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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

29 «Міжнародні відносини» 
обов’язкова 

Модулів – 1 

Спеціальність: 292 

«Міжнародні економічні 

відносини» 

освітня програма   

«Міжнародний бізнес») 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

30 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 2 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

56 год. 90 год. 

Індивідуальні завдання:  

 

20 год. 

22 год. 

(контрольна 

робота) 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 33% до 67%. 

для заочної форми навчання – 10% до 90%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Вивчення навчальної дисципліни “Міжнародне публічне право” зумовлено тим, що 

Україна як суб’єкт міжнародного права здійснює безпосередні відносини з іншими 

європейськими державами, у тому числі й в сфері міжнародних економічних відносин, а 

саме укладає з ними міжнародні договори, обмінюється дипломатичними, консульськими 

представниками, приймає активну участь у діяльності міжнародних організацій, сприяє 

зміцненню міжнародної безпеки тощо. 

Для освоєння здобувачами вищої освіти необхідних теоретичних знань з 

міжнародного приватного права, їм необхідно вивчити такі навчальні дисципліни: 

“Політико-правова система України”. Отримані знання в подальшому стануть 

теоретичною базою для здобувачів вищої освіти при опануванні навчальної дисципліни  

“Міжнародне економічне право”. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи 

теоретичних знань з міжнародного публічного права, вироблення вміння тлумачити та 

правильно застосовувати положення норм міжнародного публічного права для 

врегулювання міжнародних відносин, у тому числі й міжнародних економічних відносин. 

 

Завдання навчальної дисципліни 

 

- розвинення творчого правового мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними 

систематизованими теоретичними знаннями з міжнародного публічного права; 

- уміння самостійно аналізувати національне та міжнародне законодавство у сфері 

публічного права та міжнародного бізнесу, застосовувати набуті знання в сфері 

міжнародних економічних відносин у професійній діяльності; 

- уміння грамотно оцінювати юридичні факти та вільно орієнтуватися в сучасному 

правовому полі України та європейських держав; 

- формування високого рівня правової культури, активної громадянської позиції. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Міжнародне приватне право” здобувачі 

вищої освіти повинні: 

 

Інтегральна компетентність 

 

 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі 

навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні 

комплексних досліджень світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності 

 

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим. 

8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
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9. Уміння бути критичним та самокритичним. 

11. Здатність працювати в команді. 

 

Очікуванні результати навчання 

 

1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи 

необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до 

інноваційних змін. 

7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні 

документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері 

міжнародних економічних відносин. 
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Таблиця 1 

 

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ ВИЗНАЧЕНИХ СТАНДАРТОМ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕСКРИПТОРАМ НРК. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

292 “МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ” 

 

 
 

 

 

Перелік компетентностей за НРК 

 

 

 

 

 

Знання  

 

 

 

Уміння 

 

 

 

Комунікація 

 

 

Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності (ЗК) 

Обов’язкові загальні компетентності освітнього ступеня бакалавр 

ЗК 1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні;   

Зн1  К2  

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

 Ум1 К1 АВ3 

Інші загальні компетентності 

ЗК 3. Здатність вчитися та бути сучасно навченим. Зн2   АВ3 

ЗК 8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Зн2 Ум1   
ЗК 9. Уміння бути критичним та самокритичним.   К1 АВ2 

ЗК 11. Здатність працювати в команді.   К1, К2 АВ2 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні положення міжнародного публічного права 

 

Тема 1. Загальна характеристика міжнародного права 

 Поняття міжнародного права. Суб’єкт міжнародного права. Об’єкт міжнародного 

права. Функції міжнародного права. 

 Джерела міжнародного права. Міжнародний договір. Міжнародний звичай. Судові 

рішення. 

 Система міжнародного права. Принципи міжнародного права. Галузь 

міжнародного права. 

Тема 2. Суб’єкти міжнародного права 

Поняття суб’єктів міжнародного права. Види суб’єктів міжнародного права.  

Держава як основний суб’єкт міжнародного права. Міжнародна правосуб’єктність. Права і 

обов’язки держав.  

Визнання суб’єктів міжнародного права.  

Правонаступництво суб’єктів міжнародного права. 

Тема 3. Право міжнародних договорів 

Поняття права міжнародних договорів. Джерела права міжнародних договорів.  

Види міжнародних договорів. Сторони міжнародних договорів. Договори. Угоди. 

Конвенції. Пакти. Статути. Протоколи. 

Процедура прийняття міжнародних договорів. Підготовка тексту. Прийняття тексту 

міжнародного договору. Вираження згоди на обов’язковість міжнародного договору. 

Реєстрація та опублікування тексту міжнародних договорів.  

Дія міжнародних договорів. Підстави призупинення дії міжнародних договорів. 

Підстави припинення дії міжнародних договорів.  

Тема 4. Міжнародні компанії та їх роль в сучасному міжнародному бізнесі 

Поняття та сутність міжнародних компаній. Типи міжнародних компаній. 

Транснаціональні корпорації. Багатонаціональні корпорації. Інтернаціональні корпорації. 

Діяльність міжнародних компаній в міжнародному бізнесі. 

 

Змістовий модуль 2. Основні питання міжнародного публічного права 

 

Тема 5. Міжнародні спори 

Поняття міжнародного спору. Поняття міжнародної ситуації. Види міжнародних 

спорів. 

Мирні засоби вирішення міжнародних спорів. Види мирних засобів вирішення 

міжнародних спорів. Переговори і консультації. Посередництво. Судовий розгляд 

міжнародних спорів. 

Тема 6. Територія у міжнародному праві 

Поняття території за міжнародним правом. Види територій. Юридична природа 

державної території. Склад державної території. 

Поняття територіального верховенства. Поняття недоторканості державних 

кордонів. 

Правовий режим державного кордону. 

Тема 7. Відповідальність у міжнародному праві 

 Поняття міжнародно-правової відповідальності. Види міжнародно-правової 

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

правової відповідальності. Підстави міжнародно-правової відповідальності.  

 Ознаки міжнародно-правової відповідальності. Протиправна поведінка. Заподіяння 

шкоди. Поняття злочинів міжнародного характеру. 
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 Поняття міжнародних правопорушень. Види міжнародних правопорушень. Режим 

відповідальності.  

 Звільнення від міжнародно-правової відповідальності. Підстави звільнення від 

міжнародно-правової відповідальності. 

Тема 8. Населення у міжнародному праві 

 Поняття населення у міжнародному праві. Категорії населення. Міжнародні 

документи, що регулюють питання, пов’язані зі статусом населення. 

 Міжнародно-правові питання громадянства. Принципи громадянства. Підстави 

набуття громадянства. Підстави припинення громадянства. 

Міжнародно-правовий статус іноземців. Міжнародно-правові документи, які 

регулюють правовий статус іноземців.Національний режим. Спеціальний режим. 

Міжнародно-правовий статус осіб без громадянства. Підстави втрати громадянства. 

Види осіб без громадянства. 

Тема 9. Міжнародно-правовий захист прав людини 

 Поняття міжнародно-правового захисту прав людини. Зміст міжнародно-правового 

захисту прав людини. Основні напрями міжнародного захисту прав людини. 

 Класифікація основних прав людини. Громадянські права. Політичні права. 

Економічні права. Соціальні права. Культурні права. 

Міжнародна система захисту прав людини. Поняття міжнародної системи захисту 

прав людини. Міжнародні органи, які здійснюють захист прав людини. 

Регіональна система захисту прав людини. Органи, які уповноважені розглядати 

клопотання про порушення прав людини. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні положення міжнародного публічного права  

Тема 1. Загальна 

хараткеристика 

міжнародного 

права 

12 2 2 - 2 6 14 2 2 - 2 10 

Тема 2.Суб’єкти 

міжнародного 

права 

14 4 2 - 2 6 16 2 - - 2 10 

Тема 3. Право 

міжнародних 

договорів 

18 4 2 - 4 8 12 - - - 4 10 

Тема 4. 

Міжнародні 

компанії та їх роль 

в сучасному 

міжнародному 

бізнесі  

16 4 2 - 2 8 14 2 - - 2 10 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

60 14 8 - 10 28 58 6 2 - 10 40 

 Змістовий модуль 2. Основні питання міжнародного публічного права 

Тема 5.  

Міжнародні спори 

10 2 2 - 2 6 12 - - - 2 10 

Тема 6. Територія 10 2 - - 2 4 12 - - - 2 10 
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у міжнародному 

праві 

Тема 

7. Відповідаль- 

ність у 

міжнародному 

праві 

16 4 2 - 2 6 12 - - - 2 10 

Тема 8. Населення 

у міжнародному 

праві 

14 4 - - 2 4 12 - - - 2 10 

Тема 9. 

Міжнародно-

правовий захист 

прав людини  

10 4 2 - 2 8 14 - - - 4 10 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

60 16 6 - 10 28 62 - - - 12 50 

Усього годин  
120 30 14 - 20 56 120 6 2 - 22 90 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття та система міжнародного права 2 

2 Поняття суб’єктів міжнародного права 2 

3 Поняття та сутність права міжнародних договорів 2 

4 Місце і роль міжнародних компаній в сучасному міжнародному 

бізнесі  

2 

5 Поняття та види міжнародних спорів 2 

6 Поняття та види міжнародно-правової відповідальності  2 

7 Конституційні права та обов’язки людини і громадянина 2 

 Разом 14 

 

6. Теми практичних занять 

 

Не передбачені навчальним планом 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

Не передбачені навчальним планом 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Право міжнародної безпеки  12 

2 Міжнародне морське право 10 

3 Міжнародне кримінальне право 12 

4 Міжнародне гуманітарне право 12 

5 Міжнародне космічне право 10 

 Разом 56 
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9. Індивідуальні завдання 

 

З метою врахування індивідуальних відмінностей здобувачів вищої освіти та 

розкриття їх творчих здібностей передбачені такі форми індивідуальної роботи: 

I. Проведення консультацій з окремими здобувачами вищої освіти; 

II. Підготовка наукових робіт для участі в конкурсі, а також наукових доповідей для 

участі в роботі кафедральної секції «Тижня науки»; 

III. Підготовка рефератів за наступною тематикою: 

 1. Історія науки міжнародного права: основні етапи та наукові школи. 

 2. Міжнародний договір як джерело міжнародного права. 

 3. Міжнародний звичай як джерело міжнародного права. 

 4. Принципи міжнародного права.  

 5. Взаємозв’язок міжнародного і внутрішньодержавного права.  

 6. Правова система України та міжнародне право. 

 7. Держава як суб’єкт міжнародного права. 

 8. Види міжнародних компаній. 

 9. Визнання держав та інших суб’єктів міжнародного права.  

 10. Правонаступництво в міжнародних відносинах. Підстави правонаступництва.  

 11. Міжнародно-правова відповідальність. 

 12. Міжнародне правопорушення. 

 13. Класифікація міжнародних правопорушень. 

 14. Територія за міжнародним правом. 

 15. Міжнародні спори. 

 16. Дипломатичне право. 

 17. Консульське право. 

 18. Класифікація прав людини. 

 19. Міжнародно-правовий захист прав людини. 

 20. Громадянство як інститут конституційного та міжнародного права. 

 21. Право міжнародних договорів. 

 22. Поняття та джерела міжнародного морського права. 

23. Міжнародно-правові статус і режим внутрішніх вод. 

24. Міжнародно-правові статус і режим територіального моря. 

25. Міжнародно-правові статус і режим прилеглої зони. 

26. Міжнародно-правові статус і режим виключної економічної зони. 

27. Міжнародно-правові статус і режим відкритого моря.  

28. Поняття і джерела міжнародного повітряного права. 

29. Поняття та джерела міжнародного економічного права.  

30. Принципи міжнародного економічного права.  

31. Суб’єкти міжнародного економічного права.  

32. Примусові заходи в міжнародних економічних відносинах.  

33. Міжнародно-правові і національно-правові гарантії безпеки України. 

 

10. Методи навчання 

 

 У процесі модульного навчання для засвоєння змісту конкретної теми змістового 

модуля застосовуються методи (тобто система способів, прийомів, засобів, послідовних 

дій викладача і здобувачів вищої освіти на заняттях), які спрямовані на пізнавальну 

діяльність здобувачів вищої освіти із засвоєння навчального матеріалу, а саме: 

 1. Інформаційний метод навчання, який передбачає усне викладення навчального 

матеріалу на лекційних заняттях з метою передачі готової інформації на надання 

установки здобувачам вищої освіти до самостійної роботи. 
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 2. Репродуктивний метод навчання, який передбачає відтворення знань здобувачів 

вищої освіти на семінарських заняттях (розповідь за визначеною темою, відповідь на 

питання, наведення прикладів, тлумачення нормативно-правового акта тощо) з метою 

формування вмінь і навичок діяльності здобувачів вищої освіти у типових ситуаціях. 

 3. Пошукові (евристичні, проблемні, дослідницькі) методи навчання, які 

передбачають формування і розвиток вмінь і навичок конкретної продуктивної діяльності 

здобувачів вищої освіти у нетипових, непередбачених ситуаціях. 

 4. Метод самостійного навчання, який передбачає послідовні дії здобувача вищої 

освіти для міцного засвоєння навчального матеріалу з курсу «Міжнародне публічне 

право». Після ознайомлення зі структурою модуля, здобувачі вищої освіти переходять до 

вивчення змісту модуля та його елементів, звертаючись при цьому до методичних 

вказівок і рекомендацій викладача. З метою перевірки якості засвоєного кожного 

елементу модуля самостійне вивчення здобувачів вищої освіти закінчується усним 

опитуванням на семінарському занятті, захист рефератів, а також виконання письмової 

контрольної роботи. 

 

Розподіл балів за видами аудиторної і самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

для здійснення діагностики навчання: 

 

Вид роботи 
Кількість 

балів 

Загальна 

кількість балів 

 Активна робота під час лекційних занять, яка підтверджує 

роботу здобувачів вищої освіти щодо опрацювання ним 

матеріалу лекцій, що були раніше та питань з тем, які не 

висвітлюються безпосередньо на лекціях та винесені на 

самостійне вивчення. 

5 10 

 Активна робота під час семінарських занять стосовно 

відповідей під час опитування і розв’язання  завдань. 
5 10 

Рішення задач, які виносяться для самостійного опрацювання 

матеріалу щодо проблемних питань з тем дисципліни.  
5 15 

Підготовка додаткового матеріалу у вигляді стислої доповіді-

реферату з проблемних питань дисципліни для обговорення 

під час аудиторних занять.  

5 5 

Тестування ( 30 тестів) 2 60 

Разом - 100 

 

11. Очікуванні результати навчання з дисципліни 

 

 Здобувач вищої освіти повинен знати основні поняття та терміни міжнародного 

публічного права, вміти тлумачити положення норм національного та міжнародного 

законодавства з публічного права та міжнародного бізнесу, застосовувати набуті знання у 

сфері міжнародних економічних відносин у професійній діяльності. 

Таблиця 2 

 

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИЗНАЧЕНИХ СТАНДАРТОМ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 “МІЖНАРОДНІ 

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ” 

 

 

 

Результати 

навчання (РН) 

Загальні компетентності  

1 2 3 8       9 11 
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РН 1. Відповідально 

ставитися до 

професійного 

самовдосконалення, 

усвідомлюючи 

необхідність навчання 

впродовж усього життя, 

появляти толерантність та 

готовність до 

інноваційних змін. 

 + +    

РН 7. Застосовувати 

набуті теоретичні знання 

для розв’язання 

практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

   +   

РН 19. Розуміти та 

застосовувати чинне 

законодавство, 

міжнародні нормативні 

документи і угоди, 

довідкові матеріали, чинні 

стандарти і технічні 

умови тощо у сфері 

міжнародних економічних 

відносин. 

      

 

12. Засоби оцінювання 

 

У процесі вивчення навчального матеріалу дисципліни «Міжнародне публічне 

право»  використовуються наступні засоби оцінювання: 

        1. Поточний - здійснюється під час проведення семінарських занять з метою 

перевірки рівня знань здобувачів вищої освіти на етапі первинного засвоєння навчального 

матеріалу, який охоплюється темою лекційного та семінарського занять, умінь самостійно 

опрацьовувати  навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст вивчаємої 

теми, умінь публічно чи письмово подати певний матеріал, а також завдань самостійної 

роботи; 

         2. Рубіжний (проміжний) – здійснюється у формі письмової  контрольної роботи, яка 

охоплює навчальний матеріал викладених тем. Кожному здобувачу вищої освіти 

видається індивідуальний варіант контрольних завдань, що складається з трьох частин: 

- перша частина – здобувач вищої освіти має дати чітке визначення  правовим поняттям і 

термінам; 

- друга частина – здобувач вищої освіти має дати ґрунтовну відповідь щодо особливостей 

елементів правових понять та термінів (ознаки, функції, форми, види, структура тощо); 

- третя частина – здобувач вищої освіти має оцінити юридичний факт і обрати правильний 

варіант відповіді на питання. 

Під час рубіжного контролю також враховуються виступи здобувача вищої освіти на 

семінарських заняттях і результати його науково-дослідної та самостійної роботи.  

Рубіжний контроль проводиться на останній парі змістового модуля, протягом двох 

академічних годин. До рубіжного контролю допускаються всі здобувачі вищої освіти. 

Якщо здобувач вищої освіти не з’явився для проведення рубіжного контролю або не здав 

контрольної роботи, йому виставляється нуль балів.  
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3.Підсумковий – здійснюється у формі складання іспиту з метою оцінювання рівня 

знань здобувача вищої освіти. Цей вид контролю застосовується до здобувачів вищої 

освіти, які протягом семестру за результатами сумарного рубіжного контролю отримали 

менше 60 балів. 

Якщо сумарний рейтинговий показник з усіх змістових модулів  навчальної 

дисципліни і результати рубіжного контролю з кожного змістового модуля складає 60 і 

більш балів, то оцінка підсумкового контролю буде визначатися рейтингом здобувача 

вищої освіти виключно за підсумками складання змістових модулів дисципліни. У такому 

разі здобувач вищої освіти може не складати іспит. 

Якщо семестрова оцінка за результатами сумарного рубіжного контролю не 

задовольняє здобувача вищої освіти, то він має право на її збільшення, складаючи іспит. 

Проте якщо оцінка, яка отримана здобувачем вищої освіти під час іспиту є меншою ніж 

оцінка, яку він отримав за результатами сумарного рубіжного контролю, то йому 

зараховуються результати сумарного рубіжного контролю. 

Здобувач вищої освіти допускається до складання іспиту (з правом отримання 

максимальної кількості балів) за умов виконання всіх самостійних завдань, передбачених 

робочою програмою навчальної дисципліни. 

В основі рейтингової системи використана 100-бальна шкала оцінювання. Це 

максимальна сума балів за всі види робіт, що виконані здобувачем з навчальної 

дисципліни протягом семестру (виступи на семінарських заняттях; виконання 

індивідуальних завдань; підготовка рефератів, тез доповідей; виконання самостійної та 

контрольних робіт тощо). 

 

13. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється за кожним 

рубіжним контролем (РК-1, РК-2) під час контрольних тижнів за підсумками основних 

модулів.  Кожен основний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка 

з дисципліни складається як середня між величинами РК-1 і РК-2. 

Під час контролю враховуючи наступні види робіт: аудиторна під час лекційних і 

семінарських занять, самостійна у вигляді опрацювання питань з тем, які не 

висвітлюються безпосередньо на лекціях і винесені на самостійне вивчення, результати 

тестування під час поточного та підсумкового контролю.   

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та 

другий змістовні модулі. 

          Академічна доброчесність: здобувач вищої освіти на підставі етичних принципів і 

визначених Законом України «Про вищу освіту» правил та з метою забезпечення довіри 

до результатів навчання повинен виконувати письмові модульні контрольні роботи 

самостійно, при цьому не допускається залучення при розв'язанні індивідуальних занять 

інших осіб. У разі виявлення ознак плагіату зазначена робота не зараховується і навчальна 

дисципліна не вважається зарахованою.  

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при поточному оцінюванні 

знань (іспит) 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко

вий тест 

    

Сума 

 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100+100

2 

1

100 25 25 25 25 20 20 20 20 20 
 
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Національна шкала академічної 

оцінки 
Шкала ЄКТС Шкала навчального закладу 

зараховано ABCDE 60-100 

незараховано FX, F 1-59 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

 

 Навчально-методичне забезпечення дисципліни “Міжнародне публічне право” 

включає: опорні конспекти лекцій викладача; підручники і навчальні посібники; 

нормативно-правові акти; навчально-методичний комплекс для здобувачів вищої освіти 

денної та заочної форми навчання, який складається з робочої програми навчальної 

дисципліни “Міжнародне публічне право”, методичних рекомендацій щодо підготовки 

здобувачів вищої освіти до семінарських занять та написання рефератів; методичних 

рекомендацій щодо організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти та підготовки 

до рубіжного і підсумкового модульного контролю (іспиту); переліку питань, що 

виносяться на рубіжний контроль та до іспиту; списку рекомендованої літератури. 

1. Конспект лекцій викладача. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни “Міжнародне публічне право”. 

 

15. Рекомендована література 

Базова 

 1. Баймуратов М. О. Міжнародне право. Xарків: Одіссей, 2002. 672 с. 

2. Буроменський М.В. Міжнародне право: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2005. 

336 с. 

3. Буткевич В. Г. Міжнародне право. Основи теорії: підруч. Київ: Либідь, 2002. 608 

с. 

4. Георгіца А. З. Міжнародне публічне право: навч.-метод. посіб.: Чернівці: Рута, 

2002. 175 с. 

5. Дмитрієв А. І. Міжнародне публічне право: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 

2001. 638 с. 

6. Мацко А. С. Міжнародне право: навч. посіб. Київ: МАУП, 2005. 216 с. 

7. Антонович М. Міжнародне публічне право: навч. посіб. Київ: KM Академія, 

2003. 308 с. 

8. Бирюков П. Н. Международное право: Учеб. пособ. Москва: Юрист, 2000. 415 с. 
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9. Білорус І. О. Сучасне міжнародне морське право і морське право України Київ, 

2003. 116 с. 

10. Боярська З. І. Міжнародне комерційне право: навч. посіб. Київ: Видавництво 

КНЕУ, 2002. 143с. 

11. Теліпко В. Е. Міжнародне публічне право: навч. посіб. Київ: Центр учбової 

літератури, 2010. 608 с. 

Допоміжна 

12. Політико-правова система України: підручник / за загл. ред. В. М. Кириченка. 

Київ: “Центр учбової літератури”. 2019. 304 с.   

13. Кириченко Ю. В. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання 

прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського 

досвіду: монографія. Київ: “Центр учбової літератури”, 2017. 540 с. 

 14. Акімов М. О. Відповідальність за захоплення заручників: міжнародно-

правове регулювання, імплементація норм до кримінального законодавства України. 
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