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1. Опис навчальної дисципліни 

Згідно з навчальним планом на 2020–2021 навчальний рік, на вивчення 

дисципліни «Міжнародне право» для денної форми навчання виділено всього 

360 академічних годин (12 кредити ЕCTS), у т .ч. аудиторних – 164 годин 

(лекції – 90, практичні заняття – 74), самостійна робота студентів – 196годин. 

Опис навчальної дисципліни за показниками та формами навчання 

наведено в таблиці:   

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 12 

Галузь знань 

_08 ПРАВО 
(шифр і назва) 

Обов’язкова    компонента 
Напрям підготовки 

6.030401 Правознавство 
(шифр і назва) 

Модулів – 3 

Спеціальність: «Право» 

_____________________ 

  

Рік підготовки 

Змістових модулів –4 2-й 3-й 
  Семестр 

Загальна кількість годин 

– 360 

3,4-й 5,6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента –6 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

____________________ 

Бакалавр 

90 год. 24 год. 

Практичні, семінарські 

74 год. 20 год. 

Самостійна робота 

196 год. 316 год. 

Індивідуальні завдання: 

20 год. 

Вид контролю: 

Залік/ іспит Залік/ іспит 
     

 Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 
для денної форми навчання – 25% 
для заочної форми навчання – 85% 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне право» є 

формування системи знань щодо особливостей регулювання відносин між 

державами як головними суб’єктами в усіх галузях їх співпраці та 

міжнародного механізму захисту прав людини. 

  



2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 Навчальна дисципліна «Міжнародне право» базується на знаннях 

таких дисциплін основного циклу, як, «Теорія держави і права» та 

«Конституційне право»  вивчених на 1-му курсі. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Символ 

результатів 

навчання за 

спеціальністю 

«Право» 

відповідно до 

освітньо-

професійної 

програми 

 

 

Результати навчання з дисципліни 

РН 2 РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН 3 РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

РН 4 РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми.  

РН 5 РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН 6 РН 6.  Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. Дослідницькі навички 

РН 8 РН 8.Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного 

та всебічного встановлення певних обставин.  

РН 12 РН 12. Застосовувати загальні вимоги правової норми до конкретної 

життєвої ситуації шляхом прийняття відповідного рішення; 

прогнозувати подальший розвиток подій, моделювати можливі 

правопорушуючі ситуації, визначати засоби для їх попередження. 

РН 13 РН 13. Проводити консультування з правових питань, здійснювати 

тлумачення правових норм; здійснювати правову допомогу у захисті 

прав і законних інтересів громадян. 

РН 15 РН 15. Ведення юридичної справи, як здійснення певного комплексу 

процесуальних юридично значущих дій, пов’язаних з вирішенням 

конкретної життєвої ситуації. 

РН 17 РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи.  

РН 20 РН 20. Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати 

матеріали за визначеними джерелами, використовувати різноманітні 

інформаційні джерела для засвоєння складних питань з певної теми, 

самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна 

допомога і діяти відповідно до рекомендацій. 

РН 21 РН 21.Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

  



4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНЕ 

ПУБЛІЧНЕ ПРАВО» 

Змістовий модуль 1. Поняття, предмет, методи, система та принципи 

міжнародного права.  

Тема 1. Поняття, правова природа та сфера дії сучасного міжнародного публічного 

права. Співвідношення міжнародного публічного права та національного права. 

Тема 2. Система і структура міжнародного публічного права. Норми міжнародного 

публічного права 

Тема 3. Основні принципи та інші джерела міжнародного публічного права 

Тема 4. Правонаступництво у міжнародному публічному праві. . Міжнародний 

правотворчий процес та реалізація норм міжнародного публічного права.  

Змістовий модуль 2. Субꞌєкти міжнародного права. Право 

міжнародних договорів. Право зовнішніх зносин. Правовий статус 

населення у міжнародному праві 

Тема 5. Субꞌєкти міжнародного публічного права. Визнання у міжнародному 

публічному праві. 

Тема 6. Основні концепції міжнародного публічного права 

Тема 7. Населення в міжнародному публічному праві 

Тема 8. Право міжнародних договорів. 

Тема 9. Право зовнішніх зносин. 

Змістовий модуль 3. Територія у міжнародному публічному праві. 

Право міжнародних організацій. 

Тема 10. Територія у міжнародному публічному праві. 

Тема 11. Міжнародне морське право. Міжнародне повітряне та космічне право. 

Тема 12. Міжнародне економічне право. Міжнародне екологічне право. 

Змістовий модуль 4. Міжнародне гуманітарне право. Мирні засоби 

вирішення міжнародних спорів. Право міжнародної безпеки. 

Тема 13. Міжнародне гуманітарне право. Міжнародний захист прав людини під час 

збройних конфліктів. 

Тема14. Міжнародне кримінальне право 

Тема 15. Відповідальність за міжнародним публічним правом. 

Тема 16. Мирне вирішення міжнародних спорів. Право міжнародної безпеки. 



Змістовий модуль 5. Міжнародне право прав людини. Міжнародний 

захист прав людини. 

Тема 17. Міжнародне право прав людини. Загальні положення про права людини. 

Захист прав людини в рамках ООН. 

Тема 18.  Захист прав людини в Європі. Інші регіональні системи захисті прав 

людини. 

Тема 19. Забезпечення права на життя в міжнародному публічному праві 

Тема 20.  Заборона катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження чи покарання. Право на свободу та особисту недоторканість. 

Тема 21.  Право на повагу до приватного і сімейного життя, житла та кореспонденції.  

Право на власність 

Тема 22. Свобода думки, совісті і релігії. Свобода вираження поглядів, зібрань та 

об’єднань. 

Тема 23. Заборона дискримінації. Право на справедливий суд та на ефективний засіб 

юридичного захисту. 

Тема 24. Правомірне обмеження прав людини та відступ держав від своїх 

зобов’язань у сфері прав людини під час надзвичайного стану, становища або ситуації.  

Змістовий модуль 6. Право міжнародних організацій. 

Тема 25. Право міжнародних організацій. 

Тема 26. Загальна характеристика міжнародних організацій загальної компетенції. 

Тема 27. Загальна характеристика регіональних міжнародних організацій. 

Тема 28. Організація Обєднаних Націй (ООН), Рада Європи. 

  



5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви 

змістових 

модулів і 

тем 

Кількість годин 

 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лб Інд срс  л п лб інд срс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1.  12 2 4   6 12 2    10 

Тема 2.  12 2 4   6 14  2   12 

Тема 3. 14 4 2  2 6 14 2   2 10 

Тема 4.  12 4 2   6 14  2   12 

Разом 

модуль 1 

50 12 12  2 24 54 4 4  2 44 

Змістовий модуль 2. 

Тема 5.  14 4 2  2 6 16 2   2 12 

Тема 6.  12 4 2   6 14  2   12 

Тема 7.  14 4 2  2 6 14 2   2 10 

Тема 8. 12 2 4   6 12  2   10 

Тема 9. 16 4 4  2 6 14    2 12 

Разом 

модуль 2 

68 18 14  6 30 70 4 4  6 56 

Змістовий модуль 3. 

Тема 10.  14 4 2  2 6 14 2   2 10 

Тема 11.  12 2 4   6 14  2   12 

Тема 12.  16 4 4  2 6 14    2 12 

Разом – 

зм. 

модуль 3 

42 10 10  4 18 42 2 2  4 34 

Змістовний модуль 4. 

Тема 13.  14 2 4  2 6 14 2   2 10 

Тема 14. 12 4 2   6 12  2   10 

Тема 15. 14 2 4  2 6 14 2   2 10 

Тема 16. 12 2 4   6 12  2   10 

Разом 

модуль 4 

52 10 14  4 24 54 4 4  4 40 

Змістовий модуль 5 

Тема 17. 12 4 2   6 12 2    10 

Тема 18. 12 4 2   6 12  2   10 

Тема 19. 12 4 2   6 10     10 

Тема 20. 12 4 2   6 12 2    10 



Тема 21. 12 4 2   6 12  2   10 

Тема 22. 12 4 2   6 10     10 

Тема 23. 14 4 2  2 6 14 2   2 10 

Тема 24. 12 4 2   6 10     10 

Разом за 

модуль 5 

98 32 16  2 48 92 6 4  2 80 

Змістовий модуль 6. 

Тема 25 12 2 2   8 12 2    10 

Тема 26 12 2 2   8 12  2   10 

Тема 27 12 2 2   8 12 2    10 

Тема 28 14 2 2  2 8 12    2 10 

Разом за 

модуль 6 

50 8 8  2 32 48 4 2  2 40 

Усього 

годин 

360 90 74  20 176 360 24 20  20 294 

 

Примітка: л – лекції, п – практичні заняття, лб–лабораторно-практичні заняття; інд 

– індивідуальні завдання, СРС – самостійна робота студентів. 

  



6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

6.1. Лекції 

Тема і зміст лекції К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Поняття, предмет, методи, система та принципи 

міжнародного права.  

Тема 1. Поняття, правова природа та сфера дії сучасного міжнародного 

публічного права. Співвідношення міжнародного публічного права та 

національного права. 

Сфера дії міжнародного публічного права та його характерні особливості. 

Природа юридично обов’язкової сили міжнародного публічного права. Функції 

міжнародного публічного права. Значення Вестфальського миру 1648 р. для 

становлення і розвитку міжнародного публічного права. Теорії співвідношення 

міжнародного публічного права і національного права. Дія міжнародного 

публічного права в національному праві. 

2 

Тема 2. Система і структура міжнародного публічного права. Норми 

міжнародного публічного права 

Поняття системи і структури міжнародного публічного права. Поняття, критерії 

відокремлення та види галузей міжнародного публічного права. Поняття та 

характерні риси норм міжнародного публічного права. Їх види та класифікація. 

Ієрархія та кодифікація норм міжнародного публічного права. Концепція 

«м’якого права» у міжнародному публічному праві. 

2 

Тема 3. Основні принципи та інші джерела міжнародного публічного права 

Поняття, функції, природа та ознаки основних принципів міжнародного 

публічного права. Їх класифікація та зміст. Поняття та види джерел 

міжнародного публічного права. Міжнародний договір. Міжнародний звичай. 

Загальні принципи права. Рішення міжнародних міжурядових організацій. 

Рішення міжнародних судових органів. Допоміжні засоби для визначення норм 

міжнародного публічного права. Односторонні акти держав. 

4 

Тема 4. Правонаступництво у міжнародному публічному праві. . Міжнародний 

правотворчий процес та реалізація норм міжнародного публічного права.  

Сутність, принципи та суб’єкти міжнародного правотворчого процесу. Поняття, 

форми, способи та механізм реалізації норм міжнародного публічного права. 

Поняття, підстави та об’єкт дії норм правонаступництва. Правонаступництво 

4 



держав щодо міжнародних договорів. Правонаступництво держав щодо 

державної власності, архівів і боргів. Врегулювання проблем правонаступництва 

у зв’язку з припиненням існування СРСР та правонаступництво України. 

Віденська Конвенція про правонаступництво держав щодо міжнародних 

договорів 1978 р. Віденська Конвенція про правонаступництво держав щодо 

державної власності, державних архівів та державних боргів 1983 р. 

Разом за змістовий модуль 1 12 

Змістовий модуль 2. Субꞌєкти міжнародного права. Право 

міжнародних договорів. Право зовнішніх зносин. Правовий статус 

населення у міжнародному праві 

Тема 5. Субꞌєкти міжнародного публічного права. Визнання у міжнародному 

публічному праві. 

Зміст інституту міжнародної правосуб’єктності. Поняття суб’єкта міжнародного 

публічного права. Держава як суб’єкт міжнародного публічного права. 

Міжнародна правосуб’єктність міжнародних міжурядових організацій. Питання 

міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб. Поняття та правова природа 

визнання. Форми, типи та засоби визнання. Визнання нових держав та урядів. 

Інші види визнання у міжнародному публічному праві. 

4 

Тема 6. Основні концепції міжнародного публічного права 

Поняття концепції естоппеля в міжнародному публічному праві та її 

застосування у випадках порушень міжнародно-правових зобов’язань. 

Концептуальні підходи до кваліфікації Меморандуму про гарантії безпеки у 

зв’язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї 

(5 грудня 1994 р.) (Будапештський меморандум) та її правові наслідки. 
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Тема 7. Населення в міжнародному публічному праві 

Поняття та основні категорії населення. Поняття громадянства в міжнародному 

публічному праві. Справа Ноттебома 1955 р. (Міжнародний суд ООН). Правовий 

статус іноземців, осіб без громадянства та осіб з множинним громадянством. 

Гаазька конвенція про деякі питання, що стосуються колізії законів про 

громадянство, 1930 р. та Конвенція про громадянство заміжньої жінки 1957 р. 

Європейська конвенція про громадянство 1997 р. Конвенція про статус апатридів 

1954 р. та Конвенція про скорочення випадків без громадянства 1961 р. Правовий 

статус біженців. Конвенція про статус біженців 951 р. та Протокол до неї 1967 р. 

Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Правовий статус 
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внутрішньо переміщених осіб. Закон України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб». Право притулку. 

Тема 8. Право міжнародних договорів. 

Поняття, джерела та принципи права міжнародних договорів. Віденська 

конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. Сторони в міжнародних 

договорах. Укладення, дія та дійсність міжнародного договору. Тлумачення та 

припинення міжнародних договорів. 
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Тема 9. Право зовнішніх зносин. 

Поняття, джерела та принципи права зовнішніх зносин. Органи зовнішніх зносин 

держави та їх система. Дипломатичне право. Віденська конвенція про 

дипломатичні зносини 1961 р. Консульське право. Віденська конвенція про 

консульські зносини 1963 р. Право спеціальних місій. Конвенція про спеціальні 

місії 1969 р. Дипломатичне право міжнародних організацій. Віденська конвенція 

про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями 

універсального характеру 1975 р. 
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Разом за змістовий модуль 2 18 

Змістовий модуль 3. Територія у міжнародному публічному праві. 

Міжнародне морське право. Міжнародне повітряне та космічне право. 

Міжнародне економічне право. Міжнародне екологічне право. 

Тема 10. Територія у міжнародному публічному праві. 

Поняття та види територій у міжнародному публічному праві. Поняття 

територіального верховенства, правова природа, склад та підстави зміни 

державної території. Державні кордони та їх правовий режим. Територіальні 

спори та претензії. Територія з особливим правовим режимом. Правовий режим 

Арктики, Антарктики та міжнародних річок. 
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Тема 11. Міжнародне морське право. Міжнародне повітряне та космічне право. 

Поняття, джерела та принципи міжнародного морського права.Класифікація та 

юридичний статус морських просторів згідно з Конвенцією ООН з морського 

права 1982 р. Правовий статус і режим внутрішніх морських вод, 

територіального моря, прилеглої зони, виключної морської економічної зони, 

континентального шельфу,архіпелажних вод, відкритого моря, Міжнародного 

району морського дна, міжнародних проток та міжнародних каналів згідно з 

Конвенцією ООН з морського права 1982 р. Поняття та основні принципи 

міжнародного повітряного права. Правове регулювання міжнародних 
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повітряних сполучень. Поняття міжнародного космічного права. Міжнародно-

правовий статус космонавта. 

Тема 12.  Міжнародне економічне право. Міжнародне екологічне право. 

Поняття, джерела та принципи міжнародного економічного права. Міжнародні 

економічні організації. Юрисдикційні імунітети держав та їх власності. 

Європейська конвенція про імунітет держав 1972 р. Регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій у сфері міжнародних економічних відносин за 

міжнародним правом. Вирішення міжнародних економічних спорів. 

Вашингтонська конвенція про врегулювання інвестиційних спорів між 

державами та фізичними або юридичними особами інших держав 1965 р. 

Сеульська конвенція 1985 р. про заснування Багатостороннього агентства з 

гарантій інвестицій. Право Світової організації торгівлі. Угода про заснування 

Світової організації торгівлі 1944 р. Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 р. 

Поняття, джерела та принципи міжнародного екологічного права. Інституційний 

механізм міжнародного екологічного права. Конвенція про оцінку впливу на 

довкілля у транскордонному контексті 1991 р. Конвенція про доступ до 

інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 

правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища 1998 р. 
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Разом за змістовий модуль 3 10 

Змістовий модуль 4. Міжнародне гуманітарне право. Мирні засоби 

вирішення міжнародних спорів. Право міжнародної безпеки. 

Тема 13. Міжнародне гуманітарне право. Міжнародний захист прав людини під 

час збройних конфліктів. 

Поняття, джерела та принципи міжнародного гуманітарного права. Кваліфікація 

збройних конфліктів та сфера застосування міжнародного гуманітарного права. 

Міжнародні збройні конфлікти та їх правове регулювання. Неміжнародні 

збройні конфлікти та їх правове регулювання. Учасники збройного конфлікту. 

Захист жертв війни за міжнародним гуманітарним правом. Женевські конвенції 

1949 р. та Додаткові протоколи до них 1977 р. Засоби і методи ведення війни. 

Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів 

звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що наносять надмірні 

пошкодження або мають не вибіркову дію 1980 р. та додаткові протоколи до неї. 

Правовий режим окупації. Гаазька конвенція та Положення про закони та звичаї 

сухопутної війни 1907 р. Кваліфікація збройного конфлікту на території України 
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(від 2014 р. до цього часу). Застосування міжнародних стандартів прав людини 

у період збройних конфліктів. Застосування принципу lex spesialis щодо 

міжнародного гуманітарного права/ Захист поранених і хворих у діючих арміях. 

Захист поранених, хворих та осіб, які зазнали карабельної аварії, зі складу 

збройних сил на морі. Захист військовополонених. Захист цивільного населення 

під час війни. Захист жінок та дітей під час війни. 

Тема14. Міжнародне кримінальне право 

Поняття, джерела та принципи міжнародного кримінального права. Міжнародні 

злочини та індивідуальна кримінальна відповідальність за міжнародним правом. 

Конвенція про попередження злочину геноциду та покарання за нього 1948 р. 

Конвенція проти катувань та інших жорстоких або таких, що принижують 

гідність, видів поводження і покарання 1984 р. Юрисдикційні питання в 

міжнародному кримінальному праві та міжнародний кримінальний процес. 

Міжнародні кримінальні судові установи. Римський статут Міжнародного 

кримінального суду. Форми та напрями міжнародного співробітництва держав у 

боротьбі зі злочинністю. Правова допомога та екстрадиція. Попереднє 

розслідування ситуації в Україні Офісом Прокурора Міжнародного 

кримінального суду. 
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Тема 15. Відповідальність за міжнародним публічним правом. 

Поняття, правова природа та підстави для виникнення відповідальності за 

міжнародним публічним правом. Протиправні діяння за міжнародним публічним 

правом та їх класифікація. Обставини, що звільняють від відповідальності в 

міжнародному публічному праві. Субꞌєкти відповідальності. Види та форми 

відповідальності в міжнародному публічному праві. Статті про відповідальність 

держав за міжнародно-протиправні діяння 2001 р. Відповідальність за 

правомірну діяльність. Міжнародно-правові зобов’язання erga omnes суб’єкта 

міжнародного права перед іншими державами та міжнародним співтовариством. 

Поняття, підстави, умови правомірності та механізм застосування контрзаходів. 

Санкції щодо Російської Федерації та персональні спеціальні обмежувальні 

заходи, спрямовані на припинення агресії РФ проти України. 
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Тема 16. Мирне вирішення міжнародних спорів. Право міжнародної безпеки. 

Поняття, джерела та принципи права мирного вирішення міжнародних спорів. 

Поняття міжнародного спору та класифікація мирних засобів вирішення 

міжнародних спорів. Міжнародний Суд ООН. Статут ООН і Статут 

Міжнародного Суду ООН. Регіональні та спеціальні міжнародні судові установи. 
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Міжнародні арбітражні (третейські) суди. Вирішення міжнародних спорів в 

рамках міжнародних організацій. Поняття, джерела та принципи права 

міжнародної безпеки. Засади колективної безпеки за міжнародним правом. 

Засади здійснення миротворчих операцій за міжнародним правом. Роззброєння 

та обмеження озброєнь. Невійськові аспекти міжнародної безпеки.  

Разом за змістовий модуль 4 10 

Змістовий модуль 5. Міжнародне право прав людини. Міжнародний 

захист прав людини. 

Тема 17. Міжнародне право прав людини. Загальні положення про права людини. 

Захист прав людини в рамках ООН. 

Становлення системи міжнародного захисту прав людини. Загальні положення 

про права людини. Природа та сутність прав людини. Універсальність прав 

людини. Захист прав людини в діяльності Ліги Націй. Статут ООН, Загальна 

декларація прав людини 1948 р. Рада ООН з прав людини. Верховний Комісар 

ООН з прав людини. Процедура 1503. Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права 1966 р. Комітет по правах людини. Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і культурні права 1966 р. Комітет з економічних, 

соціальних і культурних прав. Конвенція ООН з ліквідації всіх форм 

дискримінації щодо жінок 1979 р. Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок. 

Конвенція про права дитини 1989 р. Комітет з прав дитини. Конвенція проти 

катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, 

видів поводження і покарання 1984 р. Комітет проти катувань. Міжнародна 

конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р. Комітет по 

ліквідації расової дискримінації. Конвенція про права осіб з інвалідністю 2006 р. 

Комітет з прав осіб з інвалідністю. 

4 

Тема 18.  Захист прав людини в Європі. Інші регіональні системи захисті прав 

людини. 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.꞉ принципи 

тлумачення, особливості застосування в національному правопорядку. 

Європейський суд з прав людини꞉ юрисдикція та процедура звернення. Контроль 

Комітету Міністрів Ради Європи за виконанням рішень Європейського суду з 

прав людини. Європейська соціальна хартія (переглянута). Захист прав людини 

в Європейському Союзі. Хартія основоположних прав Європейського Союзу 

2000 р. Діяльність ОБСЄ у сфері визначення та просування стандартів захисту 
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прав людини (Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Верховний 

комісар ОБСЄ у справах національних меншин). Виконання рішень 

Європейського суду з прав людини в Україні (справа «Бурмич та інші проти 

України» №№ 46852/13, 47786/13, 54125/13, рішення Великої палати 2017 р.; 

справа «Бочан проти України №2» 2015 р.). Закон України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 

лютого 2006 р. №3477-ІV. Міжамериканська система захисту прав людини. 

Африканська система захисту прав людини. Субрегіональні системи захисту 

прав людини в Африці. Арабська система захисту прав людини. Захист прав 

людини в рамках АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії). 

Тема 19. Забезпечення права на життя в міжнародному публічному праві 

Обсяг та складові права на життя. Зобов’язання держави щодо права на життя. 

Практика Європейського суду з прав людини на життя (справа «Макканн та інші 

проти Сполученого Королівства» (McCann and Others v. United Kingdom), 

№18984/91, рішення Великої палати 1995 р.; справа «Лопеш де Соуза 

Фернандеш проти Португалії» (Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal), №56080, 

рішення Великої палати 2017 р.) 
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Тема 20.  Заборона катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, 

видів поводження чи покарання. Право на свободу та особисту недоторканість. 

Обсяг та складові заборони катувань, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження чи покарання. Зобов’язання держав щодо заборони 

катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи 

покарання. Практика Європейського суду з прав людини щодо заборони 

катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи 

покарання (справа «Сорінг проти Сполученого Королівства» (Soering v. United 

Kingdom), №14038/88, 1989 р.; справа «Гефген проти Німеччини» (Gafgen v. 

Germany), №22978/05, рішення Великої палати 2010 р.; справа «Каверзін проти 

України», №23893/03, 2012 р.). Обсяг та складові права на свободу та особисту 

недоторканість. Зобов’язання держави щодо права на свободу та особисту 

недоторканість. Практика Європейського суду з прав людини щодо права на 

свободу та особисту недоторканість (справа «Харченко проти України», 

№40107/02, 2011 р.; справа «Остін та інші проти Сполученого Королівства» 

(Austin and Others v. United Kingdom), №39692/09, рішення Великої палати 

2012 р.) 
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Тема 21.  Право на повагу до приватного і сімейного життя, житла та 

кореспонденції. Право на власність. 

Обсяг та складові права на повагу до приватного і сімейного життя, житла та 

кореспонденції. Зобов’язання держав щодо права на повагу до приватного і 

сімейного життя, житла та кореспонденції. Практика Європейського суду з прав 

людини щодо права на повагу до приватного життя (справа «С. і Марпер проти 

Сполученого Королівства» (S and Marper v. United Kingdom),№№30562/04, 

30566/04, рішення Великої палати 2008 р.; справа «Денісов проти України», 

№76639/11, рішення Великої палати 2018 р.). Практика Європейського суду з 

прав людини щодо права на повагу до сімейного життя (справа «Савіни проти 

України», №39948/06, 2008 р.; справа «М.Р. іД.Р. проти України», №63551/13, 

2018 р.). Практика Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до 

житла (справа «Німіц проти Німеччини» (Niemietz v. Germany), №13710/88, 1992 

р.; справа «Кривіцька та Кривіцький проти України», №30856/03, 2011 р.). 

Практика Європейського суду з прав людини щодо прав на повагу до 

кореспонденції (справа «Захаров проти Росії» (Roman Zakharov v. Russia), 

№47143/06, Рішення Великої палати 2015 р.; справа «Барбулеску проти Румунії» 

(Barbulescu v. Romania), №6149/08, рішення Великої палати 2017 р.). Обсяг та 

складові права на власність. Зобов’язання держав щодо права на власність. 

Практика Європейського суду з прав людини щодо права на власність (справа 

«Спорронг і Льоннрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), 

№№7151/75, 7152/75, 1982 р.; справа «Лоізіду проти Туреччини» (Loizidou v. 

Turkey), №15318/89, рішення Великої палати 1996 р.; справа «Фонд «Батьківська 

турбота»» проти України», №5876/15, 2018 р.). 

4 

Тема 22. Свобода думки, совісті і релігії. Свобода вираження поглядів, зібрань 

та об’єднань. 

Обсяг та складові права на свободу думки, совісті і релігії. Зобов’язання держави 

щодо права на свободу думки, совісті і релігії. Практика Європейського суду з 

прав людини щодо права на свободу думки, совісті і релігії (справа «Коккінакіс 

проти Греції» (Kokkinakis v. Greece), №14307/88, 1993 р.; справа «С.А.С.проти 

Франції» (S.A.S. v. France), №43835/11, рішення Великої палати 2014 р.; справа 

«Евейда та інші проти Сполученого Королівства» (Eweida and Others v. United 

Kingdom), №№48420/10, 59842/10, 51671/10, 36516/10,2013 р.). Обсяг та складові 

права на свободу вираження поглядів. Зобов’язання держави щодо права на 

свободу вираження поглядів. Практика Європейського суду з прав людини щодо 

4 



права на свободу вираження поглядів (справа «Лінгенс проти Австрії» (Lingens 

v. Austria), №9815/82, 1986 р.; справа «Угорський Гельсінський Комітет проти 

Угорщини» (Magyar Helsinki Bizottsag v. Hungary), №18030/11, рішення Великої 

палати 2016 р.; справа «Аксель Шпрінгер АГ проти Німеччини» (Alex Springer 

AG v. Germany), №39954/08, рішення Великої палати 2012 р.).  Обсяг та складові 

права на свободу зібрань та об’єднань. Зобов’язання держави щодо права на 

свободу зібрань та об’єднань. Практика Європейського суду з прав людини щодо 

права на свободу зібрань та об’єднань (справа «Угорський Гельсінський Комітет 

проти Угорщини» (справа «Веніамін Тимошенко та інші проти України», 

№48408/12, 2014 р.; справа «Букта та інші проти Угорщини» (Bukta and Others v. 

Hungary), №25691/04, 2007 р.; справа «Баранкевич проти Росії» (barankevich v. 

Russia), №10519/03, 2007 р.) 

Тема 23. Заборона дискримінації. Право на справедливий суд та на ефективний 

засіб юридичного захисту. 

Обсяг та складові заборони дискримінації. Зобов’язання держави щодо заборони 

дискримінації. Практика Європейського суду з прав людини щодо заборони 

дискримінації (справа «Пічкур проти України», №10441/06, 2013 р.; справа «D.H.  

та інші проти Чеської Республіки» (D.H. and Others v. The Czech Republic), 

№57325/00, рішення Великої палати 2007 р.). Обсяг та складові права на  

справедливий суд та на ефективний засіб юридичного захисту. Зобов’язання 

держави щодо права на справедливий суд та на ефективний засіб юридичного 

захисту. Практика Європейського суду з прав людини щодо права на 

справедливий суд та на ефективний засіб юридичного захисту (справа 

«Олександр Волков проти України», №21722/11, рішення Великої палати 

2013 р.; справа «Бурмич та інші проти України», №№46852/13, 47786/13, 

54125/13, рішення Великої палати 2017 р.). 

4 

Тема 24. Правомірне обмеження прав людини та відступ держав від своїх 

зобов’язань у сфері прав людини під час надзвичайного стану, становища або 

ситуації. 

Правомірне обмеження прав людини. Відступ держави віл своїх зобов’язань у 

сфері прав людини за надзвичайних станів. 

4 

Разом за змістовий модуль 5 32 

Змістовий модуль 6. Право міжнародних організацій. 

Тема 25. Право міжнародних організацій. 2 



Поняття, джерела та принципи права міжнародних організацій. Поняття, ознаки 

та класифікація міжнародних міжурядових організацій. Міжнародні неурядові 

організації. Внутрішньо організаційний механізм (ВОМ). Класифікація органів 

міжнародної організації. Акти міжнародної організації.  

Тема 26. Загальна характеристика міжнародних організацій загальної 

компетенції. 

Міжнародна морська організація. Міжнародний трибунал ООН з морського 

права. Міжнародні організації в галузі цивільної авіації. Інтерпол. 

2 

Тема 27. Загальна характеристика регіональних міжнародних організацій. 

Регіональні міжнародні міжурядові організації. Організація Американських 

держав. Ліга арабських держав. Африканський союз. Правовий статус СНД. 

2 

Тема 28. Організація Об’єднаних Націй (ООН), Рада Європи. 

Організація Об’єднаних Націй. Статут ООН 1945 р. Спеціалізовані установи 

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

Рада. Рада по опіці. Комітет міністрів Ради Європи. Парламентська Асамблея. 

Конгрес місцевих та регіональних властей. 

2 

Разом за змістовий модуль 6 8 

Всього 90 

 

  



6.2. Практичні заняття 

Тема і зміст практичного заняття К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Поняття, предмет, методи, система та принципи 

міжнародного права. 

Тема 1. Поняття, правова природа та сфера дії сучасного 

міжнародного публічного права. Співвідношення міжнародного 

публічного права та національного права. 

2 

Тема 2. Система і структура міжнародного публічного права. Норми 

міжнародного публічного права 

4 

Тема 3. Основні принципи та інші джерела міжнародного публічного 

права 

2 

Тема 4. Правонаступництво у міжнародному публічному праві. . 

Міжнародний правотворчий процес та реалізація норм міжнародного 

публічного права.  

2 

Разом за змістовий модуль 1 12 

Змістовий модуль 2. Суб’єкти міжнародного права. Право міжнародних 

договорів. Право зовнішніх зносин. Правовий статус населення у 

міжнародному праві 

Тема 5. Суб’єкти міжнародного публічного права. Визнання у 

міжнародному публічному праві. 

4 

Тема 6. Основні концепції міжнародного публічного права 2 

Тема 7. Населення в міжнародному публічному праві 4 

Тема 8. Право міжнародних договорів.  

Тема 9. Право зовнішніх зносин. 2 

Разом за змістовий модуль 2 12 

Змістовий модуль 3. Територія у міжнародному публічному праві. 

Право міжнародних організацій. 

Тема 10. Територія у міжнародному публічному праві. 4 

Тема 11. Міжнародне морське право. Міжнародне повітряне та 

космічне право. 

4 

Тема 12. Міжнародне економічне право. Міжнародне екологічне 

право. 

2 

Разом за змістовий модуль 3 10 

Змістовий модуль 4. Міжнародне гуманітарне право. Мирні засоби 

вирішення міжнародних спорів. Право міжнародної безпеки. 

Тема 13. Міжнародне гуманітарне право. Міжнародний захист прав 

людини під час збройних конфліктів. 

8 

Тема14. Міжнародне кримінальне право  

Тема 15. Відповідальність за міжнародним публічним правом.  

Тема 16. Мирне вирішення міжнародних спорів. Право міжнародної 

безпеки. 

 

Разом за змістовий модуль 4 8 



Змістовий модуль 5. Міжнародне право прав людини. Міжнародний 

захист прав людини. 

Тема 17. Міжнародне право прав людини. Загальні положення про 

права людини. Захист прав людини в рамках ООН. 

 

Тема 18.  Захист прав людини в Європі. Інші регіональні системи 

захисті прав людини. 

 

Тема 19. Забезпечення права на життя в міжнародному публічному 

праві 

 

Тема 20.  Заборона катувань, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження чи покарання. Право на свободу та 

особисту недоторканість. 

 

Тема 21.  Право на повагу до приватного і сімейного життя, житла та 

кореспонденції.  Право на власність 

 

Тема 22. Свобода думки, совісті і релігії. Свобода вираження 

поглядів, зібрань та об’єднань. 

 

Тема 23. Заборона дискримінації. Право на справедливий суд та на 

ефективний засіб юридичного захисту. 

 

Тема 24. Правомірне обмеження прав людини та відступ держав від 

своїх зобов’язань у сфері прав людини під час надзвичайного стану, 

становища або ситуації. 

 

Разом за змістовий модуль 5  

Змістовий модуль 6. Право міжнародних організацій. 

Тема 25. Право міжнародних організацій.  

Тема 26. Загальна характеристика міжнародних організацій загальної 

компетенції. 

 

Тема 27. Загальна характеристика регіональних міжнародних 

організацій. 

 

Тема 28. Організація Об’єднаних Націй (ООН), Рада Європи.  

Разом за змістовий модуль 6  

Всього 42 
 

  



6.3. Самостійна робота 

№

№ 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальні теорії визнання.  2 

2 Порядок формування норм міжнародного звичаєвого 

права. 

2 

3 Юридична характеристика делімітації та демаркації як 

складових процедури визначення лінії проходження 

державного кордону. 

2 

4 Представництва держав при міжнародних організаціях. 2 

5 Механізм вирішення спорів в ОБСЄ, Раді Європи, СНД. 2 

6 Разом 10 

 

Примітка: У розрахунку годин на виконання самостійної роботи передбачено час 

на виконання індивідуальних завдань 

 

  



6.4. Орієнтовна тематика  групових завдань 

Завдання № 1. Питання та завдання для самостійного контролю. 

1. З'ясуйте, в чому полягає особливість міжнародного право як системи 

права. 

2. Як слід розуміти ознаку нормативності міжнародного публічного 

права? 

3. Чим міжнародне право відрізняється від національного 

законодавства? 

4. Розкрийте зміст відмінностей між міжнародним правом і 

національним правом. 

Завдання № 2. Питання та завдання для самостійного контролю. 

1.    Охарактеризуйте кожний період розвитку міжнародного права. 

2.    Проаналізуйте основні міжнародно-правові акти ООН 

3.  Охарактеризуйте Віденську конвенцію про право міжнародних 

договорів 1969 року. 

Завдання № 3. Питання та завдання для самостійного контролю. 

1.     Назвіть суб'єкти МПП і дайте їм визначення. 

2.     Розкрийте відмінність основних і похідних суб'єктів МПП. 

3.     Дайте характеристику зазначеним джерелам міжнародного права. 

4.     Визначте співвідношення міжнародного публічного права з 

міжнародним приватним правом? 

Завдання № 4. Питання та завдання для самостійного контролю. 

1.     Визначте стадії міжнародної правотворчості (В.Г. Буткевич с.412). 

2.     Назвіть відомі науці і практиці способи створення норм МПП. 

3.     В чому полягає відмінність між кодифікацією та інкорпорацією 

норм МПП? 

4.     Назвіть основний принцип створення норм МПП? 

Завдання № 5. Питання та завдання для самостійного контролю 

1.   Визначте зміст та форми реалізації норм міжнародного права. 



2.    Національний механізм (зміст процесу) імплементації норм 

міжнародного права. 

3.   Розкрийте концепцію примату міжнародного права над 

внутрішньодержавним правом 

Завдання № 6. Питання та завдання для самостійного контролю. 

1.     Розкрийте та порівняйте зміст двох теорій визнання: конститутивної 

й декларативної. 

2.     Визначте форми визнання та розкрийте їх зміст. 

3.     Назвіть на які випадки правонаступництва поширюється положення 

Конвенції 1978р. 

4. Які зобов'язання взяла на себе Україна відповідно до Закону «Про 

правонаступництво»? 

 

Завдання № 7. Питання та завдання для самостійного контролю. 

1.     Дайте визначення терміну «території». 

2.     Що становить основу юридичної природи державної території. 

3.     Визначте зміст правового явища «міжнародна територія спільного 

користування». 

4.     Державне територіальне верховенство, дайте юридичне розуміння. 

5.     Визначте повітряну територія держави Україна. 

6.     Визначте морські кордони держави Україна. 

7.     Визначте особливості міжнародних річок. 

8.     З'ясуйте якими міжнародними нормами встановлений правовий 

режим Антарктиди. 

9.     Визначте поняття громадянства. Хто за Законом України є 

громадянином України? 

10. Розкрийте зміст правового режиму іноземців. 

11. Визначте правовий статус біженців і переміщених осіб. 

12. Класифікуйте права людини та розкажіть про їх втілення в 

міжнародному праві. 



Завдання № 8. Питання та завдання для самостійного контролю. 

1.З'ясуйте процес становлення основних принципів міжнародного права. 

2.Визначте зміст основних принципів міжнародного права. 

3.Назвіть мирні засоби вирішення міжнародних суперечок та дайте їм 

характеристику. 

Завдання № 9. Питання та завдання для самостійного контролю. 

1.  Дайте поняття міжнародно-правової відповідальності. 

2.  Визначте мету та функції міжнародно-правової відповідальності 

3.  Назвіть види та форми міжнародної відповідальності держав. 

4. Відповідно до ст.ст.20 – 25 Статуту ООН з'ясуйте обставини, що 

виключають протиправність діянь в міжнародному праві. 

5.  Назвіть підстави міжнародно-правової відповідальності держав. 

6.   Дайте класифікацію протиправних дій в міжнародному праві. 

7. Охарактеризуйте інститути міжнародно-правої відповідальності. 

Завдання 9. 

1.       Характеристика історичних аспектів розвитку системи між-

народно-правового забезпечення соціально-економічних прав особи. 

2.       Аналіз поглядів Р Оуена в аспекті можливості їх втілення в сучасну 

систему міжнародно-правового захисту прав “другого покоління”. 

3.       Плюралістична наукова думка щодо конституційного відобра-

ження соціально-економічних прав людини. 

Завдання 10. 

1.       Порівняльна характеристика положень Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права та Міжнародного пакту про соціальні, 

економічні і культурні права в аспекті ступеня імперативності обов’язку 

держав щодо забезпечення цих категорій прав. 

2.       Сучасний стан і перспективи реалізації Україною міжнародно- 

правових норм у сфері захисту прав людини універсального характеру. 

3.       Участь Організації Об’єднаних Націй в системі міжнародно- 

правового захисту інвалідів. 



Завдання11. 

1.       Порівняльно-правовий аналіз моделі омбудсмена ООН і моделі 

омбудсмена ЄС. 

2.   Історико-правові аспекти створювання інституту омбудсмена у світі. 

3.   Порівняльно-правовий аналіз моделей омбудсменів держав Західної 

Європи та країн СНД. 

Завдання 12. 

1.       Порівняльно-правові аспекти контрольного механізму ООН і Ради 

Європи щодо забезпечення дотримання прав людини “першого покоління”. 

2.       Історико-правові аспекти формування контрольного механізму 

щодо забезпечення дотримання прав людини на універсальному рівні. 

3.       Переваги та недоліки контрольного механізму ООН щодо за-

безпечення дотримання прав “першого покоління”. 

Завдання 13. 

1.       Аналіз плюралістичної наукової думки щодо ефективності кон-

трольного механізму Міжнародної організації праці. 

2.       Порівняльно-правовий аналіз міжнародних контрольних ме-

ханізмів щодо забезпечення дотримання прав “першого покоління” і прав 

“другого покоління”. 

3.       Співвідношення контрольного механізму МОП і внутрішньої 

компетенції держав — учасниць Організації. 

Завдання 14. 

1.       Порівняльно-правовий аналіз систем захисту прав людини та 

основних свобод в Арабському регіоні та в державах Африки. 

2.       Специфіка системи захисту соціально-економічних прав людини 

на регіональному рівні. 

3.       Характеристика співвідношення систем захисту громадянсько- 

політичних та соціально-економічних прав людини на регіональному рівні. 

  



Орієнтовна тематика індивідуальних завдань 

1. Походження та розвиток міжнародного права.  

2. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права. 

3. Принципів міжнародного права. 

4. Міжнародне право як самостійна система права. 

5. Юридично обов’язкова сила міжнародного права. 

6. Суспільне міжнародне право та його ознаки. 

7. Доктринальні підходи до проблеми співвідношення міжнародного 

та внутрішньодержавного права. 

8. Загальні теорії визнання.  

9. Правопреемство у МП. 

10. Види та форми правонаступництва в міжнародному праві. 

11. Умови визнання міжнародної правосуб’єктності націй і народів, 

які борються за самовизначення.  

12. Кодифікація та прогресивний розвиток міжнародного права.  

        13. Конвенція – її структура, види, значення, як джерела МП. 

2.  Міжнародний договір як джерело міжнародного права. 

3.  Порядок формування норм міжнародного звичаєвого права. 

16. Концепція прав людини та її втілення у міжнародному праві.  

17. Міжнародні механізми контролю за дотриманням прав людини. 

18. Концепції ООН, в яких передбачено можливість звернення індивіда 

за захистом своїх порушених прав.  

16. Порівняльний аналіз функціонування американської та 

африканської системи захисту прав людини. 

20.  Реєстрація та опублікування міжнародних договорів. 

21. Роль договору в сучасних міжнародних відносинах. 

22. Органи та посадові особи що уповноважені представляти держави чи 

МО при укладенні міжнародного договору. 

23. Зміст міжнародної та внутрішньодержавної реєстрації міжнародних 

договорів. 



24. Юридичні підстави для припинення дії міжнародного договору. 

25. Концепцій нічиєї землі та простору загального користування   всіма 

народами.  

26. Види територій у міжнародному праві та суть їх правового режиму. 

27. Юридичні механізми міжнародного права, що застосовують під час 

зміни державної території. 

28. Юридична характеристика делімітації та демаркації як складових 

процедури визначення лінії проходження державного кордону. 

29. Правовий режим міжнародного району морського дна  

30. Міжнародно-правовий механізм захисту та збереження морського 

середовища 

31. Міжнародні морські організації 

32. Відповідальність у міжнародному повітряному праві. 

33. Міжнародне співробітництво у боротьбі з актами незаконного 

втручання у діяльність цивільної авіації. 

34.Міжнародно-правова регламентація деяких видів космічної 

діяльності. 

35. Відповідальність у міжнародному космічному просторі. 

36. Міжнародні міждержавні організації, що беруть участь у 

регулюванні комерційного повітро плавання в різних регіонах земної кулі? 

37. Торгівельні представництва. 

38. Представництва держав при міжнародних організаціях. 

39. Привілеї та імунітети міжнародних організацій та їх персоналу. 

40. Спеціальні місії. 

41. Суб'єктами права зовнішніх зносин та їх характеристика. 

42. Повноваження дуаєна дипломатичного корпусу. 

43. Проаналізуйте внутрішньо організаційний механізм ОБСС, НАТО, 

СНД, ОЛД. 

44. Проаналізуйте теорію повноважень стосовно діяльності МО, 

45. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол). 



46. Міжнародні стандарти поводження з правопорушниками. 

47. Розкрицте поняття «міжнародне кримінальне право»? 

48. Поняття та порівняльна характеристика міжнародного злочину та 

злочину міжнародного характеру. 

49. Види і форми співпраці держав у боротьбі зі злочинами  

міжнародного характеру? 

50. Відповідальність за матеріальну шкоду спричинену міжнародними 

деліктами. 

51. Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів. 

       52. Концепції відповідальності у міжнародному праві. 

53. Реалізація принципу мирного вирішення міжнародного спору за 

допомогою міжнародних організацій. 

54. Поняття і види міжнародних спорів. 

55. Поняття мирних засобів вирішення міжнародних спорів, їх 

класифікація. 

56.  Загальна характеристика дипломатичних засобів вирішення 

міжнародних спорів. 

57.  Юридичні засоби вирішення міжнародних спорів. 

58.  Механізм вирішення спорів в ОБСЄ, Раді Європи, СНД. 

59.  Основні види збройних конфліктів. 

60.  Основні відмінності між внутрішніми безпорядками та збройними  

конфліктами. 

 

  



7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у 

програмі Microsoft Office PowerPoint, роздатковий матеріал, дискусійне 

обговорення проблемних питань. 

Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-практикумів з 

виконанням ситуаційних та розрахункових завдань - індивідуальних та в 

групах; конференцій; ділових та рольових ігор. 

 

 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль з предмету «Міжнародне право» включає тематичне 

оцінювання та модульний контроль. 

Тематичне оцінювання аудиторної та самостійної роботи студентів 

здійснюється на основі отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові 

відповіді з предмету, самостійні, практичні та контрольні роботи. 

Поточний контроль за виконанням ІНДЗ здійснюється відповідно до 

графіку виконання завдання. 

Модульний контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування.  

Кількість отриманих балів з кожного виду навчальних робіт за різними 

формами поточного контролю виставляється студентам у журнал академічної 

групи та електронний журнал після кожного контрольного заходу. 

 Підсумковий контроль навчальної діяльності студентів здійснюється 

у формі заліку (у 3 семестрі) та іспиту (у 4 семестрі) за результатами поточного 

контролю (тематичного оцінювання, виконання ІНДЗ та модульного 

контролю) і передбачає обов’язкову присутності студентів. Результати іспиту 

оприлюднюються в журналі академічної групи після проведення підсумкового 

контролю у вигляді тестування та усних відповідей студентів під час іспиту в  

екзаменаційну сесію 

 



9. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінка за лекційне заняття виставляється за активність студента в 

дискусії, якість конспекту. 

Оцінку на практичному занятті студент отримує за виконані 

індивідуальні роботи, командні проекти, зроблені доповіді, презентації, 

реферати, есе, активність під час дискусій.  

Під час модульного та підсумкового контролю засобами оцінювання 

результатів навчання з дисципліни є стандартизовані комп’ютерні тести. 

 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточний контроль успішності здобувачів вищої освіти здійснюється за 

чотирирівневою шкалою - «2», «З», «4», «5». 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

за чотирирівневою шкалою 

 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано завдання. Водночас здобувач вищої освіти має 

продемонструвати вміння аналізувати і оцінювати 

явища, факти і процеси, застосовувати наукові методи 

для аналізу конкретних ситуацій, робити самостійні 

висновки, на основі яких прогнозувати можливий 

розвиток подій і процесів, докладно обґрунтувати свої 

твердження та висновки. 

«Добре» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано75 % завдань. Водночас здобувач вищої освіти 

виявляє навички аналізувати і оцінювати явища, факти і 



події, робити самостійні висновки, на основі яких 

прогнозувати можливий розвиток подій і процесів та 

докладно обґрунтувати свої твердження та висновки. 

«Задовільно» Отримують за роботу, в якій правильно виконано 

60 % завдань. При цьому здобувач вищої освіти не 

виявив вміння аналізувати і оцінювати явища, факти та 

недостатньо обґрунтував твердження та висновки, 

недостатньо певно орієнтується у навчальному матеріалі. 

«Незадовільно» Отримують за роботу, в якій виконано менш як 60 

% завдань. При цьому здобувач вищої освіти демонструє 

невміння аналізувати явища, факти, події, робити 

самостійні висновки та їх обґрунтувати, що свідчить про 

те, що студент не оволодів програмним матеріалом. 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою. 

Вона обчислюється як середнє арифметичне значення (САЗ) всіх отриманих 

студентом оцінок з наступним переведенням їх у бали за такою формулою: 

де БПК – бали з поточного контролю; САЗ – середнє арифметичне 

значення усіх отриманих студентом оцінок (з точністю до 0,01); mах ПК – 

максимально можлива кількість балів з поточного контролю. 

Відсутність студента на занятті у формулі приймається як «0». 

 

Критерії оцінювання за дворівневою шкалою 

Під час проведення заліку навчальні досягнення студентів оцінюються 

за дворівневою шкалою: зараховано, незараховано. 

Оцінка «зараховано» (60-100 балів) ставиться студентові, який виявив 

знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для 

подальшого навчання і майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати 

завдання, передбаченні програмою, ознайомлений з основною 



рекомендованою літературою; під час виконання завдань припускається 

помилок, але демонструє спроможність їх усувати. 

Оцінка «незараховано» (1-59 балів) ставиться студентові, який допускає 

принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може 

продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових 

занять з відповідної дисципліни. 

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

За 100-

бальною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 

іспит залік 

90-100 A Відмінно  

 

 

Зараховано 

82-89 B Добре 

75-81 C 

64-74 D Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX Незадовільно (незараховано) з можливістю 

повторного складання 

1-34 F Незадовільно (незараховано) з обов’язковим 

повторним вивченням 

  



11. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

Наочні засоби: 

1. Слайдові презентації у програмі Microsoft Office PowerPoint; 

2. Інформаційні стенди у навчальній аудиторії; 

3. Нормативно-технічна документація; 
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3. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 

4. http://kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

5. http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України. 

6. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України. 

7. http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система 

«Нормативні акти України (НАУ)». 

8. Бібліотека Міжнародного центру перспективних досліджень. – 

http://www.icps.kiev.ua/library. 
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