




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами
навчання

денна

Міжнародне право

Вид дисципліни обов’язкова

Мова викладання, навчання та оцінювання українська

Загальний обсяг кредитів / годин 6 /180
Курс 3
Семестр 5
Кількість змістових модулів з розподілом 3
Обсяг кредитів 6
Обсяг годин, в тому числі: 180
Аудиторні 84
Модульний контроль 12
Семестровий контроль 30
Самостійна робота 54
Форма семестрового контролю Екзамен

Змістовий модуль «Міжнародне публічне право»

Курс 3
Семестр 5
Обсяг кредитів 2
Обсяг годин, в тому числі: 60
Аудиторні 28
Модульний контроль 4
Семестровий контроль 10
Самостійна робота 18
Форма семестрового контролю Екзамен 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: осмислити сутність основних інститутів, норм, галузей міжнародного права. 
Завдання:

- сформувати у студентів фундаментальні уявлення про основні принципи і
норми міжнародного права;

- систематизувати основні концептуальні підходи щодо розуміння  галузей
міжнародного права;

- озброїти студентів знаннями термінології міжнародного права;
- прищепити  студентам  навички  системного  аналізу  міжнародно-правових

документів;
- сприяти самостійній, творчій, незалежній науковій роботі студентів.

3. Результати навчання за дисципліною

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:



- основні дефініції, концепції, положення міжнародно-правових актів;
- сутність і зміст міжнародно-правових явищ і процесів;
- тенденції розвитку доктрини міжнародного права;
- стан розвитку науки міжнародного права в Україні;
вміти:
- коректно оцінювати співвідношення міжнародного права та міжнародної 

політики;
- користуватися міжнародно-правовою термінологією;
- працювати з джерелами міжнародного права;
- аналізувати доктринальний матеріал з міжнародного права;
- неупередженно, самостійно, критично висловлювати свою позицію щодо 

проблем, які обговорються в рамках дисципліни;
- визначати роль України у функціонуванні сучасної міжнародно-правової 

системи.

По завершенні вивчення дисципліни, відповідно до Освітньо-професійної програми,
студенти набувають таких компетентностей:

Загальні компетентності (ЗК):
ЗК-3.  Знання  предметної  області  майбутньої  професійної  діяльності,

загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів, розуміння сутності і соціальної
значущості майбутньої професії.

ЗК-13.  Здатність  виконувати  науково-практичні  завдання,  застосовувати
науково-дослідні  методи  відповідного  фахового  спрямування,  приймати
нестандартні  рішення  типових  та  нестандартних  задач,  дотримуватись  правил
академічної доброчесності.

Фахові компетентності (ФК):
ФК-11. Здатність на основі інформаційно-аналітичних матеріалів міністерств і

відомств, агенцій, відповідних зарубіжних структур, спираючись на вітчизняний та
світовий  досвід  інформаційно-аналітичного  забезпечення  зовнішньополітичного,
зовнішньоекономічного курсів держав моделювати ситуації міжнародних відносин.

ФК-12.  Знання  основ  сучасного  міжнародного  права,  міжнародно-правових
норм Європейського Союзу та його впливу на структуру й динаміку міжнародних
відносин та зовнішньої політики держав, в тому числі й України.

ФК-20.  Здатність  аргументувати  вибір  шляхів  вирішення  завдань
професійного характеру, обґрунтовувати прийняті рішення.

Програмні результати навчання за дисципліною «Міжнародне  публічне
право»:

ПРН  З-2.  Відтворювати  ключові  факти  з  історії  міжнародних  відносин  та
зовнішньої політики, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків
розвитку  суспільства  й  уміння  їх  використовувати  в  професійній  і  соціальній
діяльності.

ПРН-З-6. Демонструвати знання та розуміння основних дефініцій, концепцій,
положень  міжнародно-правових  актів;  міжнародно-правових  явищ  і  процесів;

3



тенденцій  розвитку  доктрин  міжнародного  права;  стану  розвитку  науки
міжнародного права в Україні.

ПРН-З-7. Демонструвати знання та розуміння джерел і суб’єктів міжнародного
приватного та публічного права.

ПРН-У-22.  Визначати  політичні,  дипломатичні,  безпекові,  суспільні,
юридичні, економічні й інші ризики для України у сфері міжнародних відносин на
глобальному та регіональному рівнях.

ПРН-У-23. Застосовувати міжнародно-правові норми в процесі забезпечення
реалізації національних інтересів України на міжнародній арені.

4. Структура навчальної дисципліни

Назва змістових модулів і тем Кількість годин
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Модуль 1
Змістовий модуль 1. Основи теорії міжнародного права

Тема 1. Поняття, походження, розвиток та специфіка 
міжнародного права 

7 1 1 5

Тема 2. Система та структура міжнародного права 2 1 1
Тема 3. Міжнародне та внутрішньодержавне право 2 2
Тема 4. Суб’єкти міжнародного права 7 2 5
Тема 5. Міжнародно-правова відповідальність 2 2
Тема 6. Міжнародна юстиція 4 2 2

Разом 24 4 4 4 2 10 0
Модуль 2

Змістовий модуль 2.
Тема 7. Дипломатичне та консульське право 2 2
Тема 8. Право міжнародних організацій 2 2
Тема 9. Міжнародний захист прав людини та її 
основних свобод 

2 2

Тема 10. Міжнародне гуманітарне право 6 2 4
Тема 11. Міжнародне кримінальне право 2 2
Тема 12. Територія в міжнародному праві 2 2
Тема 13. Міжнародне економічне право 6 2 4
Тема 14. Міжнародне право навколишнього середовища 14 2 2 10

Разом 36 6 4 6 2 8 10
Усього годин 60 10 8 10 4 18 10
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5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи теорії міжнародного права.

Тема 1. Поняття, походження, розвиток та специфіка міжнародного права
Визначення  поняття  “міжнародне  право”.  Походження  терміну “міжнародне

право”.  Періодизація  міжнародного  права Розвиток  науки  міжнародного  права  в
Україні. 

Особливості  міжнародного  права  як  системи  права  у  порівнянні  з
внутрішньодержавними  системами  права.  Особливості  суб’єктної,  предметної  і
об’єктної  сфери  дії  та  джерельної  бази  міжнародного  права.  Метод  правового
регулювання та координаційний характер міжнародного права. Особливий порядок
застосування  примусу  для  дотримання  норм  міжнародного  права.  Міжнародне
публічне право та міжнародне приватне право. 

Поняття та види джерел міжнародного права. Стаття 38 Статуту Міжнародного
Суду  ООН  щодо  джерел  міжнародного  права  які  він  має  застосовувати  при
вирішенні  спорів. Міжнародний  договір  як  універсальне  джерело  міжнародного
права. Форма, структура  і найменування міжнародних договорів. Стадії укладення
міжнародних договорів. Застереження і поправки до міжнародних договорів. Дія і
чинність міжнародних договорів. Тлумачення міжнародних договорів. Припинення і
призупинення  дії  міжнародних  договорів.  Міжнародний  звичай  як  універсальне
джерело  міжнародного  права.  Загальні  принципи  права  в  системі  джерел
міжнародного  права.  Поняття  допоміжних  засобів  для  визначення  міжнародно-
правових норм: рішення міжнародних судів та арбітражів; доктрина міжнародного
права.  Вплив національного  законодавства,  рішень національних та  міжнародних
судових  установ  на  формування  норм  міжнародного  права. Значення  актів
міжнародних  органів  і  організацій  для  формування  норм  міжнародного  права.
Міжнародно-правова  доктрина  про  природу  актів  та  силу  рішень  міжнародних
органів і організацій. 

Джерела міжнародного права: 1, 2, 3, 4, 5, 7
Література основна: 23, 24, 25, 27, 28, 29
Література додаткова: 36, 42, 52, 53

Тема 2. Система та структура міжнародного права
Поняття  та  характерні  риси  норм  міжнародного  права.  Об’єкт  та  метод

регулювання міжнародно-правових норм. Внутрішня структура та особливості норм
міжнародного права. Види міжнародно-правових норм та їх класифікація: за місцем
у  системі;  за  сферою  дії;  за  юридичною  силою;  за  характером  нормативного
припису; за функціями в системі; за формою й способом утворення; за строком дії.

5



Концепція “м’якого права” (soft law) у доктрині міжнародного права. Ієрархія норм
міжнародного права. 

Основне завдання та види кодифікації норм міжнародного права. Прогресивний
розвиток міжнародного права.

Поняття  основних  принципів  міжнародного  права.  Класифікація  й  зміст
основних  принципів  міжнародного  права. Співвідношення  основних  принципів
системи,  принципів  галузі  та  інституту,  універсальних,  регіональних  і
партикулярних принципів. 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 і  основних свобод
людини.  Принцип  рівноправності  і  самовизначення  народів.  Принцип
співробітництва. Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань.

Поняття та види джерел міжнародного права. Форми правотворчої діяльності в
міжнародному  праві.  Стаття  38  Статуту  Міжнародного  Суду  ООН щодо джерел
міжнародного права які він має застосовувати при вирішенні спорів. 

Міжнародний  договір  як  універсальне  джерело  міжнародного  права.
Виникнення  та  розвиток  права  міжнародних  договорів.  Стадії  укладення
міжнародних  договорів.  Застереження  до  міжнародного  договору.  Тлумачення
міжнародних договорів.  Мови міжнародного договору.  Недійсність міжнародного
договору. Припинення та зупинення дії міжнародного договору.

Міжнародний звичай  як  універсальне джерело  міжнародного  права.  Загальні
принципи права в системі джерел міжнародного права. Поняття допоміжних засобів
для  визначення  міжнародно-правових  норм:  рішення  міжнародних  судів  та
арбітражів;  доктрина  міжнародного  права.  Вплив  національного  законодавства,
рішень  національних  та  міжнародних  судових  установ  на  формування  норм
міжнародного  права. Значення  актів  міжнародних  органів  і  організацій  для
формування норм міжнародного права. 

Джерела міжнародного права: 1, 2, 4, 7
Література основна: 23, 24, 25, 27, 28, 29
Література додаткова: 39, 40, 47, 48, 52

Тема 3. Міжнародне та внутрішньодержавне право
 Значення  проблеми  співвідношення  міжнародного  й  внутрішньодержавного
права.  Теорії  співвідношення  міжнародного  й  внутрішньодержавного  права
(дуалістична теорія, теорія примату національного права над міжнародним, теорія
примату міжнародного над національним правом, теорія координації).

Доктрина  міжнародного  права  про  здійснення  його  норм  у
внутрішньодержавній  сфері.  Форми  реалізації  норм  міжнародного  права  у
національному праві. Концепція імплементації норм міжнародного права, концепція
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трансформації  і  концепція  узгодження  норм  двох  систем  права  на  стадії
правотворчості й реалізації норм права. Обов’язок держави забезпечити дотримання
норм  міжнародного  права  (трансформація,  відсилка,  інкорпорація,  перетворення,
легітимація, рецепція, уніфікація, паралельна правотворчість тощо).

Конституційне право і судова практика окремих держав щодо співвідношення
національного та міжнародного права. 
 Національне законодавство України, її судова практика та міжнародне право. 
 Конституція  України  про  дію  міжнародного  права  у  внутрішньому  праві.
Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. про дію
міжнародного  права  у  внутрішньому  праві. Національне  законодавство  в
міжнародній судовій практиці.

Джерела міжнародного права: 1, 2, 4
Література основна: 23, 24, 25, 27, 28, 29
Література додаткова: 36

Тема 4. Суб’єкти міжнародного права
Поняття  суб’єкта  міжнародного  права.  Основні  риси  та  особливості

міжнародної правосуб’єктності. Загальні ознаки суб’єктів міжнародного права.
Держава – основний (головний, універсальний) суб’єкт міжнародного права.

Основні  елементи  держави.  Обсяг  міжнародної  правосуб’єктності  у  простих
(унітарних) і складних держав (федерації, конфедерації, унії). Основні права держав.
Основні обов’язки держав.

Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій (похідна, спеціальна).
Загальні права й обов’язки міжнародних організацій.

Міжнародна правосуб’єктність народу, який бореться за створення незалежної
держави.

Особливі  види  міжнародної  правосуб’єктності  (квазідержави,  вільні  міста,
Ватикан, Мальтійський лицарський орден).

Правове становище фізичних і юридичних осіб в міжнародному праві. Сучасні
концепції  про становище фізичної особи в міжнародному праві.  Правовий статус
іноземних юридичних осіб. Порядок захисту прав і інтересів іноземних юридичних
осіб. Питання про міжнародну правосуб'єктність багатонаціональних корпорацій і
транснаціональних компаній. 

Інститут визнання в міжнародному праві. Форми визнання: де-юре, де-факто,
ад  хок.  Типи  та  засоби  здійснення  визнання:  наочно  засвідчене,  таке  що
припускається,  зумовлене,  колективне,  передчасне,  спізніле,  скасоване. Визнання
держав.  Конститутивна теорія визнання.  Декларативна теорія визнання. Визнання
урядів.  Доктрина  законності.  Доктрина  Тобару.  Доктрина  Естрада.  Доктрина
«ефективного  контролю».  Визнання  урядів  у  вигнанні. Інші  види  визнання:
визнання  органів  національного  опору;  органів  національно-визвольних  рухів;
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«повсталої сторони» або «воюючої сторони»,  «організовані озброєні угрупування»
та «антиурядові збройні сили». 

Поняття  правонаступництва.  Підстави  правонаступництва.  Об’єкт  дії  норм
правонаступництва.  Правонаступництво  держав  щодо  міжнародних  договорів.
Віденська  конвенція  про  правонаступництво  держав  щодо  договорів  1978  р.  Дія
міжнародних договорів при переході частини території від однієї держави до іншої,
об’єднанні держав, внаслідок відокремлення частини або частин території держави
(поділ держави з продовженням існування держави-попередниці або її зникнення).
Правонаступництво нових незалежних держав щодо багатосторонніх і двосторонніх
угод. Принцип “tabula rasa”. Правонаступництво держав щодо державної власності.
Віденська  конвенція  про  правонаступництво  держав  щодо  державної  власності,
державних  архівів  і  державних  боргів  1983  р.  Правонаступництво  держав  щодо
державних архівів. Основні правила правонаступництва державних архівів при зміні
території держави-попередника. Правонаступництво держав щодо державних боргів
при  різних  видах  зміни  території  держави  попередника.  Особливий  режим
вирішення питання боргу щодо нових незалежних держав. Поняття континуітету в
міжнародному  праві:  неперервність  міжнародної  правосуб’сті  держав.
Врегулювання  проблем  правонаступництва  у  зв’язку  з  припиненням  існування
СРСР. Правонаступництво України.

Джерела міжнародного права: 1, 2, 3, 4, 5, 8
Література основна: 23, 24, 25, 27, 28, 29
Література додаткова: 38, 46, 51, 52, 53, 54, 56

Тема 5. Міжнародно-правова відповідальність
Поняття і юридична природа міжнародно-правової відповідальності. Підстави

виникнення  міжнародно-правової  відповідальності.  Джерела  міжнародно-правової
відповідальності.

Відповідальність  держав  за  міжнародно-протиправні  діяння.  Імплементація
міжнародної відповідальності держав.

Відповідальність  за  правомірну  діяльність.  Обставини,  що  виключають
виникнення міжнародно-правової відповідальності.

Суб’єкти міжнародно-правової відповідальності.  Види і  форми міжнародно-
правової  відповідальності.  Сатисфакція,  ресторація,  репарація,  реституція,
субституція. Відповідальність міжнародних організацій.

Поняття і характерні особливості міжнародно-правових санкцій. Типи й види
міжнародно-правових  санкцій.  Міжнародно-правові  санкції,  які  здійснюються
державами  в  порядку  самодопомоги.  Самооборона,  репресалії,  реторсії,  розрив
дипломатичних  і  консульських  відносин,  невизнання.  Санкції,  які  здійснюються
державами з допомогою міжнародних організацій. Призупинення прав і привілей,
що  випливають  із  членства  в  міжнародній  організації,  відмова  в  членстві,
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позбавлення  можливості  міжнародного  спілкування,  розрив  економічних  зносин,
колективні  збройні  заходи.  Порядок  застосування  санкцій  в  системі  ООН  та  їх
ефективність.  Спеціальні  органи  з  контролю  за  застосуванням  санкцій  в  межах
регіональних  організацій  (ЛАД,  АС).  Умови  правомірності  застосування
міжнародно-правових  санкцій.  Механізм  застосування  міжнародно-правових
санкцій та його компоненти. 

Джерела міжнародного права: 1, 7, 12
Література основна: 23, 24, 25, 27, 28, 29
Література додаткова: 32, 33, 34, 45

Тема 6. Міжнародна юстиція 
Історія  міжнародного  правосуддя.  Змішані  комісії  із  судовими  функціями,

міжнародні  арбітражні  суди,  третейські  суди,  “змішані  суди”.  Постійний
арбітражний Суд (1892 р.) Постійний Третейський Суд (1900 р.). Постійна палата
міжнародного  правосуддя  (1921  р.).  Історія  створення  і  практична  діяльність
Постійної палати міжнародного правосуддя. 

Міжнародний  Суд  ООН  (1945  р.).  Правова  основа  діяльності,  склад,
компетенція  та  судочинство  Міжнародного  Суду  ООН.  Юридична  природа
обов’язкової юрисдикції Суду в усіх правових спорах, що визначені у ст. 36 Статуту
Міжнародного Суду. Правові норми, що застосовує Міжнародний Суд ООН (ст. 38
Статуту). Рішення та консультативні висновки Міжнародного Суду.

Спеціальні і регіональні міжнародні судові установи. Міжнародний трибунал з
морського права.  Суд Європейського Союзу. Європейський Суд з прав людини в
межах Ради Європи 1959 р. (з 1998 р. діє на постійній основі). Міжамериканський
Суд з прав людини 1969 р. Економічний Суд Співдружності Незалежних Держав
1992 р. 

Джерела міжнародного права: 1, 2, 4, 7, 12
Література основна: 23, 24, 25, 27, 28, 29
Література додаткова: 30, 43

Змістовий модуль 2. Основні галузі міжнародного права

Тема 7. Дипломатичне та консульське право
Співвідношення понять “дипломатія”, “міжнародні відносини”, “дипломатичне

та  консульське  право”.  Поняття,  джерела  та  система  дипломатичного  і
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консульського  права.  Віденська  конвенція  про  дипломатичні  зносини  1961  р.
Віденська конвенція про консульські зносини 1963 р. Основні напрямки зовнішньої
політики України. Походження дипломатичного та консульського права. 

Органи  зовнішніх  зносин:  поняття  та  класифікація.  Міжнародно-правове
регулювання  організації  та  діяльності  постійних  дипломатичних  представництв.
Поняття  та  види  дипломатичних  представництв.  Функції,  привілеї  й  імунітети
дипломатичних представництв. 

Організація та функції консульських установ. Структура, персонал та функції
консульських представництв. Консульські привілеї й імунітети. 

Дипломатичне  право  міжнародних  організації.  Віденська  конвенція  про
представництво  держав  у  їхніх  відношеннях  із  міжнародними  організаціями
універсального характеру 1975 р.  Привілеї  і  імунітети міжнародних організацій  і
їхнього  персоналу.  Конвенція  про  привілеї  й  імунітети  ООН  1946  р.  Право
спеціальних місії. Конвенція про спеціальні місії 1969 р. 

Торговельні  представництва:  походження,  функції  і  перспективи  розвитку.
Положення про торговельне представництво України за кордоном 1993 р.

Міжнародно-правовий  захист  осіб,  що  користуються  дипломатичним
імунітетом.  Конвенція  про  запобігання  і  покарання  злочинів  проти  осіб,  що
користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів 1973 р.

Джерела міжнародного права: 9, 10, 11
Література основна: 24, 26, 27, 28

Тема 8. Право міжнародних організацій
Поняття  міжнародного  колективного  органу.  Поняття  та  класифікація

міжнародних  конференцій.  Підготовка  та  скликання  міжнародних  конференцій.
Правила  процедури  міжнародних  конференцій.  Порядок  ухвалення  рішень  та  їх
юридична  сила.  Поняття  та класифікація  міжнародних  організацій.  Юридична
природа  міжнародних  організацій.  Історія  створення  міжнародних  організацій.
Право міжнародних організацій: поняття та джерела. Міжнародна правосуб'єктність
міжнародних  організацій.  Структура  та  правові  основи  діяльності  міжнародних
організацій.

Створення,  цілі  та  принципи  ООН.  Членство  в  ООН та  ії  органи.  Система
органів  ООН: Генеральна Асамблея,  Рада Безпеки,  Економічна і  Соціальна Рада
(ЕКОСОР), Рада з Опіки, Секретаріат, Міжнародний Суд. Спеціалізовані установи
ООН. Проблеми реформування ООН. Завдання ООН на сучасному етапі.

Регіональні  міжурядові  організації.  Рада  Європи:  цілі,  функції,  членство.
Організація Американських Держав (ОАД).  Африканський Союз. Ліга Арабських
Держав (ЛАД).  Асоціація  держав Південно-Східної  Азії  (АСЕАН).  Організація  з
безпеки  і  співробітництва  в  Європі  (ОБСЄ).  Міжнародний-правовий  статус
Організації  Північноатлантичного  договору  (НАТО).  Співдружність  Незалежних
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Держав (СНД).

Джерела міжнародного права: 1, 22
Література основна: 24, 25, 26, 27, 28, 29
Література додаткова: 44

Тема 9. Міжнародний захист прав людини і основних свобод
Право і права людини. Природні права людини. Класифікація прав людини.

Принципи і стандарти міжнародного захисту прав людини та основних свобод. 
Система спеціальних механізмів і процедур головних та допоміжних органів

ООН у сфері контролю за додержанням прав людини. 
Джерела міжнародного захисту прав людини та основних свобод. Юридична

природа та нормативний зміст Загальної декларації прав людини 1948 р. Основні
права людини та міжнародно-правові механізми їх захисту у Міжнародних пактах
про  права  людини 1966  р.  Конвенції  ООН з  прав  людини та  договірні  органи  і
процедури, створені для нагляду за їх здійсненням. 

Колективні права та їх захист у міжнародному праві. 
Інституційні й конвенційні органи та механізми європейської системи захисту

прав  людини.  Справи  проти  України  у  Європейському  суді  з  прав  людини.
Конвенційні й інституційні органи та механізми міжамериканської,  африканської,
арабської та систем захисту прав людини.

Універсальність  прав  людини  та  культурний  релятивізм.  Нові  права:
екологічні, репродуктивні, соматичні. Правомірні підстави обмеження прав і свобод
людини. 

Джерела міжнародного права: 1, 4, 5
Література основна: 24, 25, 26, 27, 28, 29
Література додаткова: 31, 36, 46, 49, 53, 54, 55
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Тема 10. Міжнародне гуманітарне право
Історія  формування  міжнародного  гуманітарного  права.  “Про  право  війни  і

миру”  Гуго  Гроция.  Міжнародне  гуманітарне  право  як  галузь  сучасного
міжнародного права. Основоположна відмінність між  jus in bello та  jus ad bellum.
Ситуації,  до  яких  застосовується  міжнародне  гуманітарне  право.  Кваліфікація
збройних  конфліктів.  Сфера  застосування  міжнародного  гуманітарного  права  за
колом  осіб,  у  часі  та  у  просторі.  Відносини,  що  регулюються  міжнародним
гуманітарним  правом.  Система  принципів  міжнародного  гуманітарного  права.
Застереження  Мартенса.  Залежність  застосування  джерел  міжнародного
гуманітарного права від кваліфікації збройного конфлікту. 

Визначення, характерні риси та відмінності у правовому статусі цивільних осіб
та  комбатантів.  Комбатанти.  Статус  військовополонених  та  поводження  з  ними.
Права поранених,  хворих  та  осіб,  що  зазнали  корабельної  аварії,  на  отримання
допомоги  без  дискримінації  та  обов’язок  надавати  таку  допомогу.  Медичний  та
духовний  персонал.  Поняття  захищених  цивільних  осіб  та  їхній  захист  від
свавільного ставлення. Біженці та переміщені особи у міжнародному гуманітарному
праві.  Норми  міжнародного  гуманітарного  права,  що  стосуються  військової
окупації. 

Заборонені методи ведення війни. Особливості ведення морської та повітряної
війни. Захист культурних цінностей під час збройного конфлікту. 

Відмінності правового режиму неміжнародних збройних конфліктів. Принципи
та  норми  договірного  міжнародного  гуманітарного  права,  що  застосовуються  до
неміжнародних  збройних  конфліктів.  Застосування  до  неміжнародних  збройних
конфліктів загальних принципів ведення воєнних дій та звичаєвого міжнародного
гуманітарного права. 

Міжнародна  відповідальність  держав  за  порушення  міжнародного
гуманітарного  права.  Кримінальна  відповідальність  індивідів  за  порушення норм
міжнародного  гуманітарного  права:  національний  та  міжнародний  рівні.  Роль
МКЧХ у розвитку та імплементації міжнародного гуманітарного права. 

Джерела міжнародного права: 1, 2, 4, 12, 13, 14, 16 – 21
Література основна: 24, 25, 26, 27, 28, 29
Література додаткова: 41, 50

Тема 11. Міжнародне кримінальне право.

Поняття  міжнародного  кримінального  права.  Структура  та  основні  категорії
міжнародного  кримінального  права.  Історія  розвитку  співробітництва  держав  у
протидії  злочинності.  Становлення  механізмів  взаємної  правової  допомоги  у
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кримінальних  справах,  боротьби  зі  злочинами  міжнародного  характеру
(транснаціональними злочинами). 

Переслідування  осіб,  що  вчинили  злочини  проти  міжнародного  права.
Міжнародні  військові  трибунали  у  Нюрнберзі  та  Токіо.  Теорія  індивідуальної
кримінальної  відповідальності  за  міжнародним  правом.  Склад міжнародного
злочину.  Елементи  основних  міжнародних  злочинів:  злочину  геноциду,  злочинів
проти людяності, воєнних злочинів, злочину агресії. Інші міжнародні злочини, що
потенційно створюють підстави для індивідуальної кримінальної відповідальності за
загальним  міжнародним  правом  (піратство,  катування,  акти  тероризму  тощо).
Юрисдикційні  питання  у  міжнародному  кримінальному  праві:  територіальний
принцип, принцип громадянства правопорушника або потерпілої особи («активна»
та  «пасивна»  національність),  захисний  принцип.  Проблема  універсальної
юрисдикції. 

Основні  засади  організації  міжнародних  кримінальних  судових  установ.
Організація  та порядок діяльності  Міжнародного кримінального суду.  Спеціальні
трибунали,  створені  Радою  Безпеки  ООН:  Міжнародний  кримінальний  трибунал
щодо  колишньої  Югославії,  Міжнародний  кримінальний  трибунал  щодо  Руанди,
Міжнародний  кримінальний  трибунал  щодо  Лівану.  «Гібридні»  міжнародні
кримінальні суди та трибунали: Спеціальний суд щодо Сьєрра-Леоне, Надзвичайні
палати судів Камбоджі, спроби пост-конфліктного правосуддя у Косові та Східному
Тиморі. Римський статут і національне право України. 

Джерела міжнародного права: 6
Література основна: 24, 25, 26, 27, 28, 29
Література додаткова: 50

Тема 12. Територія в сучасному міжнародному праві. 
Поняття  та  види  території  у  міжнародному  праві.  Державна  територія,

територія  з  міжнародним  режимом,  територія  зі  змішаним  режимом.  Юридична
природа та склад державної території. Загальновизнані в сучасному міжнародному
праві засоби зміни державної території. Інші правомірні засоби територіальних змін:
плебісцит,  цесія,  обмін  ділянками  території  та  інші,  передбачені  в  договірному
порядку, зміни. Судові рішення щодо територіальних спорів і статусу територій. 

Поняття  і  головні  риси  міжнародного  морського  права  як  галузі  сучасного
міжнародного  права.  Конвенція  ООН  з  морського  права  1982  р.  Класифікація
морських  просторів.  Поняття,  види  і  правовий  режим внутрішніх  морських  вод.
Територіальні  води  (територіальне  море):  поняття  та  історичний  розвиток  цього
інституту.  Поняття,  історія  виникнення  і  становлення  інституту  прилеглих  зон.
Поняття, правовий статус і ширина виключної економічної зони. Континентальний
шельф: геологічне  і  юридичне  поняття.  Міжнародно-правовий  режим відкритого
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моря.  Правовий  статус  міжнародного  району  морського  дна.  Правовий  режим
міжнародних проток. 

Поняття і особливості міжнародного повітряного права як галузі міжнародного
права. Джерела міжнародного повітряного права. Головні принципи міжнародного
повітряного  права.  Правовий статус  повітряного  простору.  Відкритий повітряний
простір  як  частина  міжнародної  території  загального  користування.  Повітряний
простір  над Антарктидою,  над виключною економічною зоною.  Правовий статус
повітряного судна і його екіпажу. Правова класифікація повітряних суден. Правова
регламентація  міжнародних  повітряних  сполучень.  Правове  регулювання
комерційної діяльності в міжнародних повітряних сполученнях. Боротьба з актами
незаконного втручання в діяльність цивільної авіації. 

Поняття  і  головні  особливості  міжнародного  космічного  права.  Особливості
міжнародно-правового  регулювання  космічної  діяльності  і  режиму  космічного
простору.  Суб’єкти  та  об’єкт  міжнародного  космічного  права.  Джерела
міжнародного космічного права: конвенційні норми і норми міжнародно-правових
звичаїв.  Міжнародно-правовий  режим  космічного  простору  та  небесних  тіл.
Концепція  «загальної  спадщини  людства»  в  космічному  праві.  Правовий  статус
космічних  апаратів  і  екіпажів.  Міжнародно-правовий  статус  космонавтів  як
посланців  людства  у  космосі.  Міжнародно-правова  відповідальність  за  шкоду,
заподіяну  космічними об’єктами.  Співробітництво  держав  у  рамках  міжурядових
космічних організацій. 

Джерела міжнародного права: 1
Література основна: 24, 25, 26, 27, 28, 29
Література додаткова: 35

Тема 13. Міжнародне економічне право
Формування, поняття та джерела міжнародного економічного права. Предмет

міжнародного  економічного  права.  Метод  правового  регулювання  міжнародного
економічного  права.  Суб'єкти  міжнародного  економічного  права.  Держава  в
міжнародних  економічних  відносинах.  Держави  та  “економічний  суверенітет”.
Концепція  транснаціонального  права.  Міжнародні  економічні  норми.  Джерела
міжнародного економічного права. Види договорів у міжнародному економічному
праві.  Міжнародно-правові  звичаї  в  міжнародному  економічному  праві.
Кодификація в міжнародному економічному праві. 

Принципи міжнародного економічного права.  Правова природа спеціальних
принципів міжнародного економічного права.  Принцип свободи вибору державами
форми  організації  зовнішньоекономічних  зв'язків.  Принцип  взаємності.  Поняття
принципу  найбільшого  сприяння.  Види  режимів  в  рамках  нації  найбільшого
сприяння.  Виключення  з  положень  про  найбільше  сприяння.  Принцип
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національного режиму. Принцип відкритих дверей. Принцип надання преференцій.
Принцип справедливості. Принцип мінімального стандарту для іноземців.

Міжнародно-правове  регулювання  окремих  видів  міжнародної  економічної
діяльності. Регіональне економічне співробітництво та міжнародне право.

Міжнародний  правопорядок  у  сфері  світової  торгівлі.  Світова  організація
торгівлі:  функції  і  перспективи  розвитку.  Становлення  та  розвиток  Світової
організації торгівлі (СОТ). Угода про створення СОТ. Торгівля без дискримінації.
Розвиток справедливої конкуренції.  Заохочення розвитку та економічних реформ.
Регулювання  торгівлі  товарами.  “Механізм  розгляду  торгової  політики”,
встановлений Радою ГАТТ 1989 р. Принцип вільної торгівлі. Свобода торгівлі як
принцип  політичного  мистецтва.  Регулювання  здійснення  свободи  торгівлі.
Регіональне  співробітництво  в  області  торгівлі.  Тарифні  та  нетарифні  міри
регулювання міжнародної торгівлі. 

Проблема визначення предмету та методу міжнародного податкового права.
Міжнародне подвійне оподаткування та шляхи його врегулювання. Боротьба проти
приховування оподатковуваних сум та фінансових правопорушень. Основні методи
протидії  відмиванню  “брудних”  грошей.  Проблеми  боротьби  з  організованою
злочинністю  та  відмиванням  “брудних”  грошей  в  офшорних  зонах.  Відмивання
“брудних” грошей резидентами України в офшорних зонах.

Джерела міжнародного права: 1, 15
Література основна: 24, 26, 27, 28, 
Література додаткова: 42

Тема 14. Міжнародне право навколишнього середовища
Поняття  та  джерела  міжнародного  права  навколишнього  середовища.

Принципи міжнародного права навколишнього середовища. Інституційний механізм
міжнародного права навколишнього середовища. 

Міжнародні конференції як традиційна форма співробітництва держав в галузі
охорони навколишнього середовища. Стокгольмська конференція ООН з проблем
охорони навколишнього середовища 1972 р.  Конференція  ООН з навколишнього
середовища та розвитку 1992 р. Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку 2002 р.
Конференція  ООН  зі  сталого  розвитку  2012  р.  Програма  ООН  з  охорони
навколишнього середовища (ЮНЕП). 

Міжнародно-правова  охорона  Світового  океану.  Конвенція  щодо
попередження  забруднення  з  суден  1973/1978  р.  Конвенція  по  запобіганню
забруднення моря скиданням відходів та інших матеріалів 1972 р. Конвенція про
втручання у відкритому морі у випадках аварій, які спричинюють забруднення моря
нафтою 1969 р. Угода про здійснення положень Конвенції Організації Об’єднаних
Націй  з  морського  права  від  10  грудня  1982  року,  які  стосуються  збереження
транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними,
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1995 р. Міжнародна конвенція про регулювання китобійного промислу 1946 р. та ін.
Міжнародно-правова охорона земельних та інших ресурсів суходолу.

Міжнародне співробітництво в боротьбі з спустеленням. Міжнародно-правова
охорона рослинного і  тваринного  світу.  Конвенція  про водно-болотні  угіддя,  що
мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних
птахів, 1971 р. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які
знаходяться  під  загрозою  зникнення,  1973  р.  Міжнародно-правова  охорона
суходільних  вод,  підземних  вод,  льодовиків  тощо.  Міжнародно-правова  охорона
навколишнього  середовища  Арктики  та  Антарктики.  Конвенція  про  збереження
морських живих ресурсів Антарктики 1980 р. Протокол про охорону навколишнього
середовища  до  Договору  про  Антарктику  1991  р.  Міжнародно-правова  охорона
пам’яток  природи,  визнаних  всесвітньою  природною  спадщиною.  Міжнародно-
правова  охорона  атмосфери  Землі  та  космічного  простору.  Конвенція  про
транскордонне забруднення повітря на великі відстані 1979 р. та протоколи до неї.
Конвенція  про охорону озонового шару 1985 р.  та  Монреальський протокол про
речовини, що руйнують озоновий шар, 1987 р. до неї. Рамкова конвенція ООН про
зміну клімату 1992 р. та Кіотський протокол 1997 р. до неї. Міжнародно-правова
охорона навколишнього середовища від радіоактивного забруднення. Міжнародно-
правове  регулювання  поводження  з  небезпечними  відходами  та  небезпечними
хімічними речовинами. 

Природоохоронне законодавство України та перспективи його вдосконалення.
Система  природоохоронного  законодавства  України.  Природоохоронний
інституційний  механізм  України.  Проблеми  виконання  Україною  рішень  органів
багатосторонніх  природоохоронних договорів:  на прикладі  Кіотського протоколу,
Конвенції  про  оцінку  впливу  на  навколишнє  середовище  в  транскордонному
контексті  1991 р.  та  Конвенції  про доступ до інформації,  участь громадськості  в
процесі  прийняття  рішень  та  доступ  до  правосуддя  з  питань,  що  стосуються
навколишнього середовища, 1998 р.

Джерела міжнародного права: 1
Література основна: 24, 25, 26, 27, 28

6. Контроль навчальної дисципліни
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів очної форми навчання

Модуль 1 Модуль 2
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Вид діяльності студента
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Відвідування лекцій 1 2 2 3 3
Відвідування семінарських занять 1 2 2 2 3
Робота на семінарському занятті 10 2 20 2 30
Відвідування практичних занять 1 2 2 3 3
Робота на практичному занятті 10 2 20 3 30
Виконання завдань для самостійної роботи 5 2 10 2 10
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25

Разом - 81 - 104
 Максимальна кількість балів:185
 Розрахунок коєфіціента: 0,3
 Підсумковий бал: 60

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Тема 1. Поняття, походження, розвиток та специфіка міжнародного права
 Тлумачення міжнародних договорів. 
 Припинення і призупинення дії міжнародних договорів. 
 Вплив  національного  законодавства,  рішень  національних  та  міжнародних

судових установ на формування норм міжнародного права. 

Тема 4. Суб’єкти міжнародного права
 Правонаступництво  нових  незалежних  держав  щодо  багатосторонніх  і

двосторонніх угод. 
 Правонаступництво держав щодо державних архівів. 
 Правонаступництво держав щодо державних боргів при різних видах зміни

території держави попередника. 
 Врегулювання проблем правонаступництва у зв’язку з припиненням існування

СРСР. 
 Правонаступництво України.
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Тема 10. Міжнародне гуманітарне право

 Історія формування міжнародного гуманітарного права. 

 Заборонені методи ведення війни. 

 Захист культурних цінностей під час збройного конфлікту. 

 Застосування  до  неміжнародних  збройних  конфліктів  загальних  принципів
ведення 

 Роль МКЧХ у розвитку та імплементації міжнародного гуманітарного права.

Тема 12. Територія в сучасному міжнародному праві. 
 Судові рішення щодо територіальних спорів і статусу територій. 
 Правовий режим міжнародних проток. 
 Боротьба з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації. 
 Правовий статус космічних апаратів і екіпажів. 

Критерії оцінювання

Бал Критерій 
5 студент  засвоїв  теоретичний  матеріал,  який  винесений  на

самостійну  роботу,  застосування  для  оформлення  результатів
самостійної  роботи  не  тільки  рекомендованої,  а  й  додаткової
літератури  та  творчого  підходу;  чітке  володіння  понятійним
апаратом,  теорією;  вміння  використовувати  їх  для  виконання
конкретних  практичних  завдань,  розв’язання  ситуацій.
Оформлення  результатів  самостійної  роботи  повинно  бути
логічним та послідовним.

4 студент  засвоїв  теоретичний  матеріал  з  відповідної  теми  який
винесений на самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в
ньому, усвідомлене застосування знань для розв’язання практичних
задач; за умови виконання всіх вимог, які передбачено для оцінки
"5 балів", при наявності незначних помилок або не зовсім повних
висновків  за  одержаними результатами.  Оформлення  виконаного
завдання з самостійної роботи має бути послідовним.

3 студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не
досконало  володіє  основними  поняттями  та  положеннями
навчальної дисципліни, невпевнено орієнтується в першоджерелах
та рекомендованій літературі, непереконливо відповідає, додаткові
питання викликають невпевненість або відсутність знань.

1-2 студент не опанував навчальний матеріал з  відповідної теми для
самостійного  опрацювання,  не  знає  основних  понять  і  термінів
наукової  дисципліни,  не  орієнтується  в  першоджерелах  та
рекомендованій літературі, відсутнє наукове або логічне мислення.
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6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  в  письмовому  вигляді  з
використанням  роздрукованих  завдань.  Модульний  контроль  знань  студентів
здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля.

Критерії оцінювання
Бал Критерії

24-25 Студент  вирішив  всі  завдання  абсолютно  вірно  і  повно  дав
відповіді  на  питання  як  теоретичного,  так  і  практичного
характеру.  Логічно  і  послідовно  аргументував  і  виклав  свою
точку зору.

20-23 Студент вирішив завдання з  1  помилкою, відповідь на питання
містить повне розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення
матеріалу,  допущено  2-3  помилки  при  вирішенні  практичних
завдань.

15-19 Студент  правильно  і  повно  вирішив  більшість,  але  не  всі
завдання, відповідь на запитання є не повністю аргументованою;
допускає незначні неточності

10-14  Студент правильно вирішив половину завдань; думка викладена
з  порушенням  логіки  подання  матеріалу.  Студент  правильно
вирішив  ситуацію,  проте  не  зовсім  слушно  аргументує  її,  або
враховує не всі, а деякі умови ситуації. Вирішує декілька завдань
поверхнево.

5-9 Студент  вирішив  трохи  менше  половини  завдань;  може  дати
визначення  юридичного  поняття.  Відповідь  на  запитання  дає
неповно і поверхнево.

0-4 Студент не вирішив більшість завдань або вирішив неправильно;
відповіді на питання є неповними; неправильно обґрунтовує своє
рішення.

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

Навчальні  досягнення  студентів  з  дисципліни  «Міжнародне  публічне  право»
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип
поопераційної  звітності,  обов’язковості  модульного  контролю,  накопичувальної
системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на семінарських заняттях та під
час виконання самостійної роботи, розширення кількості підсумкових балів до 60.
Семестровий  контроль  знань  студентів  у  формі  екзамену  та  здійснюється  після
завершення вивчення навчального матеріалу всіх змістових модулів.

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 
1. Визначення поняття “міжнародне право”. 
2. Походження терміну “міжнародне право”. 
3. Періодизація міжнародного права. 
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4. Розвиток науки міжнародного права в Україні. 
5. Особливості  міжнародного  права  як  системи  права  у  порівнянні  з

внутрішньодержавними системами права. 
6. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право. 
7. Стаття  38  Статуту  Міжнародного  Суду  ООН  щодо  джерел  міжнародного

права які він має застосовувати при вирішенні спорів. 
8. Міжнародний договір як універсальне джерело міжнародного права. 
9. Форма, структура і найменування міжнародних договорів. 
10.Стадії укладення міжнародних договорів. 
11.Тлумачення міжнародних договорів. 
12.Припинення і призупинення дії міжнародних договорів. 
13.Міжнародний звичай як універсальне джерело міжнародного права. 
14.Загальні принципи права в системі джерел міжнародного права. 
15.Поняття  допоміжних  засобів  для  визначення  міжнародно-правових  норм:

рішення міжнародних судів та арбітражів; доктрина міжнародного права. 
16.Поняття та характерні риси норм міжнародного права. 
17.Основне завдання та види кодифікації норм міжнародного права. 
18.Поняття основних принципів міжнародного права. 
19.Класифікація й зміст основних принципів міжнародного права. 
20.Принцип заборони застосування сили або загрози силою. 
21.Принцип суверенної рівності держав. 
22.Принцип невтручання. 
23.Принцип територіальної цілісності держав. 
24.Принцип непорушності державних кордонів. 
25.Принцип мирного врегулювання спорів. 
26.Принцип поваги прав і основних свобод людини. 
27.Принцип рівноправності та самовизначення народів. 
28.Принцип співробітництва. 
29.Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань.
30.Поняття та види джерел міжнародного права. 
31.Міжнародний договір як універсальне джерело міжнародного права. 
32.Стадії укладення міжнародних договорів. 
33.Тлумачення міжнародних договорів. 
34.Міжнародний звичай як універсальне джерело міжнародного права. 
35.Загальні принципи права в системі джерел міжнародного права. 
36.Поняття  допоміжних  засобів  для  визначення  міжнародно-правових  норм:

рішення міжнародних судів та арбітражів; доктрина міжнародного права. 
37.Теорії співвідношення міжнародного й внутрішньодержавного права.
38.Основні риси та особливості міжнародної правосуб’єктності. 
39.Держава – основний (головний, універсальний) суб’єкт міжнародного права. 
40.Правове становище фізичних і юридичних осіб в міжнародному праві. 
41.Інститут визнання в міжнародному праві. 
42.Поняття правонаступництва в міжнародному праві. 
43.Поняття і юридична природа міжнародно-правової відповідальності. 
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44.Підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності. 
45.Види і форми міжнародно-правової відповідальності. 
46.Поняття і характерні особливості міжнародно-правових санкцій. 
47.Історія міжнародного правосуддя. 
48.Правова основа діяльності, склад, компетенція та судочинство Міжнародного

Суду ООН. 
49.Спеціальні і регіональні міжнародні судові установи. 
50.Співвідношення  понять  “дипломатія”,  “міжнародні  відносини”,

“дипломатичне та консульське право”. 
51.Поняття, джерела та система дипломатичного і консульського права. 
52.Органи зовнішніх зносин: поняття та класифікація. 
53.Поняття та види дипломатичних представництв. 
54.Функції, привілеї й імунітети дипломатичних представництв. 
55.Організація та функції консульських установ. 
56.Міжнародно-правовий  захист  осіб,  що  користуються  дипломатичним

імунітетом. 
57.Поняття міжнародного колективного органу. 
58.Поняття та класифікація міжнародних організацій. 
59.Створення, цілі та принципи ООН. Членство в ООН та ії органи. 
60.Система  органів  ООН:  Генеральна  Асамблея,  Рада  Безпеки,  Економічна  і

Соціальна Рада (ЕКОСОР), Рада з Опіки, Секретаріат, Міжнародний Суд. 
61.Спеціалізовані установи ООН. 
62.Проблеми реформування ООН. Завдання ООН на сучасному етапі.
63.Регіональні міжурядові організації. Рада Європи: цілі, функції, членство.
64.Система спеціальних механізмів і процедур головних та допоміжних органів

ООН у сфері контролю за додержанням прав людини. 
65.Юридична природа та нормативний зміст  Загальної декларації прав людини

1948 р. 
66.Колективні права та їх захист у міжнародному праві. 
67.Справи проти України у Європейському суді з прав людини. 
68.Конвенційні  й  інституційні  органи  та  механізми  міжамериканської,

африканської, арабської та систем захисту прав людини.
69.Універсальність прав людини та культурний релятивізм. 

70.Нові права: екологічні, репродуктивні, соматичні. 
71.Історія формування міжнародного гуманітарного права. 
72.Міжнародне гуманітарне право як галузь сучасного міжнародного права. 
73.Система принципів міжнародного гуманітарного права. 
74.Визначення,  характерні  риси  та  відмінності  у  правовому статусі  цивільних

осіб та комбатантів. 
75.Статус військовополонених та поводження з ними. 
76.Права поранених, хворих та осіб, що зазнали корабельної аварії, на отримання
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допомоги без дискримінації та обов’язок надавати таку допомогу. 
77.Біженці та переміщені особи у міжнародному гуманітарному праві. 
78.Норми міжнародного гуманітарного права, що стосуються військової окупації.
79.Заборонені методи ведення війни. 
80.Особливості ведення морської та повітряної війни. 
81.Захист культурних цінностей під час збройного конфлікту. 
82.Структура та основні категорії міжнародного кримінального права.
83.Міжнародні військові трибунали у Нюрнберзі та Токіо. 
84.Елементи основних міжнародних злочинів: злочину геноциду, злочинів проти

людяності, воєнних злочинів, злочину агресії. 
85.Римський статут і національне право України. 
86.Поняття та види території у міжнародному праві. 
87.Загальновизнані  в  сучасному  міжнародному  праві  засоби  зміни  державної

території. 
88.Поняття  і  головні  риси  міжнародного  морського  права  як  галузі  сучасного

міжнародного права. 
89.Поняття  і  особливості  міжнародного  повітряного  права  як  галузі

міжнародного права. 
90.Поняття і головні особливості міжнародного космічного права.

91.Формування, поняття та джерела міжнародного економічного права. 
92.Принципи міжнародного економічного права. 
93.Міжнародний правопорядок у сфері світової торгівлі. 
94.Світова організація торгівлі: функції і перспективи розвитку. 
95.Проблема визначення предмету та методу міжнародного податкового права. 
96.Поняття та джерела міжнародного права навколишнього середовища. 
97.Принципи міжнародного права навколишнього середовища. 
98.Інституційний механізм міжнародного права навколишнього середовища. 

6.6. Шкала відповідності оцінок
Оцінка Кількість балів

Відмінно 100 – 90 
Дуже добре

Добре
82 – 89
75 – 81 

Задовільно
Достатньо

69 – 74
60 – 68 

Незадовільно 0 – 59 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 

Разом: 60 год., із них: лекції – 10 год., семінарські заняття – 8 год., практичні заняття – 10 год., 
модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 18 год., семестровий контроль – 10.
 Тиждень  I  II  III  IV V V  VI  VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
 Модулі
 (назви, 
 бали)

Змістовий модуль 1. Основи теорії міжнародного права
(81 бали)

Лекції 
(теми,
бали)

Л 1
(1/2

бали)

Л 2 
(1/2

бали)

Л 4
(1

бал)
Семінарськ

і заняття
(теми,
бали)

С 1
( 5
1/2

балів
)

С 2
( 5
1/2

балів
)

С 6
(11

бали)

Практичні
заняття
(теми,
бали)

П 3
(11

балів
)

П 5
(11

балів
)

Самостійна
робота
(бали)

СР 1
(5

балів
)

СР 4
(5

балів
)

Модульна
контрольна

робота

МКР
1

(25 
балів
)

Модулі
(назви,
бали)

Змістовий модуль 2. Основні галузі міжнародного права
(104 бали)

Лекції 
(теми,
бали)

Л 9
(1

бал
)

Л
10
(1

бал
)

Л 12
(1 
бал)

Семінарськ
і заняття

(теми,
бали)

С 8
(11

балів
)

С 13
(11

балів
)

Практичні
заняття
(теми,
бали)

П 7
(11

балів
)

П 11
(11

балів
)

П 14
(11

балів
)

Самостійна
робота
(бали)

СР
10

(5 
балів
)

СР
12 (5
балів

)

Модульна
контрольна

робота

МКР 
2 (25 
балів
)

Підсумкови
й контроль 
(вид, бали)

Екзамен

8. Рекомендовані джерела

Джерела міжнародного права

1. Статут  Організації  Об’єднаних  Націй  1945 р. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010
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2. Заключний  акт  НБСЄ. Хельсінкі  1975 р. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_055

3. Конвенція  Монтевідео  про  права  і  обов’язки  держав  1933 р.  URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%DBE

4. Декларація  ООН  про  принципи  міжнародного  права  1970 р. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_569

5. Загальна  декларація  прав  людини  1948 р. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015

6. Римський  статут  міжнародного  кримінального  суду  від  17.07.1998 р. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_588

7. Статут  Міжнародного  Суду  1945 р. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010

8. Венская  конвенция  о  правопреемстве  государств  относительно  договоров
1978 г.  URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml

9. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_048#Text 

10.Віденська конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 року. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_047#Text 

11.Віденська  конвенція  про  представництво  держав  у їхніх  відносинах  з
міжнародними організаціями універсального  характеру від 14  березня  1975
року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_254#Text 

12.Конвенція про мирне розв’язання міжнародних зіткнень (І Гаазька конвенція)
від 18 жовтня 1907 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_938

13.III  Конвенція  про  відкриття  воєнних  дій  від  18  жовтня  1907 р. URL:
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=32050 

14.IV  Конвенція  про  закони  і  звичаї  війни  на  суходолі  та  додаток  до  неї:
Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text 

15.Генеральна  угода  про  тарифи  й  торгівлю  від  15  квітня  1994 р. URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_003

16.(Женевська) конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня
1949 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_153

17.(Женевська) конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12
серпня 1949 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_154

18.(Женевська) конвенція  про  поліпшення  долі поранених  і  хворих  у  діючих
арміях від 12 серпня 1949 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_151

19.(Женевська)  конвенція про поліпшення  долі поранених,  хворих  та осіб,  які
зазнали  корабельної  аварії,  зі  складу  збройних  сил  на  морі  від  12  серпня
1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_152#Text 

20.Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що
стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від
8 червня 1977 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text
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