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ВСТУП 
 

Сучасне міжнародне право допомагає пізнати глибинні процеси й особливості 

становлення, розвитку і функціонування правової системи своєї держави та інших 

країн, що перебувають у процесі загальносвітового розвитку. В умовах посилення у 

світі процесів глобалізації застосування норм та принципів міжнародного права стає 

для України на сьогодні надважливим з огляду на все більш зростаючу 

зовнішньополітичну діяльність нашої держави. Міждержавні зв’язки у сфері 

юридичної співпраці є на сьогодні вагомими і спрямовані на вирішення основних 

глобальних проблем людства та усунення міждержавних конфліктів. Саме тому 

вивчення основ міжнародного права є надзвичайно актуальним і потребує 

скрупульозного відношення до себе. 

Предмет навчальної дисципліни загалом становить правове регулювання 

міжнародних відносин, що включає норми найважливіших галузей міжнародного 

права та інші правові засоби, за допомогою яких зазначені відносини набувають 

правового змісту, відбувається застосування та реалізація права, а також охорона 

міжнародного правопорядку. 

Міждисциплінарні зв’язки визначаються інтегральним характером навчальної 

дисципліни, міждисциплінарним дискурсом; тісним зв’язком з комплексом базових та 

гуманітарних, а також юридичних дисциплін. Програма враховує набуті студентами 

знання під час вивчення курсів «Теорія держави та права», «Господарське право», 

«Кримінальне право», «Цивільний процес», «Господарське право», «Комерційне 

право», «Договірне право» та готує їх до вивчення у майбутньому інших навчальних 

дисциплін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

Модуль 1. Загальні положення  міжнародного права. 

Модуль 2. Міжнародно-правове регулювання у різних сферах. 

  Метою вивчення дисципліни є усвідомлення студентами основних проблем 

міжнародного права та суті основоположних міжнародних договорів, особливо тих, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; осмислення загальних 

принципів міжнародного права та особливостей правового регулювання міждержавних 

відносин; вироблення вмінь роботи з нормативним матеріалом при вирішенні 

конкретних правових ситуацій, які можуть виникати у реальних міждержавних 

відносинах; формування у студентів юридичного мислення, політичної та правової 

культури, зацікавленості їх у поглибленні та розширенні правого світогляду тощо. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне право» 

є організація у навчальному процесі педагогічної взаємодії, в результаті якої 

студентами будуть засвоєні основні поняття теорії міжнародного права, сформовані 

чіткі уявлення про структуру системи міжнародного права, з’ясовані особливості 

предмета і метода правового регулювання низки галузей міжнародного права, засвоєні 

фундаментальні положення найважливіших міжнародно-правових джерел, сформовані 

вміння і навички самостійного пошуку необхідних міжнародно-правових актів та 

правильного їх використання.  
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  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– визначення понять, що характеризують базові елементи механізму регулювання 

міжнародно-правових відносин; 

– зміст основних принципів міжнародного публічного права; 

– перелік провідних галузей міжнародного права, їх ідентифікуючі ознаки (предмет і 

метод правового регулювання); 

– назви, структуру і зміст основних положень найважливіших міжнародних договорів; 

– види міжнародно-правової відповідальності, їх відмінності. 

вміти:  
– знаходити в системі джерел міжнародного права необхідний для вирішення 

конкретної юридичної ситуації правовий документ; 

– виокремлювати елементи структури окремої матеріально-правової норми права та 

складові колізійної норми права; 

– виявляти співвідношення змісту норм міжнародного і національного права; 

– тлумачити зміст норми міжнародного права, використовуючи базові поняття 

правознавства; 

– уміти на практиці застосувати набуті знання. 

Робоча навчальна програма розроблена на основі програми навчальної 

дисципліни «Міжнародне право», укладеної завідувачем кафедри правознавства, 

д.ю.н., проф.  Лаврик Г.В. та старшим викладачем кафедри правознавства                 

Боберською К.Г. і затвердженої Вченою Радою ПУЕТ   ____________ 2016 р., протокол 

№ __. 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародне право» є системним викладенням 

сучасного міжнародного права згідно з українською міжнародно-правовою 

концепцією. Програма навчальної дисципліни охоплює теорію міжнародного 

публічного права та майже всі його традиційні галузі, зокрема: поняття та джерела 

міжнародного права; його суб’єкти, створення і реалізація норм міжнародного права; 

основні принципи міжнародного права; відповідальність у міжнародному праві; 

територія і міжнародне право; право міжнародних договорів; міжнародне гуманітарне 

право; право зовнішніх зносин; право міжнародних організацій; міжнародне морське, 

повітряне та космічне право; міжнародне економічне право; міжнародне 

співробітництво у боротьбі зі злочинністю; мирні засоби розв’язання міжнародних 

спорів. 
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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Міжнародне право» 

Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Міжнародне право» для 

студентів  спеціальності 081 «Право» освітньо-кваліфікаційного ступеня бакалавр 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

1. Кількість кредитів за ECTS 3. 

2. Кількість модулів:  денна 2, заочна 2. 

3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану: нормативна 

4. Курс: денна 3, заочна  -.     

5. Семестр: денна 5, заочна -. 

6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 1 семестр 108, 2 семестр -. 

- лекції: 1 семестр 34, 2 семестр -. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр 30, 2 семестр -. 

- самостійна робота:  1 семестр 36, 2 семестр -. 

- вид підсумкового контролю: 1 семестр екзамен, 2 семестр -. 

- кількість годин на тиждень: 1 семестр 4,  2 семестр -. 

7. Заочна форма навчання, годин:  - загальна кількість: 1 семестр 108, 2 семестр -. 

- лекції: 1 семестр - 8, 2 семестр -. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр - 6, 2 семестр -. 

- самостійна робота:  1 семестр - 94, 2 семестр -. 

- вид підсумкового контролю: 1 семестр екзамен, 2 семестр -. 
  

Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни «Міжнародне право»  
на І семестр 2016/2017 навчального року для студентів спеціальності 081 «Право» 

Вид навчального заняття  Тиждень, годин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.Аудиторне – 64 год., у т.ч.:                   
- лекція – 34 год. 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4    
- семінарське – 30 год.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4    

2. Cамостійна робота студента –             
36 год., у т.ч.: 

                  

- виконання домашніх завдань  2  2  2  2  4  4  4     
- підготовка до семінарських 
занять 

  2  2  2  2  2  4  4    

3. Проведення поточної модульної 
роботи 

      +        +    

4. Форма контролю:                    
– ПМК                   
– екзамен                +   
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни  з розподілом навчального 
часу за видами занять  

Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів денної форми 
спеціальності 081 «Право» 

 
№ 
з/п 

 
Назва модуля (розділу), теми 

 

Кількість годин за видами занять 
разом аудиторні позааудиторні 

лекції практи-
чні 

самос-
тійна  

робота   

інд.-
конс. 

робота 
Модуль 1. Загальні положення міжнародного права 

1 Поняття, предмет, метод, система 
та джерела міжнародного права 

8 2 – 4 

 

1 

2 Суб’єкти міжнародного права. 
Визнання та правонаступництво у 
міжнародному праві 

8 2 2 4 1 

3 Принципи міжнародного права 6 2 – 4 – 
4 Міжнародно-правове регулювання. 

Міжнародна законність та 
міжнародно-правова 
відповідальність 

6 2 2 2 – 

5 Територія і міжнародне право 8 2 4 2 – 
 Разом 36 10 8 16 2 

Модуль 2. Міжнародно-правове регулювання у різних сферах 
6 Право міжнародних договорів 7 2 2 2 1 
7 Право зовнішніх зносин 7 2 2 2 1 
8 Право міжнародних організацій 6 4 2 – – 
9 Міжнародне гуманітарне право  6 2 2 2 – 

10 Міжнародне морське право 7 2 2 2 1 
11 Міжнародне повітряне та 

космічне право  
6 2 2 2 – 

12 Міжнародне економічне право  7 2 2 2 1 
13 Міжнародне право прав людини 6 2 2 2 – 
14 Міжнародне екологічне право 7 2 2 2 1 
15 Міжнародне співробітництво у 

боротьбі зі злочинністю  
6 2 2 2 – 

16 Міжнародно-правові засоби 
вирішення міжнародних спорів і 
конфліктів 

7 2 2 2 1 

 Разом 72 24 22 20 6 
 Разом  108 34 30 36 8 
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Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів заочної 
форми спеціальності 081 «Право» 

 
№ 
з/п 

 
Назва модуля (розділу), теми 

 

Кількість годин за видами занять 
разом аудиторні позааудиторні 

лекції практи-
чні 

самос-
тійна  

робота   

інд.-
конс. 

робота 
Модуль 1. Загальні положення міжнародного права 

1 Поняття, предмет, метод, система 
та джерела міжнародного права 

8 2 – 6 

 

– 

2 Суб’єкти міжнародного права. 
Визнання та правонаступництво у 
міжнародному праві 

8 2 – 6 – 

3 Принципи міжнародного права 6 – – 6 – 
4 Міжнародно-правове регулювання. 

Міжнародна законність та 
міжнародно-правова 
відповідальність 

6 – – 6 – 

5 Територія і міжнародне право 8 2 – 6 – 
 Разом 36 6 – 30 – 

Модуль 2. Міжнародно-правове регулювання у різних сферах 
6 Право міжнародних договорів 8 2 – 6 – 
7 Право зовнішніх зносин 6 – – 6 – 
8 Право міжнародних організацій 8 – 2 6 – 
9 Міжнародне гуманітарне право  8 – 2 6 – 

10 Міжнародне морське право 6 – – 6 – 
11 Міжнародне повітряне та 

космічне право  
6 – – 6 – 

12 Міжнародне економічне право  6 – – 6 – 
13 Міжнародне право прав людини 6 – – 6 – 
14 Міжнародне екологічне право 4 – – 6 – 
15 Міжнародне співробітництво у 

боротьбі зі злочинністю  
8 – 2 6 – 

16 Міжнародно-правові засоби 
вирішення міжнародних спорів і 
конфліктів 

6 – – 4 – 

 Разом 72 2 6 64 – 
 Разом  108 8 6 94 – 
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Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни 

Таблиця 4.1. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни,  яка викладається для 
студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» 

 

Назва модуля(розділу) , теми та питання, що 

розглядаються на лекції 

Об-

сяг 

го-

дин 

Назва теми семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

 

Об-

сяг 

го-

дин 

Навчально-

методична 

література 

(порядковий 

номер за 

переліком)  

 
1 2 3 4 5 

Модуль 1. Загальні положення міжнародного права 

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система та 

джерела міжнародного права 

Лекція 1. Поняття, предмет, метод, система та 

джерела міжнародного права 
1. Поняття сучасного міжнародного права, його 
особливості та соціальна природа.  
2. Поняття «джерела міжнародного права».  
3. Значення проблеми співвідношення міжнародного і 
внутрішньодержавного права. 
 

2  - 1-8, 17-19,38, 
39,42,45,46, 
50,51,52,53 

 

Тема 2. Суб’єкти міжнародного права. Визнання 
та правонаступництво у міжнародному праві 
Лекція 2. Суб’єкти міжнародного права. Визнання та 
правонаступництво у міжнародному праві 
1. Поняття міжнародних правовідносин. Основні риси 

сучасних міжнародних правовідносин. Система 

міжнародних правовідносин.  
2. Держави як основні суб’єкти міжнародного права і 

міжнародних правовідносин.  
3. Нетипові суб’єкти – державоподібні утворення. 
 

 2 Тема 2. Суб’єкти міжнародного права. 
Визнання та правонаступництво у 
міжнародному праві 
Семінарське заняття 1. Суб’єкти 
міжнародного права. Визнання та 
правонаступництво у міжнародному праві 

1. Співвідношення понять «суб’єкт 

міжнародного права» і «суб’єкт міжнародних 

правовідносин».  

2. Поняття і види суб’єктів міжнародного 

права. Державоподібні утворення.  

3. Держави як основні суб’єкти 

міжнародного права і міжнародних 

правовідносин.  

4. Поняття визнання та його юридичне 

значення. Види і форми визнання.  

5. Міжнародно-правове регулювання 

правонаступництва. Поняття і види 

правонаступництва. Правонаступництво 

України у зв’язку з припиненням існування 

СРСР.  
 

2 1-8, 17-19,22, 
25,31-33,38, 

39,42,45 

Тема 3. Принципи міжнародного права 

Лекція 3. Принципи міжнародного права 
1.Загальна характеристика поняття «принципи 
права».  
2.Поняття принципів міжнародного права. Функції, 

природа та ознаки основних принципів міжнародного 

права.  

3.Класифікація основних принципів міжнародного 

права. 

 

2  - 1-8, 17-19,38 

Тема 4. Міжнародно-правове регулювання. 

Міжнародна законність та міжнародно-правова 

відповідальність 

Лекція 4. Міжнародно-правове регулювання. 

Міжнародна законність та міжнародно-правова 

відповідальність 

1.Сутність і принципи міжнародного правотворчого 

процесу. Односторонні акти держави у міжнародному 

правотворчому процесі.  

2.Участь громадськості у міжнародному 

правотворчому процесі.  

2 Тема 4. Міжнародно-правове регулювання. 

Міжнародна законність та міжнародно-

правова відповідальність 

Семінарське заняття 2. Міжнародно-правове 

регулювання. Міжнародна законність та 

міжнародно-правова відповідальність 

1. Відповідальність у міжнародному праві. 

Суб’єкти міжнародно-правової 

відповідальності. Підстави міжнародної 

відповідальності суб’єктів міжнародного 

права.  

2 1-8, 17-19,38 
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3.Кодифікація і подальший розвиток міжнародного 

права. 

2. Поняття й ознаки міжнародного 

правопорушення. Класифікація та види 

міжнародного правопорушення.  

3. Зміст міжнародно-правової 

відповідальності держави. Відшкодування 

збитків. Поняття реквізицій, контрибуцій, 

реторсій, реституцій, репресалій та репарацій. 

4. Контрзаходи і санкції в міжнародному 

праві, їх поняття і характерні особливості. 

Типи  і види міжнародно-правових санкцій.  

 

Тема 5. Територія і міжнародне право 

Лекція 5. Територія і міжнародне право 

1. Поняття і значення території у міжнародних 

відносинах і міжнародному праві. Види територій.  

2. Юридична природа та склад державної території. 

Правові підстави зміни державної території. Акреція. 

Протиправні зміни державної території. Оренда 

території.  

3. Державні кордони: поняття, види та правовий 

режим державних кордонів. Види, способи, порядок 

встановлення  й охорона державних кордонів. 

Правовий режим прикордонних зон.  

 

 

 

2 Тема 5. Територія і міжнародне право 

Семінарське заняття 3-4. Територія і 

міжнародне право 

1. Міжнародно-правовий режим водних 

об’єктів. Міжнародні ріки. Режим 

судноплавства по Дунаю. Прикордонні ріки. 

Прикордонні озера. 

2. Міжнародні канали.  

3. Без’ядерні зони.  

4. Договір про Антарктику. Договір 

Тлателолко (The Treaty of Tlatelolco). Договір 

Раротонга (The Treaty of Rarotonga). Договір 

Пеліндаба (The Treaty of Pelindaba). 

5.  Міжнародно-правовий режим Антарктики.  

6. Правовий статус Арктики. Секторний 

поділ арктичних територій.  

7. Концепція інтернаціоналізації Арктики. 

Арктична Рада: мета створення і членство. 

8. Поняття і види територіальних спорів. 

Урегулювання територіальних спорів. 

Принцип uti possidetis. Концепція естопелю.  

 

4 1-8, 17-19,38, 
39,42,45,46, 
50,51,52,53 

 

Модуль 2. Міжнародно-правове регулювання у різних сферах 

Тема 6. Право міжнародних договорів 

Лекція 6. Право міжнародних договорів 

1. Право міжнародних договорів, його система та 

джерела.  

2. Поняття міжнародного договору, суб’єкти права 

міжнародних договорів, сторони й учасники 

міжнародних договорів.  

3. Види міжнародних договорів. Modus vivendi 

4. Укладання міжнародних договорів, 

правосуб’єктність на укладання договорів, 

повноваження.  

5. Стадії укладання міжнародних договорів.  
 

2 Тема 6. Право міжнародних договорів 

Семінарське заняття 5. Право міжнародних 

договорів 

1. Форма й структура міжнародного договору. 

Мова договору.  

2. Тлумачення міжнародного договору і види 

тлумачення.  

3. Дія міжнародного договору.  

4.  Умови чинності договору, визнання 

договору недійсним. Перегляд договору. 

Новація міжнародного договору. 
Факультативний протокол.  

5. Припинення й призупинення дії договору. 

Підстави припинення дії договору.  

6. Функції й повноваження депозитарію. 

Реєстрація та публікування договору. 
 

2 1-5, 17-19,38, 
39,42,45,46 

Тема 7. Право зовнішніх зносин 

Лекція 7. Право зовнішніх зносин 

1. Поняття, функції, принципи й джерела права 

зовнішніх зносин.. 

2. Система органів зовнішніх зносин, загальна 

характеристика: глава держави, парламент, уряд, 

відомство зовнішніх справ, інші відомства, суд. 

3. Дипломатичне право: поняття і джерела. 

4. Дипломатичні привілеї та імунітети. 

5. Поняття та джерела консульського права.  
 

2 Тема 7. Право зовнішніх зносин 

Семінарське заняття 6. Право зовнішніх 

зносин 

1. Persona non grata. Інсуррекція. Привілеї та 

імунітети дипломатичних представництв та їх 

персоналу.  

2. Дипломатичне право спеціальних місій і 

міжнародних організацій.  

3. Міжнародно-правовий захист осіб, що 

користуються дипломатичним імунітетом. 

4. Організація консульських установ, типи 

консульських установ. Консульський округ. 

Призначення консула та припинення його 

повноважень.  

5. Привілеї та імунітети консульських 

представництв та їх персоналу. 

 

2 1-5, 17-19,38, 
39,42,44,45, 

46,50,51 
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Тема 8. Право міжнародних організацій 
Лекція 8-9. Право міжнародних організацій 
1. Поняття, функції, принципи й джерела права 

міжнародних організацій.  

2. Становлення й розвиток права міжнародних 

організацій. Історія виникнення міжнародних 

організацій та їх місце в житті сучасного 

міжнародного співтовариства. 

3. Поняття, класифікація та роль міжнародних 

організацій у сучасних міжнародних відносинах. 

 

4. Юридична природа міжнародних організацій, їх 

компетенція і функції.  

5. Членство в міжнародних організаціях, порядок 

вступу й виходу з міжнародної організації. Органи 

міжнародної організації, порядок їх формування, 

компетенція й діяльність.  

6. Участь України в міжнародних організаціях.  
 

4 Тема 8. Право міжнародних організацій 
Семінарське заняття 7. Право міжнародних 
організацій 
1. Організація Об’єднаних Націй (ООН) 

(United Nations Organization):  історія 

створення, цілі та принципи. Головні органи 

ООН. Спеціальні установи ООН.  

2. Організація Північноатлантичного 

договору (НАТО) (North Atlantic Treaty 

Organization). 

3. Рада Європи (Council of Europe): історія 

створення, цілі та принципи.  

4. Організація з безпеки і співробітництва в 

Європі (ОБСЄ) (Organization for Security and 

Co-operation in Europe).  

5. Співдружність незалежних держав (СНД) 

(Commonwealth of Independent States). 

6.  Європейський Союз (ЄС) (European 

Union): історія створення, цілі та принципи. 

  

2 
 

1-5, 10,  
17-19 

Тема 9. Міжнародне гуманітарне право 

Лекція 10. Міжнародне гуманітарне право 

1. Поняття та джерела міжнародного гуманітарного 

права (права збройних конфліктів). 

2. Механізми забезпечення, захисту прав та свобод 

людини. 

3. Учасники збройних конфліктів. Режими воєнного 

полону та воєнної окупації. 

4. Початок війни і закінчення війни, їх правові 

наслідки. 

5. Заборона й обмеження визначених засобів і методів 

ведення війни. 

6. Нейтралітет у війні. Ведення морської війни. 
 

2 Тема 9. Міжнародне гуманітарне право 

Семінарське заняття 8. Міжнародне 

гуманітарне право 

1. Захист жертв війни: основні положення. 

2.  Міжнародний рух Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця (The International Red 

Cross and Red Crescent Movement).  

3. Захист поранених, хворих та осіб, що 

потерпіли корабельну аварію. 

Військовополонені. Інтерновані особи. Зони 

безпеки. 

4. Контроль за виконанням права збройних 

конфліктів. Національні і міжнародні засоби. 

забезпечення норм права збройних конфліктів 

5. Право збройних конфліктів і миротворчі 

сили ООН.   

 
 

2 1-5, 12,13,17-
19,26,38,39, 
42,45,46,50, 
51,53,54,57 

 

Тема 10. Міжнародне морське право 
Лекція 11. Міжнародне морське право 
1. Поняття і розвиток міжнародного морського 

права.  

2. Основні принципи та джерела міжнародного 

морського права. Кодифікація норм міжнародного 

морського права.  

3. Класифікація та делімітація морських просторів. 

4. Прилегла зона і її правовий режим. 

Континентальний шельф. Виключна економічна зона: 

поняття, правовий режим. 

2 Тема 10. Міжнародне морське право 
Семінарське заняття 9. Міжнародне морське 
право 
1. Правовий режим відкритого моря (altum 

mare). Район відкритого моря. Правовий 

режим міжнародного морського дна. Замкнені 

і напівзамкнені моря.  

2. Міжнародно-правовий режим наукових 

досліджень Світового океану.  

3. Міжнародні морські організації.  
4. Правові питання надання допомоги та 
порятунку на морі. Правові проблеми статусу 
військових кораблів. 
 

2 
 

1-5, 17-19,35, 
38,39,42 

Тема 11. Міжнародне повітряне та космічне право  
Лекція 12. Міжнародне повітряне та космічне право  
1. Поняття міжнародного повітряного права. 

Основні джерела повітряного права.  

2. Юрисдикція держави у своєму повітряному 

просторі. Поняття повітряної лінії.  

3. Міжнародні правила польотів у повітряному 

просторі держав і в міжнародному повітряному 

просторі. Комерційні права в міжнародних 

повітряних сполученнях.  

4. Міжнародна організація цивільної авіації. 
 

2 Тема 11. Міжнародне повітряне та космічне 
право  
Семінарське заняття 10. Міжнародне 
повітряне та космічне право  
1. Поняття й функції міжнародного 

космічного права. Джерела та головні 

принципи міжнародного космічного права. 

2.  Правовий режим космічного простору, 

небесних тіл і космічних обєктів.  

3. Космічний екіпаж. Правовий статус 

космонавтів і космічних апаратів.  

4. Правові форми співробітництва держав у 

космосі.  

5. Спеціальні правові режими деяких видів 

космічної діяльності.  

6. Міжнародно-правова відповідальність за 

космічну діяльність. 

2 1-5, 16-
19,38,39,42 
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Тема 12. Міжнародне економічне право 

Лекція 13. Міжнародне економічне право 

1. Поняття міжнародного економічного права.  

2. Джерела, цілі і принципи міжнародного 

економічного права. Право стійкого розвитку.  

3. Держава в міжнародному економічному праві.  

4. Міжнародні організації в галузі міжнародного 

економічного співробітництва.  

5. Транснаціональні корпорації.  
 

2 Тема 12. Міжнародне економічне право 
Семінарське заняття 11. Міжнародне 
економічне право 

1. Поняття, види та система міжнародних 

економічних договорів. Поняття преференцій.  

2. Міжнародний економічний договір, угоди 

про товарообмін, міждержавні товарні угоди, 

кредитні угоди, угоди про міжнародні 

розрахунки.  

3. Інкотермс (International Commercial 

Terms).  Lex mercatoria.  

4. Міжнародно-правове регулювання   

співробітництва у промисловості та 

сільському господарстві.  

5. Правове регулювання міжнародного 

науково-технічного співробітництва й функції 

міжнародного митного права.  
 

2 1-5, 16-
19,38,39,42 

Тема 13. Міжнародне право прав людини 

Лекція 14. Міжнародне право прав людини 

1. Поняття, функції та правове закріплення 

міжнародних стандартів прав і свобод людини. 

Формування стандартів прав людини на 

універсальному рівні.  

2. Поняття, функції та принципи міжнародного права 

захисту прав людини та основних свобод. Система 

міжнародного права захисту прав людини та 

основних свобод. Джерела міжнародного права 

захисту прав людини та основних свобод.  

3. Класифікація прав людини. Поняття расової 

дискримінації.  

 

2 Тема 13. Міжнародне право прав людини 
Семінарське заняття 12. Міжнародне право 
прав людини 
1. «Хартія прав людини» (Загальна декларація 

прав людини, Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права, Міжнародний 

пакт про економічні, соціальні та культурні 

права), її загальна характеристика, юридична 

сила.  

2. Регіональні системи міжнародного захисту 

прав людини та основних свобод.  

3. Міжнародні договори, які регулюють захист 

прав окремих категорій індивідів (жінки, діти, 

національні меншини).  

4. Захист прав людини міжнародними 

посадовими особами. 

5. Види правових режимів, порядок в’їзду, 

виїзду, оформлення перебування іноземних 

громадян. Права  і свободи іноземних 

громадян і осіб без громадянства. 

6. Основні групи міжнародних документів про 

захист прав людини. Міжнародні органи із 

захисту прав людини. Формування стандартів 

прав людини на регіональному рівні.  

 

2 1-5, 16-
19,38,39,42 

Тема 14. Міжнародне екологічне право 

Лекція 15. Міжнародне екологічне право 

1. Поняття, предмет і джерела міжнародного 

екологічного права.  

2. Формування міжнародного права навколишнього 

середовища.  

3. Принципи міжнародного екологічного права. 

Міжнародно-правове регулювання вирішення 

глобальних екологічних проблем.  

 

2 Тема 14. Міжнародне екологічне право 
Семінарське заняття 13. Міжнародне 
екологічне право 
1. Охорона рослинного та тваринного світу 

згідно норм міжнародного права. Охорона 

атмосфери і навколоземного космічного 

простору. 

2. Особливості гармонізації норм 

міжнародного екологічного права із чинним 

українським законодавством. 

3. Міжнародна співпраця з охорони довкілля 

від радіоактивного забруднення.  

4. Міжнародні екологічні організації. 

 

2 1-5, 16-
19,38,39,42 

Тема 15. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі 

злочинністю  

Лекція 16. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі 

злочинністю  

1. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі 

злочинністю. Міжнародні стандарти в галузі боротьби 

зі злочинністю і кримінального правосуддя. 

2. Міжнародно-правова допомога в кримінальних 

справах. Видача злочинців. Екстрадиція (Extradition).  

3. Міжнародна кримінальна відповідальність 

2 Тема 15. Міжнародне співробітництво у 

боротьбі зі злочинністю  
Семінарське заняття 14. Міжнародне 

співробітництво у боротьбі зі злочинністю 

1. Поняття міжнародної боротьби зі 

злочинністю. Її головні форми та тенденції 

розвитку. Поняття міжнародного злочину.  

2. Боротьба з окремими  видами злочинів. 

Транснаціональні злочини. Злочини за 

загальним міжнародним правом. Конвенційні 

2 1-5, 16-
19,38,39,42 
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фізичних осіб. 

4. Поняття і розвиток міжнародного кримінального 

права. Система міжнародного кримінального права.  

 

злочини. Міжнародний тероризм. 

3. Міжнародні кримінальні судові органи. 

Нюрнбергський і Токійський військові 

трибунали. Міжнародні кримінальні 

трибунали для Югославії і Руанди.  

4.  Міжнародний кримінальний суд. 

Міжнародні органи боротьби зі злочинністю. 

5. Міжнародна організація кримінальної 

поліції (Інтерпол) (International Criminal Police 

Organization). 

 

Тема 16. Міжнародно-правові засоби вирішення 

спорів і конфліктів 

Лекція 17. Міжнародно-правові засоби вирішення 

спорів і конфліктів 

1. Поняття мирного розв’язання міжнародних 

спорів. Види міжнародних спорів.  

2. Мирні засоби – єдиний правомірний спосіб 

вирішення спорів і розбіжностей між державами. 

Класифікація мирних засобів розв’язання 

міжнародних спорів. Безпосередні дипломатичні 

акції. Добрі послуги.  

3. Традиційні мирні засоби розв’язання 

міжнародних спорів. Безпосередні переговори, стадії 

переговорного процесу. Консультації (факультативні, 

обов’язкові) та їх особливості. Міжнародна процедура 

примирення. Посередництво. Міжнародні слідчі і 

погоджувальні комісії. 

 
 

2 Тема 16. Міжнародно-правові засоби 

вирішення спорів і конфліктів 
Семінарське заняття 15. Міжнародно-правові 
засоби вирішення спорів і конфліктів 
1. Міжнародне правосуддя та історія його 

становлення й розвитку.  

2. Міжнародний суд ООН (International Court 

of Justice): склад, порядок утворення, 

компетенція, юрисдикція. Сучасна система 

міжнародних судових установ.  

3. Регіональні та спеціалізовані міжнародні 

судові установи. Міжнародний трибунал з 

морського права. Суд Європейського Союзу 

(Court of Justice of the European Union).  

4. Європейський Суд з прав людини 

(European Court of Human Rights).  

5. Економічний суд СНД. Міжнародні 

трибунали. Міжнародний арбітраж 

(третейський суд). Засади міжнародного 

арбітражу. Постійна палата третейського суду.   

6. Розв’язання міжнародних спорів у 

міжнародних організаціях. Механізм 

розв’язання міжнародних спорів в рамках 

ООН (Генеральна Асамблея ООН, Рада 

Безпеки ООН) і регіональних організацій.  

 

2 1-5, 17-19,30 

Всього 34  30  
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Таблиця 4.2. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни,  яка 
викладається для студентів заочної форми спеціальності 081 «Право» 

 

Назва модуля(розділу) , теми та питання, що 

розглядаються на лекції 

Об-

сяг 

го-

дин 

Назва теми семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

 

Об-

сяг 

го-

дин 

Навчально-

методична 

література 

(порядковий 

номер за 

переліком)  

 
1 2 3 4 5 

Модуль 1. Загальні положення міжнародного права 

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система та 

джерела міжнародного права 

Лекція 1. Поняття, предмет, метод, система та 

джерела міжнародного права 
1. Поняття сучасного міжнародного права, його 
особливості та соціальна природа.  
2. Поняття «джерела міжнародного права».  
3. Значення проблеми співвідношення 
міжнародного і внутрішньодержавного права. 

 

2  - 1-8, 17-19,38, 
39,42,45,46, 
50,51,52,53 

 

Тема 2. Суб’єкти міжнародного права. Визнання 
та правонаступництво у міжнародному праві 
Лекція 2. Суб’єкти міжнародного права. Визнання та 
правонаступництво у міжнародному праві 
1. Поняття міжнародних правовідносин. Основні 

риси сучасних міжнародних правовідносин. Система 

міжнародних правовідносин.  
2. Держави як основні суб’єкти міжнародного права 
і міжнародних правовідносин.  
3. Нетипові суб’єкти – державоподібні утворення. 
 

 2  - 1-8, 17-19,22, 
25,31-33,38, 

39,42,45 

Тема 3. Принципи міжнародного права 
1.Загальна характеристика поняття «принципи 
права».  
2.Поняття принципів міжнародного права. Функції, 

природа та ознаки основних принципів міжнародного 

права.  

3.Класифікація основних принципів міжнародного 

права. 

 

-  - 1-8, 17-19,38 

Тема 4. Міжнародно-правове регулювання. 

Міжнародна законність та міжнародно-правова 

відповідальність 

1.Сутність і принципи міжнародного правотворчого 

процесу. Односторонні акти держави у міжнародному 

правотворчому процесі.  

2.Участь громадськості у міжнародному 

правотворчому процесі.  

3.Кодифікація і подальший розвиток міжнародного 

права. 

 

-  - 1-8, 17-19,38 

Тема 5. Територія і міжнародне право 

Лекція 3. Територія і міжнародне право 

1. Поняття і значення території у міжнародних 

відносинах і міжнародному праві. Види територій.  

2. Юридична природа та склад державної території. 

Правові підстави зміни державної території. Акреція. 

Протиправні зміни державної території. Оренда 

території.  

3. Державні кордони: поняття, види та правовий 

режим державних кордонів. Види, способи, порядок 

встановлення  й охорона державних кордонів. 

Правовий режим прикордонних зон.  

 

 

2  - 1-8, 17-19,38, 
39,42,45,46, 
50,51,52,53 
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Модуль 2. Міжнародно-правове регулювання у різних сферах 

Тема 6. Право міжнародних договорів 

Лекція 4. Право міжнародних договорів 

1. Право міжнародних договорів, його система та 

джерела.  

2. Поняття міжнародного договору, суб’єкти права 

міжнародних договорів, сторони й учасники 

міжнародних договорів.  

3. Види міжнародних договорів. Modus vivendi 

4. Укладання міжнародних договорів, 

правосуб’єктність на укладання договорів, 

повноваження.  

5. Стадії укладання міжнародних договорів.  
 

2  - 1-5, 17-19,38, 
39,42,45,46 

Тема 7. Право зовнішніх зносин 

1. Поняття, функції, принципи й джерела права 

зовнішніх зносин.. 

2. Система органів зовнішніх зносин, загальна 

характеристика: глава держави, парламент, уряд, 

відомство зовнішніх справ, інші відомства, суд. 

3. Дипломатичне право: поняття і джерела. 

4. Дипломатичні привілеї та імунітети. 

5. Поняття та джерела консульського права.  
 

-  - 1-5, 17-19,38, 
39,42,44,45, 

46,50,51 
 

Тема 8. Право міжнародних організацій 
1. Поняття, функції, принципи й джерела права 

міжнародних організацій.  

2. Становлення й розвиток права міжнародних 

організацій. Історія виникнення міжнародних 

організацій та їх місце в житті сучасного 

міжнародного співтовариства. 

3. Поняття, класифікація та роль міжнародних 

організацій у сучасних міжнародних відносинах. 

 

 

- Тема 8. Право міжнародних організацій 
Практичне заняття 1. Право міжнародних 
організацій 

1. Організація Об’єднаних Націй (ООН) 

(United Nations Organization):  історія 

створення, цілі та принципи. Головні органи 

ООН. Спеціальні установи ООН.  

2. Організація Північноатлантичного 

договору (НАТО) (North Atlantic Treaty 

Organization). 

3. Рада Європи (Council of Europe): історія 

створення, цілі та принципи.  

4. Організація з безпеки і співробітництва в 

Європі (ОБСЄ) (Organization for Security and 

Co-operation in Europe).  

5. Співдружність незалежних держав (СНД) 

(Commonwealth of Independent States). 

6. Європейський Союз (ЄС) (European 

Union): історія створення, цілі та принципи. 

  

2 
 

1-5, 10,  
17-19 

Тема 9. Міжнародне гуманітарне право 

2. Поняття та джерела міжнародного гуманітарного 

права (права збройних конфліктів). 

2. Механізми забезпечення, захисту прав та свобод 

людини. 

3. Учасники збройних конфліктів. Режими воєнного 

полону та воєнної окупації. 

4. Початок війни і закінчення війни, їх правові 

наслідки. 

5. Заборона й обмеження визначених засобів і методів 

ведення війни. 

6. Нейтралітет у війні. Ведення морської війни. 
 

- Тема 9. Міжнародне гуманітарне право 

Практичне заняття 2. Міжнародне гуманітарне 

право 

1. Захист жертв війни: основні положення. 

2. Міжнародний рух Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця (The International Red 

Cross and Red Crescent Movement).  

3. Захист поранених, хворих та осіб, що 

потерпіли корабельну аварію. 

Військовополонені. Інтерновані особи. Зони 

безпеки. 

4. Контроль за виконанням права збройних 

конфліктів. Національні і міжнародні засоби. 

забезпечення норм права збройних конфліктів 

5. Право збройних конфліктів і миротворчі 

сили ООН.   

 
 

2 1-5, 12,13,17-
19,26,38,39, 
42,45,46,50, 
51,53,54,57 

 

Тема 10. Міжнародне морське право 
1. Поняття і розвиток міжнародного морського 

права.  

2. Основні принципи та джерела міжнародного 

морського права. Кодифікація норм міжнародного 

морського права.  

3. Класифікація та делімітація морських просторів. 

-   1-5, 17-19,35, 
38,39,42 
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4. Прилегла зона і її правовий режим. 

Континентальний шельф. Виключна економічна зона: 

поняття, правовий режим. 

 
Тема 11. Міжнародне повітряне та космічне право  
1. Поняття міжнародного повітряного права. 

Основні джерела повітряного права.  

2. Юрисдикція держави у своєму повітряному 

просторі. Поняття повітряної лінії.  

3. Міжнародні правила польотів у повітряному 

просторі держав і в міжнародному повітряному 

просторі. Комерційні права в міжнародних 

повітряних сполученнях.  

4. Міжнародна організація цивільної авіації. 
 

-   1-5, 16-
19,38,39,42 

Тема 12. Міжнародне економічне право 

1. Поняття міжнародного економічного права.  

2. Джерела, цілі і принципи міжнародного 

економічного права. Право стійкого розвитку.  

3. Держава в міжнародному економічному праві.  

4. Міжнародні організації в галузі міжнародного 

економічного співробітництва.  

5. Транснаціональні корпорації.  
 

-   1-5, 16-
19,38,39,42 

Тема 13. Міжнародне право прав людини 

2. Поняття, функції та правове закріплення 

міжнародних стандартів прав і свобод людини. 

Формування стандартів прав людини на 

універсальному рівні.  

2. Поняття, функції та принципи міжнародного права 

захисту прав людини та основних свобод. Система 

міжнародного права захисту прав людини та 

основних свобод. Джерела міжнародного права 

захисту прав людини та основних свобод.  

3. Класифікація прав людини. Поняття расової 

дискримінації.  

 

-    

Тема 14. Міжнародне екологічне право 

1. Поняття, предмет і джерела міжнародного 

екологічного права.  

2. Формування міжнародного права навколишнього 

середовища.  

3. Принципи міжнародного екологічного права. 

Міжнародно-правове регулювання вирішення 

глобальних екологічних проблем.  

 

-   1-5, 16-
19,38,39,42 

Тема 15. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі 

злочинністю  

1. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі 

злочинністю. Міжнародні стандарти в галузі боротьби 

зі злочинністю і кримінального правосуддя. 

2. Міжнародно-правова допомога в кримінальних 

справах. Видача злочинців. Екстрадиція (Extradition).  

3. Міжнародна кримінальна відповідальність 

фізичних осіб. 

4. Поняття і розвиток міжнародного кримінального 

права. Система міжнародного кримінального права.  

 

- Тема 15. Міжнародне співробітництво у 

боротьбі зі злочинністю  
Практичне заняття 3. Міжнародне 

співробітництво у боротьбі зі злочинністю 

1. Поняття міжнародної боротьби зі 

злочинністю. Її головні форми та тенденції 

розвитку. Поняття міжнародного злочину.  

2. Боротьба з окремими  видами злочинів. 

Транснаціональні злочини. Злочини за 

загальним міжнародним правом. Конвенційні 

злочини. Міжнародний тероризм. 

3. Міжнародні кримінальні судові органи. 

Нюрнбергський і Токійський військові 

трибунали. Міжнародні кримінальні 

трибунали для Югославії і Руанди.  

4. Міжнародний кримінальний суд. 

Міжнародні органи боротьби зі злочинністю. 

5. Міжнародна організація кримінальної 

поліції (Інтерпол) (International Criminal Police 

Organization). 

 

 

2 1-5, 16-
19,38,39,42 
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Тема 16. Міжнародно-правові засоби вирішення 

спорів і конфліктів 

1. Поняття мирного розв’язання міжнародних 

спорів. Види міжнародних спорів.  

2. Мирні засоби – єдиний правомірний спосіб 

вирішення спорів і розбіжностей між державами. 

Класифікація мирних засобів розв’язання 

міжнародних спорів. Безпосередні дипломатичні 

акції. Добрі послуги.  

3. Традиційні мирні засоби розв’язання 

міжнародних спорів. Безпосередні переговори, стадії 

переговорного процесу. Консультації (факультативні, 

обов’язкові) та їх особливості. Міжнародна процедура 

примирення. Посередництво. Міжнародні слідчі і 

погоджувальні комісії. 
 

-  - 1-5, 17-19,30 

Всього 8  6  
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Розділ 5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  

 
Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом 

навчальної дисципліни, засвоєння знань, надбання вмінь та навичок у вільний від 
аудиторних навчальних занять час. Самостійна робота студента складається із 
підготовки до семінарських занять шляхом виконання усного та письмового 
домашнього завдання. 

Інша частина програмного матеріалу з окремих тем, що не розглядається в 
аудиторному режимі або розглядається аудиторно лише частково, вивчаються 
студентами самостійно і опрацьовуються ними у вигляді складання конспекту і 
глосарію. 

Важливою складовою самопідготовки студента є індивідуальні завдання. Загалом, 
вони є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення 
диференційованих умов для якнайповнішої реалізації творчих здібностей студентів і 
має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в 
процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Але під час вивчення 
дисципліни «Міжнародне право» завдання, передусім, виконуються тими студентами, 
які були відсутні на занятті і не змогли отримати передбачені системою оцінювання 
бали. Отже, виконання  індивідуального завдання компенсує студентові нестачу цих 
балів. 

Перелік завдань з кожної теми міститься у навчально-методичному посібнику для 
самостійного вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне право».  

Завдання достатнього рівня складності носять аналітично-пошуковий характер. Їх 
виконання потребує ґрунтовних знань теми, вимагає застосування аналітичних 
здібностей. Спектр завдань досить широкий: розв’язання кросвордів, складання схем і 
таблиць за визначеною формою, написання есе з визначеної теми, розв’язання правової 
ситуації з підготовкою аналітичної записки тощо тощо. Більшість з них вимагає 
розгорнутої характеристики із залученням додаткової спеціальної літератури.  

Інша група завдань (носить науковий, дослідницький характер і спонукає до 
якнайповнішої реалізації можливостей студентів) рекомендована тим з них, хто 
опанував базовий зміст навчальної програми і має здібності й інтерес до такої роботи. 
Ці завдання складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується 
додатковою сумою балів. Протягом вивчення курсу студент може виконати один 
реферат з модуля чи одну індивідуальну науково-дослідну роботу. 

 

Засобами контролю знань програмного матеріалу, який виноситься на 

семінарське заняття, є перевірка конспекту, термінологічного словника, 

обговорення теоретичного питання,  розв’язання правової ситуації на семінарі, 

ПМР, екзамен. 
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Розділ 6. Методики активізації процесу навчання 

Основною формою організації навчального процесу є аудиторне заняття, що 
одночасно акумулює змістовну, процесуальну та результативну функції навчально-
виховної роботи. Фундаментом навчального процесу у викладанні повинні бути 
форми, методи та засоби навчання, які б забезпечували високу пізнавальну активність 
та самостійність студентів. Використання у навчанні різних форм аудиторних занять 
(лекцій, семінарів, підсумкових співбесід, МКР тощо) слід поєднувати з різно-
манітними формами позааудиторної роботи — індивідуальними заняттями, 
консультаціями, участю студентів у роботі дискусійного клубу, юридичного гуртка, 
конференціях, зустрічах, екскурсіях, самостійною роботою з джерелами права, 
виконанням індивідуальних завдань, написанням творчих робіт, таке інше. 
Невід'ємним компонентом навчання має стати розв'язання правових ситуацій і 
виконання практичних завдань, спрямованих на розвиток у студентів не тільки 
самостійності мислення, а й формування навичок застосовувати набуті знання на 
практиці. 

Розрізняють кілька видів занять в залежності від прийомів та методів активізації 
пізнавальної діяльності студентів. Найбільш поширене заняття — лекція. З окремих 
тем рекомендується проводити дискусії. Під час викладу матеріалу викладач 
організовує дослідження, обговорення, вільний обмін думками в інтервалах між 
логічними частинами теми або за темою заняття загалом. Такий прийом активізує 
діяльність студентів, дозволяє викладачеві керувати пізнавальною активністю 
аудиторії, використовуючи її для переконання, усунення негативної реакції та 
помилкових точок зору окремих учасників до поставленої проблеми, теми дискусії. 
Оптимальна активність досягається лише за вірного вибору питань для дискусії, 
вмілого та цілеспрямованого управління ходом заняття. Питання для дискусії 
рекомендується добирати в залежності від рівня підготовленості аудиторії та 
дидактичних завдань заняття. 

Доцільно проводити семінар-аналіз конкретних ситуацій. Це може бути також 
дискусія, але на обговорення виноситься не окремі питання, а конкретні ситуації. 
Зробити це можна у будь-якій формі: усно, письмово, у відеозапису. Ситуацію слід 
викласти коротко. За змістом вона має бути інформаційно насичена—для оцінки 
проблеми та обговорення. Обговорення може слугувати передмовою до заняття у (або 
частини) для мотивації навчальної діяльності студентів, загострення  уваги на окремих 
проблемах, підготовки до сприйняття матеріалу. Дня активізації уваги особливо 
рекомендується обговорення проблемних ситуацій. 

Для проведення практикумів бажано використовувати метод імітаційних вправ. Це 
досить простий метод активізації пізнавальної діяльності. Специфічна риса імітаційних 
вправ — наявність заздалегідь відомого або оптимального результату. Виконання 
таких вправ — своєрідний метод навчання та контролю за знаннями тих чи тих 
положень нормативно-правових актів, термінів, правил. Відповіді можуть бути 
колективними та індивідуальними, але правильна відповідь заздалегідь відома 
викладачеві. Вправи мають відповідати наступним умовам: а) необхідно точно знати 
мету вправи; б) стежити за точністю виконання, своєчасно усуваючи недоліки: в) в 
основу вправи доцільно вкласти певну систему (планування діяльності піл простого до 
складного); г) вправи не мають перериватися на тривалий час. Різновид імітаційних 
вправ — індивідуальний тренінг. Тоді студент знаходиться в умовах, які відповідають 
реальним. 
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Розділ 7. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Таблиця 6.1. Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення навчальної дисципліни  

«Міжнародне право» 

Спеціальність 081 «Право». Курс 3.  

 

Назва змістового модулю, 
теми 

Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 
Модуль 1. Загальні положення міжнародного права 

Тема 1. Поняття, предмет, 
метод, система та джерела 
міжнародного права 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 1,5 

Разом: 2,5 
Тема 2. Суб’єкти 
міжнародного права. 
Визнання та 
правонаступництво у 
міжнародному праві 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 1 
Разом: 2,5 

Тема 3. Принципи 
міжнародного права 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 1,5 

Разом: 2,5 
Тема 4. Міжнародно-правове 
регулювання. Міжнародна 
законність та міжнародно-
правова відповідальність 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 1,5 

Разом: 2,5 
Тема 5. Територія і 
міжнародне право 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 1 
Разом: 2,5 

Модуль 2. Міжнародно-правове регулювання у різних сферах 
Тема 6. Право міжнародних 
договорів 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 1 
Разом: 2,5 

Тема 7. Право зовнішніх 
зносин 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 1,5 

Разом: 2 
Тема 8. Право міжнародних 
організацій 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 1 
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Назва змістового модулю, 
теми 

Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 
Разом: 2,5 

Тема 9. Міжнародне 
гуманітарне право 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 1,5 

Разом: 2,5 

Тема 10. Міжнародне 
морське право 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,25 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,25 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття - 
Разом: 1 

Тема 11. Міжнародне 
повітряне та космічне право 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

Разом: 2,5 

Тема 12. Міжнародне 
економічне право 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 1,5 

Разом: 2,5 

Тема 13. Міжнародне право 
прав людини 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 1 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 1 

Разом: 2,5 

 
Тема 14. Міжнародне 
екологічне право 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 1 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 

1 

Разом: 2,5 

Тема 15. Міжнародне 
співробітництво у боротьбі зі 
злочинністю 
 

1. Тестування 0,25 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,25 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,25 

Разом: 1 

Тема 16. Міжнародно-

правові засоби вирішення 

міжнародних спорів і 

конфліктів 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 0,5 
Разом: 2 

Розрахунок загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне право» з формою 

контролю у вигляді екзамену проводиться за формулою: 

, де М – загальна оцінка за поточний модульний контроль; Е – оцінка за екзамен; 

0,6 і 0,4 – коефіцієнти співвідношення балів за поточну успішність і здачу екзамену, 
тобто максимальна оцінка за поточну успішність не може перевищувати 60 балів, а за 
здачу екзамену – 40 балів. 
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Таблиця 6.2. Шкала оцінювання знань студентів за результатами  
підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Міжнародне право»  

(з набору 2012 року) 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
74-81 С 
64-73 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

 
Таблиця 7. Система нарахування додаткових балів за видами робіт  

з вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне право» 
 

Форма 
роботи 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

10 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця дисципліни: 
університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

10 

3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 
підвищеної складності 

15 

4. Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми 5 
2. Науково-
дослідна 

1.  Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 20 
2. Участь в наукових студентських клубах («Феміда») 20 
3. Участь в конкурсах студентських робіт: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

15 

4. Участь в наукових студентських конференціях: 
університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

15 

5. Підготовка публікації в наукових виданнях. 20 
6. Оформлення сценарного плану дидактичної гри 20 

 
  Максимальна кількість додаткових балів – 30. 
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Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (екзамену) 
Модуль 1. Загальні положення міжнародного права 

1. Поняття сучасного міжнародного права, його особливості та соціальна 

природа. Предмет і об’єкт міжнародного права. Співвідношення міжнародного 

публічного права та міжнародного приватного права. 

2. Поняття й основні принципи побудови системи сучасного міжнародного 

права. Структура міжнародного права. Концепція «м’якого права» (soft law).  

3. Поняття «джерела міжнародного права». Особливості становлення джерел 

міжнародного права, їх класифікація й загальна характеристика.  

4. Значення проблеми співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного 

права. Теорії співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права.  

5. Співвідношення понять «суб’єкт міжнародного права» і «суб’єкт 

міжнародних правовідносин». Поняття і види суб’єктів міжнародного права. 

Державоподібні утворення. Зміст міжнародної правосуб’єктності.  

6. Держави як основні суб’єкти міжнародного права і міжнародних 

правовідносин. Основні права і обов’язки держав. Юрисдикція держави. Імунітет 

держави.  

7. Україна як суб’єкт міжнародного права і міжнародних правовідносин.  

8. Поняття, види, форми, засоби, типи та юридичне значення міжнародно-

правового визнання. Tabula rasa. Поняття  

9. Міжнародно-правове регулювання правонаступництва. Поняття і види 

правонаступництва. Правонаступництво держав стосовно міжнародних договорів, 

державної власності, державних архівів і державних боргів. Правонаступництво 

України у зв’язку з припиненням існування СРСР.  

10. Загальна характеристика поняття «принципи права». Класифікація основних 

принципів міжнародного права. Юридичний зміст та сфера застосування основних 

принципів міжнародного права.  

11. Сутність і принципи міжнародного правотворчого процесу. Кодифікація і 

подальший розвиток міжнародного права. 

12. Міжнародне право та міжнародний правопорядок. Функції міжнародного 

правопорядку. Учасники міжнародного правопорядку та вимоги до їх правового 

статусу. Загальні юридичні принципи міжнародного правопорядку.   

13. Імплементація норм міжнародного права. Трансформація норм міжнародного 

права. Апроксимація норм права Європейського Союзу. Уніфікація положень 

сучасного міжнародного права. 

14. Поняття і сутність міжнародної законності. Структура міжнародної 

законності. Режим і принципи міжнародної законності, їх особливості на сучасному 

етапі.  

15. Відповідальність у міжнародному праві. Поняття, цілі та функції інституту 

міжнародно-правової відповідальності. Принцип міжнародної відповідальності. 

Суб’єкти міжнародно-правової відповідальності. Підстави міжнародної 

відповідальності суб’єктів міжнародного права.  
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16. Поняття й ознаки міжнародного правопорушення. Класифікація та види 

міжнародного правопорушення. Елементи міжнародно-протиправного діяння. Види і 

форми міжнародно-правової відповідальності держав.  

17. Поняття реквізицій, контрибуцій, реторсій, реституцій, репресалій та 

репарацій. Контрзаходи і санкції в міжнародному праві, їх поняття і характерні 

особливості.  

18. Типи і види міжнародно-правових санкцій.  

19. Поняття і значення території у міжнародних відносинах і міжнародному праві. 

Види територій. «Нічийні території» (res nullius).  

20. Юридична природа та склад державної території. Правові підстави зміни 

державної території. Акреція. Протиправні зміни державної території.  

21. Державні кордони: поняття, види та правовий режим державних кордонів. 

Види, способи, порядок встановлення  й охорона державних кордонів.  

22. Міжнародно-правовий режим водних об’єктів. Режим судноплавства по 

Дунаю.  

23. Без’ядерні зони. Договір про Антарктику. Договір Тлателолко (The Treaty of 

Tlatelolco). Договір Раротонга (The Treaty of Rarotonga). Договір Пеліндаба (The Treaty 

of Pelindaba).  

24. Міжнародно-правовий режим Антарктики.  

25. Правовий статус Арктики. Секторний поділ арктичних територій. Арктична 

Рада: мета створення і членство. 

26. Поняття і види територіальних спорів. Урегулювання територіальних спорів. 

Принцип uti possidetis. Концепція естопелю.  

 

Модуль 2. Міжнародно-правове регулювання у різних сферах 
27. Право міжнародних договорів, його система та джерела.  

28. Поняття міжнародного договору, суб’єкти права міжнародних договорів, 

сторони й учасники міжнародних договорів.  

29. Види міжнародних договорів. Modus vivendi.  

30. Укладання міжнародних договорів, правосуб’єктність на укладання договорів, 

повноваження. Консенсус. Стадії укладання міжнародних договорів.  

31. Промульгація міжнародного договору. Пролонгація міжнародного договору. 

Застереження до договорів та їх юридичні наслідки.  

32. Форма й структура міжнародного договору. Мова міжнародного договору. 

Тлумачення міжнародного договору і види тлумачення.  

33. Дія міжнародного договору. Умови чинності договору, визнання договору 

недійсним.  

34. Перегляд договору. Новація міжнародного договору. Факультативний 

протокол.  

35. Припинення й призупинення дії договору. Підстави припинення дії договору.  

36. Функції й повноваження депозитарію. Реєстрація та публікування 

міжнародного договору. 

37. Поняття, функції, принципи й джерела права зовнішніх зносин. 
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38.  Система органів зовнішніх зносин, загальна характеристика: глава держави, 

парламент, уряд, відомство зовнішніх справ, інші відомства, суд. Привілеї та імунітети 

посадових осіб. Нотифікація.  

39. Дипломатичне право: поняття і джерела.  

40. Види дипломатичних представництв. Функції дипломатичних представництв. 

Торгові представництва. Привілеї та імунітети дипломатичних представництв та їх 

персоналу. 

41. Дипломатичний корпус. Дуаєн дипломатичного корпусу: поняття та функції.  

42. Вірча грамота. Persona non grata. Інсуррекція.  

43. Дипломатичне право спеціальних місій і міжнародних організацій. Привілеї та 

імунітети міжнародних організацій та їх персоналу. Привілеї та імунітети представників 

держав при міжнародних організаціях. 

44. Поняття та джерела консульського права. Консульські зносини.  

45. Організація консульських установ, типи консульських установ. Консульський 

округ. Функції консульських установ. Привілеї та імунітети консульських представництв та 

їх персоналу. 

46. Призначення консула та припинення його повноважень.  

47. Поняття, функції, принципи й джерела права міжнародних організацій. 

Становлення й розвиток права міжнародних організацій.  

48. Поняття, класифікація та роль міжнародних організацій у сучасних 

міжнародних відносинах.  

49. Історія виникнення міжнародних організацій та їх місце в житті сучасного 

міжнародного співтовариства.  

50. Юридична природа міжнародних організацій, їх компетенція і функції. 

Членство в міжнародних організаціях, порядок вступу й виходу з міжнародної 

організації.  

51. Участь України в міжнародних організаціях. 

52.  Органи міжнародної організації, порядок їх формування, компетенція й 

діяльність. Правотворча діяльність міжнародних організацій та їх органів, юридична 

сила актів міжнародних організацій.  

53. Організація Об’єднаних Націй (ООН) (United Nations Organisation):  історія 

створення, цілі та принципи.  

54. Головні органи ООН. Спеціальні установи ООН. Представництва при 

міжнародних організаціях. 

55. Організація Північноатлантичного договору (НАТО) (North Atlantic Treaty 

Organization). 

56. Рада Європи (Council of Europe): історія створення, цілі та принципи.  

57. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) (Organization for 

Security and Co-operation in Europe).  

58. Співдружність незалежних держав (СНД) (Commonwealth of Independent 

States).  

59. Ліга Арабських держав (ЛАД) (The League of Arab States).  

60. Організація американських держав (ОАД) (Organization of American States).  
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61. Організація Африканської Єдності (ОАЄ) (Organization of African Unity). 

62. Європейський Союз (ЄС) (European Union): історія створення, цілі та 

принципи.  

63. Співвідношення понять «міжнародне гуманітарне право», «право збройних 

конфліктів» та «право війни». Поняття і функції права збройних конфліктів. Система 

права збройних конфліктів. Становлення та кодифікація  права збройних конфліктів.  

64. Джерела і принципи права збройних конфліктів. «Право Гааги» (The Hague 

Conventions of 1899 and 1907) і «Право Женеви» (The Geneva Conventions). 

65.  Об’єкт і сфера застосування права збройних конфліктів. Status quo ante 

bellum. Ангарія. 

66. Правовий статус учасників збройних конфліктів. Основні інститути права 

збройних конфліктів. Методи й засоби ведення воєнних дій.  

67. Захист жертв війни: основні положення.  

68. Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (The International 

Red Cross and Red Crescent Movement). Захист поранених, хворих та осіб, що потерпіли 

корабельну аварію. Військовополонені. Інтерновані особи. Зони безпеки. 

69. Режим воєнної окупації: поняття окупації, дія режиму в часі. Управління 

окупованою територією. Правове становище населення окупованої території. Рух 

опору на окупованій території. 

70. Поняття та види нейтралітету.  

71. Контроль за виконанням права збройних конфліктів. Право збройних 

конфліктів і миротворчі сили ООН. Національні і міжнародні засоби забезпечення 

норм права збройних конфліктів.  

72. Поняття і розвиток міжнародного морського права. Основні принципи та 

джерела міжнародного морського права. Кодифікація норм міжнародного морського 

права.  

73. Класифікація та делімітація морських просторів. 

74. Простори, що входять до складу території прибережної держави. Внутрішні 

морські води, їх правовий режим. «Історичні затоки». Морські порти. Поняття 

територіальних вод, кримінальна і цивільна юрисдикція. Право мирного проходу через 

територіальні води. Води архіпелагу. 

75. Прилегла зона і її правовий режим. Континентальний шельф. Виключна 

економічна зона: поняття, правовий режим. 

76. Правовий режим відкритого моря (altum mare). Район відкритого моря. 

Правовий режим міжнародного морського дна. Замкнені і напівзамкнені моря.  

77. Міжнародно-правове регулювання освоєння мінеральних ресурсів глибинного 

морського дна, правові проблеми судноплавства, іншої господарської діяльності й 

проведення науково-дослідницьких робіт.  

78. Міжнародно-правовий режим наукових досліджень Світового океану. 

Міжнародно-правовий режим захисту і охорони морського середовища. Мирне 

розв’язання спорів, що виникають при дослідженні й використанні Світового океану. 

79. Міжнародні протоки, канали і річки, що використовуються для міжнародного 

судноплавства. 
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80. Міжнародні морські організації. Правові питання надання допомоги та 

порятунку на морі. Морські судна. Правові проблеми статусу військових кораблів. 

81. Поняття міжнародного повітряного права. Основні джерела повітряного 

права. Юрисдикція держави у своєму повітряному просторі.  

82. Поняття повітряної лінії. Міжнародні правила польотів у повітряному 

просторі держав і в міжнародному повітряному просторі. Комерційні права в 

міжнародних повітряних сполученнях. Міжнародна організація цивільної авіації. 

83. Поняття й функції міжнародного космічного права. Джерела та головні 

принципи міжнародного космічного права.  

84. Правовий режим космічного простору, небесних тіл і космічних              об

єктів. Космічний екіпаж. Правові форми співробітництва держав у космосі. 

85. Правовий статус космонавтів і космічних апаратів.  

86. Спеціальні правові режими деяких видів космічної діяльності. Міжнародно-

правова відповідальність за космічну діяльність. 

87. Поняття міжнародного економічного права. Джерела, цілі і принципи 

міжнародного економічного права.  

88. Держава в міжнародному економічному праві.  

89. Міжнародні організації в галузі міжнародного економічного співробітництва.  

90. Розв’язання міжнародних економічних спорів. Клаузула. Lex mercatoria.  

91. Поняття, функції та правове закріплення міжнародних стандартів прав і 

свобод людини. Формування стандартів прав людини на універсальному рівні.  

92. Поняття, функції та принципи міжнародного права захисту прав людини та 

основних свобод. Система міжнародного права захисту прав людини та основних 

свобод.  

93. Джерела міжнародного права захисту прав людини та основних свобод.  

94. Класифікація прав людини. Поняття расової дискримінації. Права корінних 

народів і таких, що ведуть племінний спосіб життя. 

95. «Хартія прав людини» (Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт 

про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 

культурні права), її загальна характеристика, юридична сила.  

96. Види правових режимів, порядок в’їзду, виїзду, оформлення перебування 

іноземних громадян. Права і свободи іноземних громадян і осіб без громадянства. 

97. Основні групи міжнародних документів про захист прав людини. Міжнародні 

органи із захисту прав людини.  

98. Поняття, предмет і джерела міжнародного екологічного права. Формування 

міжнародного права навколишнього середовища.  

99. Принципи міжнародного екологічного права. Міжнародно-правове 

регулювання вирішення глобальних екологічних проблем.  

100. Охорона рослинного та тваринного світу згідно норм міжнародного права. 

Охорона атмосфери і навколоземного космічного простору. 

101. Особливості гармонізації норм міжнародного права із чинним українським 

законодавством. 
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102. Міжнародна співпраця з охорони довкілля від радіоактивного забруднення. 

Міжнародні екологічні організації. 

103. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Міжнародні 

стандарти в галузі боротьби зі злочинністю і кримінального правосуддя.  

104. Міжнародно-правова допомога в кримінальних справах. Видача злочинців. 

Екстрадиція (Extradition).  

105. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб. 

106. Поняття і розвиток міжнародного кримінального права. Система 

міжнародного кримінального права.  

107. Основні принципи та джерела міжнародного кримінального права. Взаємодія 

міжнародного і внутрішнього кримінального права.  

108. Поняття міжнародної боротьби зі злочинністю. Поняття міжнародного 

злочину.  

109. Боротьба з окремими  видами злочинів. Транснаціональні злочини. Злочини за 

загальним міжнародним правом. Конвенційні злочини.  

110. Міжнародний тероризм. 

111. Міжнародні кримінальні судові органи. Нюрнбергський і Токійський 

військові трибунали. Міжнародні кримінальні трибунали для Югославії і Руанди.  

112. Міжнародний кримінальний суд.  

113. Міжнародні органи боротьби зі злочинністю.  

114. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) (International 

Criminal Police Organization). 

115. Поняття мирного розв’язання міжнародних спорів. Види міжнародних спорів. 

Класифікація мирних засобів розв’язання міжнародних спорів. Безпосередні 

дипломатичні акції. Добрі послуги.  

116. Традиційні мирні засоби розв’язання міжнародних спорів. Безпосередні 

переговори, стадії переговорного процесу. Консультації (факультативні, обов’язкові) та 

їх особливості. Міжнародна процедура примирення. Посередництво. Міжнародні 

слідчі і погоджувальні комісії. 

117. Міжнародне правосуддя та історія його становлення й розвитку. Постійна 

палата міжнародного правосуддя.  

118. Міжнародний суд ООН (International Court of Justice): склад, порядок 

утворення, компетенція, юрисдикція. Сучасна система міжнародних судових установ.  

119. Регіональні та спеціалізовані міжнародні судові установи. Міжнародний 

трибунал з морського права. Суд Європейського Союзу (Court of Justice of the European 

Union). Європейський Суд з прав людини (European Court of Human Rights). 

Економічний суд СНД.  

120. Розв’язання міжнародних спорів у міжнародних організаціях. Механізм 

розв’язання міжнародних спорів в рамках ООН (Генеральна Асамблея ООН, Рада 

Безпеки ООН, Міжнародний Суд ООН) і регіональних організацій.  
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Розділ 8. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
1. Загальне програмне забезпечення: 
1.1. Пошукові та інформаційні системи Інтернет 

1. Google : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних ресурсів : http://www.google.com.ua/ 
2. Яndex : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних ресурсів : http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960. 
3. Rambler : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462. 

1.2. Офіційні веб-сайти органів державної влади та місцевого самоврядування України 
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ – Режим доступу до електронних документів : 
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//. 
2. Президент України : офіційне інтернет-представництво. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.president.gov.ua/. 
3. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.kmu.gov.ua/control/. 
4. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: офіційний 
сайт. –  Режим доступу до електронних ресурсів : http://minregion.gov.ua/ 

5. Міністерство соціальної політики України : офіційний сайт. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index 
6. Офіційний український державний сайт «Децентралізація влади». – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://decentralization.gov.ua 
7. Офіційний сайт Полтавської міської ради та виконавчого комітету – http://www.rada-poltava.gov.ua/rule/rada/ 
8. Офіційний сайт Полтавської обласної ради – http://oblrada.pl.ua/  
9. Офіційний сайт Асоціації міст України – http://www.auc.org.ua/ 
10. Офіційний сайт Інституту громадянського суспільства – http://www.csi.org.ua. 

1.3. Пошукові правові системи 
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законодавство України. – Режим доступу до електронних документів 
: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index/ 
2. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законотворча діяльність Верховної Ради України : Законопроекти : 
Пошук за реквізитами. – Режим доступу до електронних документів : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2. 
3. Президент України : офіційне інтернет-представництво : Офіційні документи. – Режим доступу до електронних 
ресурсів : http://www.president.gov.ua/documents/. 
4. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України : Нормативно-правова база : База документів : 
Пошук документів за реквізитами. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search. 
5. Офіційний вісник України : Єдине повне офіційне періодичне видання нормативно-правових актів України. – 
Режим доступу до електронних документів : http://ovu.com.ua/. 
6. Мега-НаУ : професійна юридична система : НаУ-Online : Нормативно-правові документи. – Режим доступу до 
електронних документів : http://zakon.nau.ua/. 
7. Ліга:Закон : правовой портал : он-лайн сервисы : Законодательство. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.ligazakon.ua/ 
8. Право. Украина : информационно-правовая система : Документы : Нормативно-правовые документы. – Режим 
доступу до електронних ресурсів : http://www.legal.com.ua/cgibin/matrix.cgi/document.html. 

1.4. Бібліотечно-бібліографічні ресурси 
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ : Бібліотечно-бібліографічні ресурси : Бібліографічний моніторінг. – 
Режим доступу до електронних документів : http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index. 
2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Інтернет-сторінка. – Режим доступу до електронних 
документів : http://www.nbuv.gov.ua/. 
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Система каталогів і картотек. – Режим доступу до 
електронних документів : http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html. 
4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова система сайту : Система каталогів і картотек : 
Каталог книжкових видань : Пошук у електронному каталозі. – Режим доступу до електронних документів : 
http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html. 
5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова система сайту : Система каталогів і картотек : 
Електронний фонд (тематичні та видові зібрання публікацій) : Електронна бібліотека авторефератів дисертацій : 
Пошук у електронній бібліотеці авторефератів дисертацій. – Режим доступу до електронних документів. - 
http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html.. 
6. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.nplu.org/ua/resources/resources.htm. 
7. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : Політематична база даних статей з періодичних видань. 
– Режим доступу до електронних ресурсів : http://analitic.nplu.org/. 
8. Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі : веб-сайт. – Режим доступу до електронних ресурсів: 
http://lib.uccu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=36 

2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу з навчальної 
дисципліни «Міжнародне право»:  
– Дистанційний курс. 

 

http://www.google.com.ua/
http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960.
http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2.
http://www.president.gov.ua/documents/
http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search.
http://ovu.com.ua/
http://zakon.nau.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.legal.com.ua/cgibin/matrix.cgi/document.html.
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index.
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html.
http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html.
http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html..
http://www.nplu.org/ua/resources/resources.htm.
http://analitic.nplu.org/
http://lib.uccu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=36
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Розділ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Перелік інформаційних джерел 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // 

Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Ст.2598. 

2. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради України від 24 серпня 1991 р. 

// Відомості Верховної Ради України. – 1991. –    № 38. – Ст. 502. 

3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1990. – № 31. – Ст. 429. 

4. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. // Верховна Рада 

України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_118/page 

5. Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між 

міжнародними організаціями від 21 березня 1986 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-

сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_a04 

6. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів від 23 серпня 1978 р. // 

Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_185 

7. Всесвітня поштова конвенція від 1 січня 1996 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-

сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_297 

8. Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень від             

12 жовтня 1929 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_181 

 9. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже  от 21 апреля 1961г. // Верховна Рада 

України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_d08 

10. Європейська ландшафтна конвенція від 7 вересня 2005 р. // Верховна Рада України. Офіційний 

інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_154 

11. Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) від               

8 вересня 1975 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_217 

12. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 г. // 

Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_183 

13. Конвенція з примирення і арбітражу в рамках НБСЄ від 26 вересня 2003 р. // Верховна Рада 

України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_181 

14. Конвенция о Кодексе поведения линейных конференций от 6 октября 1983 г. // Верховна Рада 

України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_020 

15. Конвенция о мирном решении международных столкновений  от 18 октября 1907 г. // Верховна 

Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_938 

16. Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов от 31 марта 1978 г. // 

Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_391 

17. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от                 

10 июня 1958 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_070 
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18. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів  від 

11 квітня 1980 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_003 

19. Міжнародна конвенція про вантажну марку від 5 квітня 1966 р. // Верховна Рада України. 

Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896_007 

20. Конвенція про відкрите море від 29 квітня 1958 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-

сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_180 

21. Конвенція про статус біженців від 28 липня 1951 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-

сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_011 

22. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 р. // Верховна Рада України. 

Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_038 
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2. Перелік складових навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни  

 

1. Програма навчальної дисципліни 

2. Робоча навчальна програма  

3. Навчально-методичний посібник 

4. Плани семінарських занять 

5. Завдання для самостійної роботи студентів  

6. Завдання для поточних контрольних робіт  

7. Питання для підготовки до екзамену 

8. Пакет комплексних контрольних завдань (робіт) 

 


