції дипломатичного представництва. 

Тема 7. Міжнародне гуманітарне право та захист прав людини 
Результати 

навчання 

 

ПРН20, 

ПРН26 

 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. 

Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; 

за заг. ред. В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с.  
Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. Міжнародне право : підручник. 

К. : Знання, 2012. 631 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=34 

Опис теми Походження терміна «міжнародне гуманітарне право». Поняття галузі міжнародного 

гуманітарного права. Етапи кодифікації норм міжнародного гуманітарного права. Джерела 

міжнародного гуманітарного права. Принципи міжнародного гуманітарного права. 

Міжнародні стандарти у сфері прав людини та їх закріплення в міжнародних документах. 

Міжнародно-правова регламентація правового становища населення. Правовий стан 

іноземців, осіб без громадянства (апатридів), осіб з подвійним громадянством (біпатридів). 

Міжнародно-правові питання громадянства. Право притулку. Міжнародні органи із захисту 

прав людини. Європейський Суд з прав людини. 

Тема 8. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=34
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=34
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Результати 
навчання 

 

ПРН1, ПРН20 

 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. О., 2018. 762 с. 

Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. 

Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; 
за заг. ред. В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с 

Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право : підручник. О., 2018. 

744 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=34 

Опис теми Обов’язок співробітництва держав в галузі соціальних проблем. Міжнародне кримінальне 

право Принципи міжнародного кримінального права. Основні напрямки співробітництва 

держав у боротьбі зі злочинністю. Міжнародні злочини. Міжнародні кримінальні злочини. 

Уніфікація кримінального законодавства. Групи міжнародних кримінальних злочинів. 

Інститут екстрадиції. Кодифікаційні акти інституту екстрадиції. Типові умови, необхідні для 

здійснення видачі. Підстави відмови видачі. Організаційні форми співробітництва держав у 

боротьбі зі злочинністю. Міжнародні організації у боротьбі зі злочинністю. Діяльність 

Організації Об’єднаннях націй в боротьбі зі злочинністю. 

 

 

Лектор 

к.пед.н., доцент кафедри       М.Ю. Якимчук 

 

 


