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1. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 

 
 
 

Кількість кредитів – 4 

 
 

Для напряму  підготовки 
 «Право» 

 

за вибором  

 
Модулів – 1 
 

 
 
 
 
 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 

 

 
Рік підготовки : 3-й 

 
Змістових модулів – 2 
 

 
Семестр –  5-й  

 
Загальна кількість 
годин – 144. 
 

 
Лекції – 28 год.  

 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 

аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 2 
 

 
Практичні  - 20 год. 

Самостійна робота – 96 
год. 
 

Вид контролю –  залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання 33% до 67%. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
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Мета дисципліни – формування знань про міжнародне публічне право, 
його особливості, основні галузі та інститути. Здобуття студентами 
теоретичних і практичних знань та вмінь щодо ролі, призначення, дії та 
застосування в Україні джерел міжнародного публічного права. 

Завдання дисципліни – успішне опанування студентами теоретичним і 
нормативним матеріалом, розвиток вміння логічно та професійно 
обґрунтовувати та висловлювати свою точку зору з проблем міжнародного. 
Сприяти формуванню вмінь і навичок аналізувати міжнародні договори, 
норми, здійснювати їх пошук за систематизацією, вирішувати проблемні 
завдання при розгляді ситуацій з приводу міжнародних спорів та конфліктів, 
виявляти ознаки міжнародного правопорушення. Навчити вмінню правильно 
оцінювати сучасне міжнародно-правове становище України, основні 
напрямки її зовнішньої діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
знати: поняття та систему міжнародного публічного права; основні 

принципи та джерела міжнародного публічного права; поняття міжнародної 
відповідальності і міжнародних санкцій; міжнародно-правовий механізм 
захисту прав людини; право міжнародних договорів; право міжнародних 
організацій; право зовнішніх зносин;  
 вміти: аналізувати сучасний стан та перспективи розвитку 
міжнародних відносин; аналізувати причини та умови виникнення 
міжнародних спорів, конфліктів, війн; аналізувати зміст міжнародних 
договорів. 

3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1 

Тема 1.Поняття та особливості міжнародного права 
1. Поняття міжнародного права. Суть та функції міжнародного права. 
2. Концепції співвідношення міжнародного і національного права. 
3. Особливості міжнародного права. 
4. Глобальні проблеми сучасності й міжнародне право. 
 
Тема 2. Норми та джерела міжнародного права 
1. Поняття норми міжнародного права та їх класифікація. 
2. Основні принципи міжнародного права. 
3. Джерела міжнародного права. 
4. Кодифікація і інкорпорація міжнародного права. 
      Тема 3. Суб’єкти міжнародного права 
1. Поняття та види суб’єктів міжнародного права. 
2. Держави як основні суб’єкти міжнародного права. 
3. Похідні суб’єкти міжнародного права. 
4. Види та форми визнання. 
5. Правонаступництво держав. 
Тема 4. Відповідальність у міжнародному праві 
1. Поняття і підстави міжнародно-правової відповідальності. 
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2. Ознаки та класифікація міжнародних правопорушень. 
3. Обставини, що виключають міжнародно-правову відповідальність. 
4. Види і форми міжнародної відповідальності. 
5. Міжнародно-правові санкції. 
 
Тема 5.Право міжнародних договорів 
1. Поняття та джерела міжнародних договорів. 
2. Класифікація міжнародних договорів. 
3. Структура і стадії укладання міжнародних договорів. 
4. Дія та припинення дії міжнародних договорів. 
5. Тлумачення міжнародних договорів. 
 
Тема 6. Право міжнародних організацій 
1. Правова природа міжнародних конференцій. 
2. Поняття міжнародних організацій та значення їх діяльності у 
міжнародному праві. 
3. ООН: цілі, принципи , структура, характеристика діяльності. 
4. Спеціалізовані установи ООН. 
5. Регіональні міжнародні організації 
 
Тема 7. Територія у міжнародному праві 
1. Поняття та значення території в міжнародному праві. Види територій. 
2. Юридична природа та складові державної території. 
3. Державний кордон, способи та стадії встановлення. 
4. Правовий режим державного кордону. 
 

Змістовний модуль 2 
 

Тема 8. Дипломатичне та консульське право 
1. Поняття зовнішніх зносин держав за змістом і формою 
2. Дипломатичне право. 
3. Консульське право. 
4. Право спеціальних комісій. 
5. Дипломатичне право міжнародних організацій. 
 
Тема 9. Міжнародне право захисту прав людини та основних свобод  
1. Поняття та класифікація прав людини. 
2. Основні міжнародно-правові акти про права людини. 
3. Універсальна система захисту прав людини. 
4. Регіональна система захисту прав людини. 
5. Міжнародні акти про права людини та законодавство України. 
Тема 10. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів. 
1. Поняття та класифікація мирних засобів вирішення міжнародних 
спорів. 
2. Традиційні мирні засоби вирішення міжнародних спорів. 
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3. Слідчі комісії. Міжнародний арбітраж. Міжнародний судовий розгляд. 
4. Розв’язання спорів у міжнародних організаціях. 
 
Тема 11. Міжнародне право в період збройних конфліктів 
1. Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів. 
2. Види збройних конфліктів. Учасники збройних конфліктів. 
3. Початок війни та його правові наслідки. 
4. Обмеження засобів і способів ведення війни. 
5. Міжнародно-правовий захист жертв війни. 
6. Нейтралітет у збройному конфлікті. 
7. Міжнародно-правове регулювання закінчення воєнних дій і стану 
війни. 
 
Тема 12. Міжнародне морське право. Міжнародне економічне право. 
1. Поняття та класифікація міжнародних морських просторів. 
2. Внутрішні морські води. Правовий режим територіального моря. 
3. Континентальний шельф і його правовий режим. 
4. Правовий режим відкритого моря. 
5. Міжнародні протоки і канали. Правовий режим держав-архіпелагів. 
6. Поняття та структура міжнародного економічного права. 
7. Міжнародні економічні організації. 
8. Інститути міжнародного економічного права. 
 
Тема 13. Міжнародне повітряне і космічне право 
1. Поняття міжнародного повітряного права. 
2. Правовий режим міжнародного повітряного сполучення. 
3. Поняття та джерела міжнародного космічного права. 
4. Міжнародно-правовий режим космічного простору та небесних тіл. 
5. Міжнародна відповідальність за шкоду спричинену космічними об’єкт. 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назва змістових модулів і тем Кількість годин 

У
сь

ог
о в тому числі 

Л
ек

ц
і

й
 

С
ем

ін
ар

и
 

С
ам

ос
ті

й
н

и
х 

1 2 3 4 5 
 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1 

Тема 1. Поняття та особливості 
міжнародного права  

12 2 2 8 

Тема 2. Норми та джерела міжнародного 12 2 2 8 
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права 

Тема 3. Суб’єкти міжнародного права 12 2 2 8 
Тема 4. Відповідальність у міжнародному 
праві 

10 2 2 6 

Тема 5. Право міжнародних договорів 8 2  6 
Тема 6. Право міжнародних організацій 12 4 2 6 
Тема 7. Територія у міжнародному праві 8 2  6 
Разом змістовий модуль 1. 74 16 10 48 

Змістовий модуль 2 
Тема 8. Дипломатичне та консульське 
право 

12 2 2 8 

Тема 9. Міжнародне право захисту прав 
людини та основних свобод  

12 2 2 8 

Тема 10. Мирні засоби вирішення 
міжнародних спорів. 

12 2 2 8 

Тема 11. Міжнародне право в період 
збройних конфліктів 

12 2 2 8 

Тема 12. Міжнародне морське право. 
Міжнародне економічне право 

12 2 2 8 

Тема 13. Міжнародне повітряне і космічне 
право 

10 2  8 

Разом змістовий модуль 2.  70 12 10 48 
Всього годин  144 28 20 96 

5.Теми семінарських занять 
№ Назва теми К-сть годин 

1. Поняття та особливості міжнародного права 2 

2. Норми та джерела міжнародного права 2 

3. Суб’єкти міжнародного права 2 

4. Відповідальність у міжнародному праві 2 

5. Право міжнародних організацій 2 

6. Дипломатичне та консульське право 2 

7. Міжнародне право захисту прав людини та основних 
свобод 

2 

8. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів. 2 

9. Міжнародне право в період збройних конфліктів 2 
10 Міжнародне морське право. Міжнародне економічне 

право. 
2 

 Всього 20 
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6. Самостійна робота 
№ Назва теми К-сть 

годин 
1. Поняття та особливості міжнародного права 8 

2. Норми та джерела міжнародного права 8 

3. Суб’єкти міжнародного права 8 

4. Відповідальність у міжнародному праві 6 

5. Право міжнародних договорів 6 

6. Право міжнародних організацій 6 

7. Територія у міжнародному праві 6 

8. Дипломатичне та консульське право 8 

9. Міжнародне право захисту прав людини та основних свобод 8 

10. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів. 8 

11. Міжнародне право в період збройних конфліктів 8 

12. Міжнародне морське право. Міжнародне економічне право 8 

13. Міжнародне повітряне і космічне право 8 

 Всього 96 

 
7.  Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право»  
використовуються пояснювально-ілюстративні методи з використанням 
мультимедійних презентацій та проблемні методи навчання із застосуванням: 

– розв’язання проблемних завдань; 
– виконання індивідуальних досліджень; 
– тестових завдань; 
– прийомів рольової гри; 
– доповідей та повідомлень; 
– активізації самостійного вивчення студентами літератури; 
– навчальних дискусій. 

8.  Методи контролю 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в 

письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові 
питання (одна правильна відповідь з чотирьох запропонованих). 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з семінарських занять – на основі перевірки конспектів та виконаних 

завдань. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
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Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 
семінарських заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 
такими критеріями: 

Завдання до семінарського заняття (у % від кількості балів, виділених на 
завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
 
 

Змістовий модуль № 1 
 

Змістовий модуль № 2  
 

100 60 40  
Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 6  

 
Т1, Т2... Т10 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка для заліку 

90–100 Зараховано 
 
 
 
 
 
 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 не зараховано з можливістю повторного складання 

0–34 не зараховано з обов’язковим повторним вивченням курсу 

10. Методичне забезпечення 
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Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Міжнародне публічне 
право» включає: 

1. 06-15-09 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни  «Міжнародне публічне право» для студентів 
за напрямом підготовки  6.030401 «Право»  денної форми навчання  / 
І.В.Міщук, В.Б.Пасічнюк – Рівне : НУВГП, 2013. – 22 с. 

2. Конспект лекцій на паперових носіях. 
3. Конспект лекцій на електронних носіях. 
4. Нормативні документи Міністерства освіти і науки України 
5. Мультимедійні презентації до тем дисципліни «Міжнародне публічне 

право»  
6. Роздавальний матеріал до семінарських занять. 
  

11.  Рекомендована література 
 

Нормативно-правові акти: 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –

№ ЗО. - Ст. 141. 
2. Декларація про державний суверенітет України // ВВР України. – 
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