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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма  

 

Кількість кредитів  – 
4 

Галузь знань: 

29 Міжнародні 

відносини Нормативна 

 Спеціальності: 

підготовки: 291 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

 

Лекції 
18 год. 

 

Загальна кількість 

годин – 120 
 

 

аудиторних – 34 

самостійної роботи 

студента – 86 

другий (магістерський) рівень 

вищої освіти 
 

Практичні, семінарські 

1 6 год. 

Консультації 
5 год. 

Самостійна робота 
86 год. 

Індивідуальні завдання:  
0 год. 

Вид контролю:  
залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Міжнародне право та міжнародна безпека» є 

ознайомлення з особливостями міжнародного права та міжнародної безпеки як 

специфічної галузі, з нормами міжнародно-правового регулювання відносин між 

державами як провідними суб’єктами та відносин, що стосуються діяльності 

міжнародних організацій для підтримання міжнародної безпеки 
 

Завдання:  

 показати, що сфера міжнародного права та міжнародної безпеки – одна з 

сфер діяльності в історії людства, що вона виступає в сучасних умовах не лише 

особливою практикою, а і простором, в якому вирішуються гострі проблеми 

сучасності; 

 ознайомити студентів із основними галузями сучасного міжнародного права 

та безпеки, їх особливостями та найважливішими проблемами;  
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 спонукати магістрів до ґрунтовного аналізу, до вироблення чіткої 

особистісної позиції бачення міжнародного світу, до конструктивного сумніву та 

інакомислення;  

 забезпечити підготовку, спрямовану на формування інтелектуального 

потенціалу висококваліфікованих працівників, що володіють основами 

теоретичних знань у сфері міжнародного права та міжнародної безпеки, необхідних 

для їхньої майбутньої трудової діяльності тощо.  

 виховати свідоме ставлення до міжнародної інформації, виробити цілісний 

підхід до її відбору, навчитися читати та аналізувати спеціальну літературу. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 основні компоненти міждержавної системи; 

 джерела міжнародного права та міжнародної безпеки; 

 основні принципи міжнародного права та міжнародної безпеки; 

 особливості співвідношення міжнародного і національного права; 

 загальну характеристику суб’єктів міжнародного права та міжнародної 

безпеки. 

 Перспективи участі України у відносинах у сфері міжнародної безпеки 

 

         вміти:  
 

- оцінювати співвідношення національного права та міжнародного права у 

сфері безпеки; 

- застосовувати міжнародно-правову термінологію у сфері міжнародної 

безпеки; 

- працювати з джерелами права міжнародної безпеки; 

- аналізувати наукові погляди та концепції у сфері міжнародної безпеки; 

- самостійно визначати прогалини у правовому регулюванні у сфері 

міжнародної безпеки; 

- визначати роль України у функціонуванні сучасної міжнародно безпеки. 

 

Сформовані компетентності: 

 

ЗК1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК3 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК6 Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК7 Здатність працювати в команді. 

СК1 Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів,  сучасні тенденції 

розвитку світової політики. 

СК3 Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 
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студій, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті 

рішення.  

СК5 Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, 

суспільному, культурному та інформаційному.  

СК6 Здатність використовувати для дослідження міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та для регіональних студій теоретичні та методологічні 

підходи політології, економічної та правової науки, міждисциплінарних 

досліджень.  

 

 

Програмні результати навчання відповідні компонентам освітньої програми: 

 

РН4. Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної безпеки, 

міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та механізми 

забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав. 

РН5. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних 

відносин, світової політики та зовнішньої політики держав.  

РН7. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та 

ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем.  

РН9. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій т а регіональних студій.  

РН10. Розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень міжнародних 

відносин, зовнішньої та світової політики.   

РН 14 Оцінювати результати власної роботи і відповідати  за  особистий  

професійний розвиток 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Загальні засади міжнародного права 

 

Тема 1. Теоретико-правові засади міжнародного права. Суб’єкти 

міжнародного права 

 

Проблема визначення терміну міжнародне право. Предмет, об'єкт і суб’єкти 

міжнародного права. Основні принципи як ядро сучасного міжнародного права. 

Поняття і класифікація принципів міжнародного права. Міжнародно-правове 

регулювання основних принципів міжнародного права. Декларація про принципи 

міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між 
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державами відповідно до статуту ООН 1970 р. Заключний акт Наради з безпеки та 

співробітництва в Європі 1975 р.  

Принцип суверенної рівності держав. Принцип незастосування сили або 

погрози силою. Принцип територіальної цілісності держав. Принцип непорушності 

(недоторканності) державних кордонів. Принцип мирного вирішення міжнародних 

спорів. Принцип невтручання у внутрішні справи. Принцип поваги прав людини. 

Принцип рівноправності та самовизначення народів і націй. Принцип 

міжнародного співробітництва. Принцип сумлінного виконання міжнародних 

зобов'язань. Дотримання Україною принципів сучасного міжнародного права. 

Поняття та види джерел міжнародного права. Міжнародний договір. Міжнародний 

звичай. Взаємозв’язок звичайних і договірних норм. Функції міжнародного права. 

Основні риси сучасного міжнародного права. 

Поняття суб’єкта міжнародного права та міжнародної правосуб’єктності. 

Види міжнародної правосуб’єктності. Класифікація суб’єктів міжнародного 

права.Міжнародна правосуб’єктність держави. Співвідношення територіального 

устрою держави та міжнародної правосуб’єктності. Україна як суб’єкт 

міжнародного права.  Міжнародна правосуб’єктність націй і народів, які борються 

за незалежність. Державоподібні утворення - суб’єкти міжнародного права. 

Правосуб’єктність міжнародних організацій. Індивіди як суб’єкти міжнародного 

права. 

 

Тема 2. Визнання і правонаступництво у міжнародному праві 

Визнання держав у сучасному міжнародному праві, його юридичне значення. 

Форми та види визнання. Способи визнання. Визнання нових держав та урядів, 

воюючої сторони. Правонаступництво суб’єктів міжнародного права. Види і 

підстави правонаступництва. Міжнародно-правове регулювання 

правонаступництва. Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів, 

державної власності, державних архівів і державних боргів. Правонаступництво 

України в зв'язку з припиненням існування СРСР. Законодавство України з питань 

правонаступництва. 
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Тема 3. Міжнародно-правова відповідальність і санкції 

Поняття міжнародно-правової відповідальності. Підстави міжнародно-

правової відповідальності. Класифікація міжнародних правопорушень. Міжнародні 

фінансові злочини. Міжнародний тероризм. Міжнародні делікти. Міжнародні 

злочини. Обставини, що виключають відповідальність держав. Види і форми 

міжнародної відповідальності держав. Матеріальна та нематеріальна 

відповідальність. Ресторація, сатисфакція. Репарація, реституція, субституція. 

Санкції та контрзаходи. Міжнародна кримінальна відповідальність.  Міжнародні 

військові трибунали. Юрисдикція Міжнародного карного суду ООН. Колективна 

відповідальність організацій за міжнародним правом.              

 

Тема 4. Право міжнародних договорів 

Поняття права міжнародних договорів. Поняття міжнародної угоди. 

Класифікація міжнародних договорів. Кодифікація права міжнародних договорів. 

Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969р. Законодавство 

України про міжнародні договори.        

Структура міжнародного договору. Стадії укладання міжнародного договору. 

Повноваження. Договірна ініціатива. Аутентичність та парафування тексту 

договору. Застереження. Укладання договору. Додатки. Правки до договору. 

Ратифікація, прийняття, схвалення, приєднання до договору. Депозитарій. 

Промульгація договору. Дія та недійсність міжнародного договору.  

Принцип pacta sunt servanta. Термін дії договорів. Пролонгація. Тлумачення 

міжнародних договорів. Припинення дії міжнародних договорів. Юридичні 

підстави припинення. Закінчення терміну. Денонсація договору. Перегляд 

договору. Анулювання договору. 

 

Розділ 2. Окремі інститути міжнародного права та міжнародна безпека 

 

Тема 5. Право міжнародних організацій і конференцій 
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Поняття права міжнародних організацій. Історія розвитку міжнародних 

організацій. Сучасна система міжнародних організацій. Поняття та ознаки 

міжнародної організації. Організаційна структура. Права, обов’язки та функції 

міжнародної організації. Правосуб’єктність міжнародних організацій.      

Організація Об’єднаних Націй. Статут ООН. Історія створення. Система органів 

ООН. Генеральна Асамблея. Рада Безпеки. Економічна та Соціальна Рада. 

Міжнародний Суд. Секретаріат. Спеціалізовані установи ООН. Членство в ООН. 

Участь України в ООН. Регіональні організації. Європейський Союз. Рада Європи. 

Організація Північно-Атлантичного Договору (НАТО). Організація з Безпеки та 

Співробітництва в Європі. Організація Чорноморського Економічного 

Співробітництва. Співдружність незалежних держав. Участь України в 

регіональних організаціях. Міжнародні конференції та їх роль у міждержавних 

віносинах. 

 

Тема 6. Територія у міжнародному праві 

Поняття території у міжнародному праві. Класифікація територій. Державна 

територія. Територія зі змішаним режимом. Міжнародна територія загального 

користування. Космічний простір. Правові режими Арктики, Антарктики. 

Юрисдикція держави над своєю територією. Територіальне верховенство. Склад 

державної території: сухопутна, водна, повітряна території та надра. Правові 

підстави та способи зміни державної території. Цессія, плебісцит, референдум, 

ад’юдикація. Неправомірні способи зміни території: анексія, дебеляція. Поняття і 

види державних кордонів, їх делімітація та демаркація. Державні кордони України. 

 

Тема 7. Дипломатичне і консульське право  

Поняття права зовнішніх зносин. Джерела дипломатичного і консульського 

права. Внутрішньодержавні і закордонні органи зовнішніх зносин. Дипломатичні 

представництва в іноземних державах. Ранги і класи дипломатичних представників. 

Структура дипломатичного персоналу. Дипломатичний корпус. Основні функції, 

привілеї та імунітети дипломатичного представництва. Початок та закінчення місії. 



9 

 

  

Агреман. Вірчі грамоти. Персона non grata.  Консульські представництва. Інститут 

консульства. Функції консулів. Види консульських представництв. Консульський 

апарат. Класи представників консульських установ. Екзекватура. Представництво 

держави при міжнародній організації. Торгівельні представництва. Функції 

торгівельних представництв за кордоном. Спеціальні місії. 

                       

Тема 8. Право міжнародної безпеки 

Поняття права міжнародної безпеки. Джерела права міжнародної 

безпеки. Функції права міжнародної безпеки. Об’єкти права міжнародної безпеки. 

Предмет прав міжнародної безпеки. Загрози сучасній системі міжнародної безпеки. 

Універсальна система міжнародної колективної безпеки. Регіональні системи 

колективної безпеки. Міжнародні організації та національні служди, які 

забезпечують мир і безпеку. НАТО. ОБСЄ. СНД. ГУАМ. 

Поняття мирних засобів вирішення міжнародних спорів. Міжнародний спір, 

ситуація, конфлікт, зіткнення. Становлення та розвиток принципу вирішення 

міжнародних спорів. Види мирних засобів вирішення міжнародних спорів. 

Переговри, добрі послуги, консультації, посередництво, міжнародна 

погоджувальна і слідча процедури, міжнародна судова процедура. Арбітраж, 

третейський розгляд. 

Процедури мирного вирішення спорів розроблено рядом міжнародно-

правових актів. І-ша Гаазька конвенція про мирне вирішення міжнародних спорів 

від 5(18) жовтня 1907 p., Загальний акт про мирне вирішення міжнародних спорів 

від 28 вересня 1928 р. з поправками, які внесено Генеральною Асамблею ООН 28 

квітня 1949 р., Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів, 

яку прийнято в рамках ООН 15 листопада 1982 р., Декларація Організації 

Об'єднаних Націй від 5 грудня 1988 р. про запобігання й усунення спорів і 

ситуацій, які можуть загрожувати міжнародному миру і безпеці. Довідник ООН з 

мирного розв'язування спорів між державами, рекомендований до опублікування 

сесією Спеціального комітету зі Статуту ООН і посилення ролі цієї організації, з 

1991 р.       
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Розв'язання спорів у міжнародних організаціях. Роль ООН у сфері мирного 

вирішення спорів. ОБСЄ і мирне вирішення спорів. Інші міжнародні організації у 

сфері мирного вирішення спорів. Міжнародний Суд ООН. Міжнародний арбітраж 

(третейський суд).  Посередницькі ініціативи України у врегулюванні конфліктів. 

Конституція України і мирне вирішення спорів. Інституції, що забезпечують мирне 

вирішення спорів. 

 

Тема 9. Міжнародне право в період збройних конфліктів 

Міжнародне право в період збройних конфліктів — галузь міжнародного 

права. Види збройних конфліктів. Принципи міжнародного гуманітарного права. 

Суб’єкти міжнародного гуманітарного права. «Право Гааги». «Право Женеви». 

Початок війни і його правові наслідки. Театр війни. Учасники збройних конфліктів. 

Обмеження засобів і методів ведення війни. Ведення морської війни. Режим 

воєнного полону. Режим воєнної окупації. Захист цивільних об’єктів і культурних 

цінностей під час збройних конфліктів. Закінчення війни і її міжнародно-правові 

наслідки. Нейтралітет у війні. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Загальні засади міжнародного права 

Тема 1. Теоретико-правові 

засади міжнародного права. 

Суб’єкти міжнародного права 

13 2 2   9 

Тема 2. Визнання і 

правонаступництво у 

міжнародному праві 

13 2 2   9 

Тема 3. Міжнародно-правова 13 2 2   9 



11 

 

  

відповідальність і санкції 

Тема 4. Право міжнародних 

договорів 

13 2 2   9 

Розділ 2. Окремі інститути міжнародного права та міжнародна безпека 

Тема 5. Право міжнародних 

організацій і конференцій 

14 2 2   10 

Тема 6. Територія у 

міжнародному праві 

 

14 2 2   10 

Тема 7. Дипломатичне і 

консульське право  

12 2    10 

Тема 8. Право міжнародної 

безпеки 

14 2 2   10 

Тема 9. Міжнародне право в 

період збройних конфліктів 

14 2 2   10 

     Усього годин орієнтовно: 120 18 16   86 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Теоретико-правові засади міжнародного 

права. Суб’єкти міжнародного права 

 Міжнародно-правове регулювання основних 

принципів міжнародного права. 

 Міжнародний договір. Міжнародний звичай. 

Допоміжні джерела міжнародного права. 

 Функції міжнародного права. 

 Класифікація суб’єктів міжнародного права. 

 Співвідношення територіального устрою держави 

та міжнародної правосуб’єктності. Україна як 

суб’єкт міжнародного права. 

 Міжнародна правосуб’єктність націй і народів, які 

борються за незалежність. 

 Державоподібні утворення - суб’єкти міжнародного 

права. 

 

2 
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2. Тема 2. Визнання і правонаступництво у 

міжнародному праві 

 Визнання нових держав та урядів, воюючої 

сторони. 

 Міжнародно-правове регулювання 

правонаступництва. 

 Правонаступництво держав щодо міжнародних 

договорів, державної власності, державних архівів і 

державних боргів. 

2 

3. Тема 3. Міжнародно-правова відповідальність і 

санкції 

 Класифікація міжнародних правопорушень. 

Міжнародні фінансові злочини. Міжнародний 

тероризм. Міжнародні делікти. 

 Матеріальна та нематеріальна відповідальність. 

Ресторація, сатисфакція. Репарація, реституція, 

субституція. Санкції та контрзаходи. Міжнародна 

кримінальна відповідальність. Міжнародні 

військові трибунали 

2 

4 Тема 4. Право міжнародних договорів 

 Поняття міжнародної угоди. 

 Законодавство України про міжнародні договори. 

 Принцип pacta sunt servanta. Термін дії договорів. 

Пролонгація. Тлумачення міжнародних договорів. 

Припинення дії міжнародних договорів. Юридичні 

підстави припинення. Закінчення терміну. 

Денонсація договору. Перегляд договору. 

Анулювання договору. 

2 

5 Тема 5. Право міжнародних організацій і 

конференцій 

 Сучасна система міжнародних організацій. 

 Права, обов’язки та функції міжнародної 

організації. 

 Правосуб’єктність міжнародних організацій 

2 

6 Тема 6. Територія у міжнародному праві 2 
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 Державна територія. 

 Територія зі змішаним режимом. 

 Міжнародна територія загального користування. 

Юрисдикція держави над своєю територією. 

7 Тема 8. Право міжнародної безпеки 

 Предмет права міжнародної безпеки. Загрози 

сучасній системі міжнародної безпеки. 

 Міжнародні організації та національні служби, які 

забезпечують мир і безпеку. НАТО. ОБСЄ. СНД. 

ГУАМ. 

 Міжнародний спір, ситуація, конфлікт, зіткнення. 

 Становлення та розвиток принципу вирішення 

міжнародних спорів. Види мирних засобів 

вирішення міжнародних спорів. 

 

2 

8  Тема 9. Міжнародне право в період збройних 

Принципи міжнародного гуманітарного права. 

 Суб’єкти міжнародного гуманітарного права. 

«Право Гааги». «Право Женеви». 

 Початок війни і його правові наслідки. Театр війни. 

2 

РАЗОМ орієнтовно: 16 год. 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Теоретико-правові засади міжнародного 

права. Суб’єкти міжнародного права 
Проблема визначення терміну міжнародне право.  

Особливості міжнародного права як окремої правової 

системи. Система і структура сучасного міжнародного 

права. Галузі, інститути й норми міжнародного права. 

Основні етапи розвитку міжнародного права. 

Міжнародна правосуб’єктність держави. 

Міжнародна правосуб’єктність націй і народів, які 

борються за незалежність. Державоподібні утворення - 

суб’єкти міжнародного права. Правосуб’єктність 

міжнародних організацій. Індивіди як суб’єкти 

міжнародного права. 

9 
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2 Тема 2. Визнання і правонаступництво у 

міжнародному праві 
Способи визнання. Визнання нових держав та 

урядів, воюючої сторони. 

Правонаступництво України в зв'язку з припиненням 

існування СРСР. Законодавство України з питань 

правонаступництва. 

9 

3 Тема 3. Міжнародно-правова відповідальність і 

санкції 

Міжнародні злочини. Обставини, що виключають 

відповідальність держав. Види і форми міжнародної 

відповідальності держав. 

Юрисдикція Міжнародного карного суду ООН. 

Колективна відповідальність організацій за 

міжнародним правом.  
 

9 

4 Тема 4. Право міжнародних договорів 
Віденська конвенція про право міжнародних 

договорів 1969р. 

Стадії укладання міжнародного договору.  

Повноваження. Договірна ініціатива. Аутентичність 

та парафування тексту договору. Застереження. 

Укладання договору. Додатки. Правки до договору. 

Ратифікація, прийняття, схвалення, приєднання до 

договору. Депозитарій. Промульгація договору.  

Дія та недійсність міжнародного договору. 

9 

5 Тема 5. Право міжнародних організацій і 

конференцій 

Історія розвитку міжнародних організацій 

Організація Об’єднаних Націй. Статут ООН. Історія 

створення. Система органів ООН. Генеральна 

Асамблея. Рада Безпеки. Економічна та Соціальна 

Рада. Міжнародний Суд. Секретаріат. Спеціалізовані 

установи ООН. Членство в ООН. Участь України в 

ООН      

Регіональні організації. Європейський Союз. Рада 

Європи. Організація Північно-Атлантичного Договору 

(НАТО). Організація з Безпеки та Співробітництва в 

Європі. Організація Чорноморського Економічного 

Співробітництва. Співдружність незалежних держав. 

Участь України в регіональних організаціях. 

Міжнародні конференції та їх роль у міждержавних 

відносинах. 

10 

6 Тема 6. Територія у міжнародному праві 10 
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Територіальне верховенство. Склад державної 

території: сухопутна, водна, повітряна території та 

надра. 

Космічний простір. Правові режими Арктики, 

Антарктики.    

Правові підстави та способи зміни державної території. 

Цессія, плебісцит, референдум, ад’юдикація. 

Неправомірні способи зміни території: анексія, 

дебеляція. Поняття і види державних кордонів, їх 

делімітація та демаркація. Державні кордони України 

7 Тема 7. Дипломатичне і консульське право 

Початок та закінчення місії. Агреман. Вірчі грамоти. 

Персона non grata. 

Консульські представництва. Інститут консульства. 

Функції консулів. Види консульських представництв. 

Консульський апарат. Класи представників 

консульських установ. Екзекватура. Представництво 

держави при міжнародній організації. Торгівельні 

представництва. Функції торгівельних представництв 

за кордоном. Спеціальні місії. 

10 

8 Тема 8. Право міжнародної безпеки 

Процедури мирного вирішення спорів розроблено 

рядом міжнародно-правових актів. І-ша Гаазька 

конвенція про мирне вирішення міжнародних спорів 

від 5(18) жовтня 1907 p., Загальний акт про мирне 

вирішення міжнародних спорів від 28 вересня 1928 р. з 

поправками, які внесено Генеральною Асамблею ООН 

28 квітня 1949 р., Манільська декларація про мирне 

вирішення міжнародних спорів, яку прийнято в рамках 

ООН 15 листопада 1982 р., Декларація Організації 

Об'єднаних Націй від 5 грудня 1988 р. про запобігання 

й усунення спорів і ситуацій, які можуть загрожувати 

міжнародному миру і безпеці. Довідник ООН з 

мирного розв'язування спорів між державами, 

рекомендований до опублікування сесією 

Спеціального комітету зі Статуту ООН і посилення 

ролі цієї організації, з 1991 р 

10 

9 Тема 9. Міжнародне право в період збройних 

конфліктів 
Учасники збройних конфліктів. Обмеження засобів і 

методів ведення війни. Ведення морської війни. Режим 

воєнного полону. Режим воєнної окупації. Захист 

цивільних об’єктів і культурних цінностей під час 

збройних конфліктів. Закінчення війни і її міжнародно-

правові наслідки. Нейтралітет у війні. 

10 
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РАЗОМ:  86 год. 

 

7. Індивідуальні завдання 

Не передбачено 

 

8. Методи навчання 

Основні форми освітнього процесу при вивченні дисципліни «Міжнародне 

право та міжнародна безпека»: 

 навчальні заняття; 

 самостійна робота студентів;  

 робота в науковій бібліотеці ЦДПУ імені В. Винниченка та мережі 

Інтернет;                        

 контрольні заходи. 

Види навчальної роботи студентів: 

 лекція з використанням структурно-логічних схем; 

 семінарське заняття; 

 консультація; 

 залік. 

У процесі вивчення дисципліни  «Міжнародне право та міжнародна 

безпека» застосовуються наступні методи навчання:   

За типом пізнавальної діяльності: 

 пояснювально-ілюстративний; 

 репродуктивний; 

 проблемного викладу; 

 дослідницький; 

 відповідно до логіки пізнання: 

 аналітичний; 

 індуктивний; 

 дедуктивний; 

За основними етапами процесу: 

 формування знань; 

 формування умінь і навичок; 

 застосування знань; 

 узагальнення; 

 закріплення; 

 перевірка; 

За системним підходом: 

 стимулювання та мотивація; 

 контроль та самоконтроль. 

За джерелами знань: 

 словесні – розповідь, пояснення, лекція;  

 наочні – демонстрація, ілюстрація. 

За рівнем самостійної розумової діяльності:  



17 

 

  

 проблемний;  

 частково-пошуковий; 

 дослідницький; 

 метод проблемного викладання. 

 

9. Методи контролю 

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального 

процесу за кредитно-трансфертною накопичувальною системою здійснюється 

шляхом поточного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою 

оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання. 

9.1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента  (рівень 

теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів) під час 

проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях 

(під час відпрацювання пропущених занять чи за бажання підвищити попереднє 

оцінювання) та активності студента на занятті.  

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на 

семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального 

матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.  

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному 

контролю: 

- виступ з основного питання; 

- усна доповідь; 

- доповнення, запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; 

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття. 

- аналіз джерельної та монографічної літератури; 

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо); 

-  самостійне опрацювання тем; 

-  підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;  

- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час 

обговорення питань. 

Критеріями оцінки є: 
усні відповіді: 

 повнота розкриття питання; 

 логіка викладання, культура мови; 

 емоційність та переконаність; 

 використання основної та додаткової літератури; 

 аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 
виконання письмових завдань: 

 повнота розкриття питання; 

 цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; 

 акуратність оформлення письмової роботи. 

Максимальний бал за виступ з питань певної теми модуля на семінарському     

занятті – 5 балів:  
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 5-4 б.   ставиться, коли студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, 

логічно викладає його, пов’язуючи з вивченим раніше, бачить 

міжпредметні зв’язки, наводить аргументи, робить покликання на 

потрібну літературу. Обов’язковим є ознайомлення з додатковою 

літературою, її опрацювання і використання під час розкриття питання. 

Студент робить висновки, висловлює гіпотези, дискутує. 

 2,5-3 б. ставиться, коли студент засвоїв теоретичний матеріал, вільно 

викладає його, наводить приклади, однак є незначні проблеми з 

усвідомленням системних зв’язків, коментарем теоретичного матеріалу. 

Не завжди дотримується логіки викладу, припускається незначних  

помилок чи неточностей. 

 1,5-2 б.  ставиться студентові, який засвоїв матеріал на рівні 

переказування, відтворює вивчене не завжди логічно, припускається 

помилок.  

 0,5-1 б. одержує студент, який невпевнено переказує матеріал, не завжди 

вправно ілюструючи його. Під час відповіді потребує допомоги, 

допускається  помилок. 

До 15-ти балів студент може отримати за виконані завдання самостійної 

роботи з певної теми модуля, з урахуванням якості, повноти виконання завдання. 

До 5-ти балів ставиться студентові, який робить вдалі доповнення протягом 

семінарських занять з певної теми модуля, виправляє неточності, однак при цьому 

індивідуально не виступає з окремих питань; 

 До 20-ти балів ставиться студентові, який підготував значний за обсягом та 

змістом конспект до семінарських занять з певної теми модуля; 

10 балів одержує студент, який старанно працював упродовж заняття, 

виконував вправи, залучався до  колективних обговорень тощо. 

Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме 

за відповідний поточний контроль 0 балів. 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – 

роботі конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці 

публікацій, були учасниками олімпіад, конкурсів тощо можуть нараховуватися додаткові 

бали: до 25 балів. 

 30 балів студент може отримати за плідну роботу на лекції та семінарі. 

Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених 

документально), а отже, не мав поточних оцінок, має право повторно пройти 

поточний контроль під час консультацій. На консультаціях студент може 

відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити реферати, а також 

ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи. 

Дві контрольні роботи у формі чотирирівневих завдань передбачено за 

результатами вивчення тем розділу 1 і розділу 2.  

Тривалість виконання контрольних завдань не повинна перевищувати двох 

академічних годин. 

До контрольних робіт допускаються всі студенти незалежно від результатів 

поточного контролю. 
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Для проведення контрольних робіт озроблено контрольні завдання двох 

варіантів, які є рівнозначні за трудомісткістю.  

За виконання контрольних робіт студент отримує бали, які враховуються в 

процесі розрахунків підсумкової семестрової оцінки: 

- максимальна кількість балів – 30 (1-ша робота), 40 (2-га робота). 

У процесі виконання контрольних завдань студент може користуватися лише 

тими допоміжними матеріалами, які визначені викладачем. Студентові 

забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами 

та користуватися матеріалами, крім дозволених. За умови порушення студентом 

установлених правил виконання контрольних завдань викладач позбавляє 

можливості продовжувати виконання контрольних завдань, не перевіряє роботу, 

робить на ній відповідний запис і оцінює нулем балів. Результати контрольного 

заходу студента, який не з’явився на нього, також оцінюються нулем балів 

незалежно від причини. 

Результати контрольних робіт доводяться до відома студентів не пізніше ніж 

через два робочі дні після їх виконання.  

Перескладання контрольних робіт допускається в терміни, визначені 

викладачем, під час поточних консультацій. 

 

9.2.  ПІДСУМКОВИЙ (СЕМЕСТРОВИЙ) КОНТРОЛЬ 

З дисципліни «Міжнародне право та міжнародна безпека» передбачена 

така форма семестрового контролю, як залік, який проводиться наприкінці 

семестру.  

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як 

сума балів поточного контролю. Залік виставляється за результатами роботи студента 

впродовж усього семестру.  

Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з 

цієї дисципліни (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний результат семестрового 

контролю в балах та дворівневою шкалою «зараховано», «не зараховано», за шкалою  

EСTS заноситься у Відомість обліку успішності, Залікову книжку студента. Заповнена та 

оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений термін 

особисто викладачем. 

У випадку отримання менше 60 балів (FX, F) за результатами семестрового 

контролю, студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації 

академзаборгованості.               
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Дисципліна «Міжнародне право та міжнародна безпека» 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

№ 1 № 2 

 

П
ід

су
м

к
о

в
а
 

се
м

ес
т

р
о
в
а

 

Т. 1 - Т.4 КР 1 Т. 5 - Т. 9 КР 2 

15 

 

30 15 

 
40 100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародне право та 

міжнародна безпека». 

2.  Тексти лекцій (в електронному варіанті). 

12. Рекомендована література 

 

  Базова 

1. Конвенція про мирне розв’язання міжнародних сутичок від 18 жовтня 1907 р. 

URL: http: //zakon.rada.gov.ua 

2. Конвенція, що регулює деякі питання, зв'язані з колізією законів про 

громадянство від 12 квітня  1930 р.  URL: http:// zakon.rada.gov.ua. 

3. Статут Організації Об'єднаних Націй від 26.06.1945 р. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua 

4. Статут Міжнародного суду ООН від 26.06.1945 р. URL: http:// 
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zakon.rada.gov.ua. 

5. Загальна декларація прав людини від 10.12. 1948 р. URL: http // 

zakon.rada.gov.ua. 

6. Конвенція про попередження злочинів геноциду і покарання за нього від 

09.12. 1948 р. URL: http // zakon.rada.gov.ua. 

7. Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих 

арміях  від 12.08.1949 р. URL: http:// zakon.rada.gov.ua. 

8.  Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, що 

потерпіли аварію корабля зі складу збройних сил на морі від 09.12.1949 р. URL: 

http:// zakon.rada.gov.ua. 

9. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 

р. URL: http:// zakon.rada.gov.ua. 

10. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 

12.08.1949 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua. 

11.Конвенція про статус біженців від 28.07.1951 р. URL: http:// 

zakon.rada.gov.ua. 

12. Договір про Антарктику від  01.12.1959 р. URL: http:// zakon.rada.gov.ua. 

13.Віденська конвенція про дипломатичні зносини 18.04.1961 р. URL: http:// 

zakon.rada.gov.ua. 

14. Конвенція про скорочення безгромадянства від 13.08.1961 р. URL: http:// 

zakon.rada.gov.ua. 

15. Віденська конвенція про консульські зносини  від 24.04.1963 р. URL: http:// 

zakon.rada.gov.ua. 

16. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 

16.12.1966 р. URL: http:// zakon.rada.gov.ua. 

17. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 16.12.1966 р. URL: 

http:// zakon.rada.gov.ua. 

18. Договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання 

космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла  від 27.01.1967 р. URL: 

http:// zakon.rada.gov.ua. 

19. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї від 01.07.1968 р. URL:// 

zakon.rada.gov.ua. 

20. Конвенція про спеціальні місії від 08.12.1969 р. URL:// zakon.rada.gov.ua. 

21. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969 р. 

URL: http:// zakon.rada.gov.ua. 

22. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх 

відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН від 

24.10.1970 р. http:// zakon.rada.gov.ua. 

23. Конвенція про припинення злочину апартеїду і покарання за нього від 

30.11.1973 р. URL: http:// zakon.rada.gov.ua. 

24. Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з 

міжнародними організаціями універсального характеру від 14.03.1975 р. URL: 

http:// zakon.rada.gov.ua. 

25. Додаткові Протоколи I і II 1977 р. до Женевських конвенцій 1949 р. http:// 

zakon.rada.gov.ua. 
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26.  Кіотський протокол  до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй 

про зміну клімату від 11.12.1997 р. URL: http:// zakon.rada.gov.ua. 

27. Віденська конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів від 

23.08. URL: http://zakon.rada.gov.ua. 

28. Конвенція ООН з морського права від 10.12.1982 р. URL: http:// 

zakon.rada.gov.ua. 

29. Конвенція проти катувань і інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих 

гідність видів поводження і покарання від 10.12.1984 р. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

30. Віденська конвенція про право договорів між державами і міжнародними чи 

організаціями між міжнародними організаціями  від 21.03.1986 р. URL: http:// 

zakon.rada.gov.ua. 

31. Конвенція про права дитини від 20.11.1989 р. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. 

32. Статут Ради Європи від 05.05.1949 р. URL:// zakon.rada.gov.ua. 

33. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

від 04.11.1950 р. // URL: http://zakon.rada.gov.ua. 

34. Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 01.08.1975 р. 

URL: http:// zakon.rada.gov.ua. 

35. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р. URL: http:// 

zakon.rada.gov.ua. 

36. Регламент Європейського Суду з прав людини, прийнятий у Страсбурзі  

01.11.2003 р. // URL: http://zakon.rada.gov.ua. 

37. Статут Міжнародного трибуналу по Югославії від 25.05.1993 р. URL: http:// 

zakon.rada.gov.ua. 

38. Статут Співдружності Незалежних Держав від 22.01.1993 р. URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. 

39. Угода про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994 р. URL: http:// 

zakon.rada.gov.ua. 

40. Конституція України від 28.06.1996 р. URL: http:// www.zakon.rada.gov.ua. 

41. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. URL: http:// 

zakon.rada.gov.ua. 

42. Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.1991 р. URL: 

http:// zakon.rada.gov.ua. 

43. Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини: Закон України від 

23.12.1997 р. // URL: http://zakon.rada.gov.ua. 

44. Про дипломатичну службу України: Закон України від 20.09.2001 р. URL: 

http:// zakon.rada.gov.ua. 

45. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 р. URL: http:// 

zakon.rada.gov.ua. 

46. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 р. URL: http:// 

zakon.rada.gov.ua. 

48. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. URL: 

http:// zakon.rada.gov.ua. 



23 

 

  

49. Консульський статут України : Указ Президента України від 02.04.1994 р. 

URL: http:// zakon.rada.gov.ua. 

 

Додаткова 

1. Антонович М. Міжнародне публічне право: Навч. посіб.для 

студ.вищ.навч.закл. К.: Вид.дім КМ Академія, 2003.  308 с. 

2. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: 

Підручник для студ. вищ. навч. закладів за спец. "Міжнародне право", "Міжнародні 

відносини" / В.Г.Буткевич (ред.). К.: Либідь, 2004.  816 с. 

3. Камінська Н.В.Словник міжнародно-правових термінів. К.: КУТЕП, 2013. 150 с. 

4. Культенко О.В. Міжнародне право. Альбом схем з коментарями. Навчальний 

посібник.  Кіровоград: РВВ КДПУ ім..В.Винниченко, 2012.  164 с. 

5. Курс международного права: В 7 т. / Под общ. ред. Г. Й. Тункина. М.: Наука, 
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ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Поняття та ознаки  міжнародного права 

2. Методи правового регулювання в міжнародному праві. 

3. Міжнародне право та міжнародна система. 

4. Принципи міжнародного права 

5. Функції міжнародного права 

6. Класифікація норм міжнародного  права 

7. Види джерел міжнародного права. 

8. Поняття міжнародної правосубєктності. 

9. Поняття держави, як субєкта міжнародного  права. 

10. Міжнародна правосубєктність націй. 

11. Державоподібні утворення як субєкт міжнародного права.  

12. Інститут визнання в міжнародному праві.  

13. Правонаступництво держав. 

14. Поняття та класифікація територій 

15. Державна територія, її основні ознаки 

16.  Державний кордон, порядок його встановлення. 

17. Прававі підстави, способи змін державних територій. 
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18. Міжнародно-правові режими Арктики, Антарктики 

19. Правові режими міжнародних рік, каналів, протоків. 

20. Поняття міжнародних договорів. 

21. Суб"єкти права міжнародних договорів. 

22. Класифікація міжнародних договорів. 

23. Форма та структура міжнародного договору. 

24. Порядок укладення міжнародних договорів 

25. Особливості набрання чинності міжнародного  договору, його реєстрація, 

опублікування, тлумачення 

26. Поняття мирного вирішення спорів. 

27. Принципи мирного вирішення міжнародних спорів. 

28. Види мирного вирішення міжнародних спорів.  

29. Види злочинів у міжнародному праві.  

30. Норми міжнародно-правових актів, що регулюють міжнародне 

співробітництво у боротьбі зі злочинністю. 

31. Загальна характеристика діяльності Інтерполу 

32. Поняття права зовнішніх зносин.  

33. Джерела дипломатичного і консульського права.  

34. Внутрішньодержавні і закордонні органи зовнішніх зносин. 

35. Структура дипломатичного персоналу.  

36. Дипломатичний корпус.  

37. Консульські представництва.  

38. Інститут консульства.  

39. Функції консулів.  

40. Види консульських представництв.  

41. Поняття права міжнародної безпеки.  

42. Джерела права міжнародної безпеки. 

43. Функції права міжнародної безпеки.  

44. Об’єкти права міжнародної безпеки.   

45. Міжнародне право в період збройних конфліктів 

46. Види збройних конфліктів.  

47. Принципи міжнародного гуманітарного права.  

48. Учасники збройних конфліктів. 

49. Обмеження засобів і методів ведення війни. 

50. Закінчення війни і її міжнародно-правові наслідки.  

51. Нейтралітет у війні. 

52. Міжнародно-правове забезпечення боротьби зі злочинністю. 

53. Основні форми міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі 

злочинністю. 

54. Екстрадиція злочинців.  
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