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Освітньо-професійна програма «бакалавр» 

Спеціальність 293 Міжнародне право  

галузі знань 29 Міжнародні відносини  

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Міжнародне публічне право 

Викладач 

Лекції, консультації: Лозінська Світлана Володимирівна - кандидат 

юридичних наук, доцент. 

Семінари: Іванова Роксолана Юріївна - кандидат юридичних наук. 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Лозінська Світлана Володимирівна  

Електронна адреса:   lozinska@univer.km.ua  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6634-1575  

GoogleScholar: https://orcid.org/0000-0002-6634-1575 

Тел.:097 380 64 23 (в робочі дні з 09.00 до 17.00) 

 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Міжнародне публічне право»: «bkp2qfw». 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул. Проскурівська, 57 

ауд. 204: 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Міжнародне публічне право  - це дисципліна, яка сприяє підготовці фахівців у 

сфері міжнародного права. Студенти здобувають знання законодавства 

України та міжнародно-правових актів у галузі міжнародного права, вивчають 

загальнотеоретичні питання міжнародного публічного права, історії його 

становлення, юридичної природи та характерних особливостей. Фахівці з 

міжнародного права володіють знаннями юридичної природи міжнародного 

публічного права, історії виникнення та становлення; системи, принципів та 

суб’єктів; засад відповідальності у міжнародному праві.  

По завершенню вивчення дисципліни студенти можуть аналізувати 

міжнародно-правові акти; застосувати положення міжнародно-правових актів 

за участю України; застосувати набуті знання в галузі міжнародного права для 

надання консультацій з міжнародно-правових питань; характеризувати 

національне законодавство з точки зору його відповідності міжнародному 

праву. 

Метою навчальної дисципліни “Міжнародне публічне право” є опанування 

студентами теоретичних і практичних знань у сфері сучасного міжнародного 

публічного права, аналіз та вивчення принципів та норм, які регулюють 

відносини між державами, міжнародними організаціями та іншими суб’єктами 

міжнародного публічного права. Розширення участі України в міжнародних 

відносинах, насамперед внаслідок інтеграційних європейських та євро - 

атлантичних напрямків зумовлює необхідність засвоєння та впровадження в 

життя сучасних міжнародних стандартів через вдосконалення національних 

механізмів та створення сприятливих умов для імплементації.  

mailto:lozinska@univer.km.ua
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Цілі навчальної дисципліни  полягають в системному і всебічному підході до 

вивчення природи та змісту міжнародно-правових явищ, що визначають їх 

роль та місце в системі сучасних міжнародних відносин. 

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: 

 Етапи та особливості формування міжнародного публічного права. 

 Зміст і суть основних принципів міжнародного публічного права. 

 Правову природу та особливості об’єктів та суб’єктів міжнародного 

публічного права. 

 Види територій у міжнародному публічному праві та порядок 

визначення їх меж. 

 Особливості укладення міжнародних договорів за участю держав та 

міжнародних організацій. 

 Особливості здійснення зовнішньополітичної діяльності держави. 

 Особливості врегулювання міжнародних суперечностей. 

 Особливості міжнародно-правової відповідальності. 

 Засади та особливості співробітництва держав з окремих питань. 

вміти: 

 Кваліфікувати та розмежовувати явища міжнародного публічного 

права. 

 Кваліфікувати та розмежовувати основні принципи міжнародного 

публічного права.  

 Кваліфікувати, розмежовувати та визначати дипломатичні та 

правові засоби врегулювання міжнародних суперечностей. 

 Кваліфікувати міжнародні правопорушення та визначати можливі 

заходи міжнародно-правової відповідальності держави та інших 

суб’єктів міжнародного права. 

 Розмежовувати та визначати дипломатичні імунітети та привілеї, 

дипломатичні ранги та класи. 

 Визначати види і форми міжнародно-правової відповідальності. 

 Визначати стадії укладення міжнародних договорів. 

 Визначати місце і роль України у міжнародних відносинах, 

окреслювати пріоритети зовнішньої політики України. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності :  

- ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- ЗК2.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

- ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

- ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

- ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

- ЗК14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності : 

- СК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практики Європейського суду з прав людини. 

- СК5. Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів 

міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права.  

- СК6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.  

- СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції.  
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- СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

- СК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

Результати 

навчання 

Студент повинен продемонструвати такі результати навчання: 

- Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми 

і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.  

- Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

- Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин. 

- Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного 

та суспільного контексту. 

- Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

- Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних. 

- Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

- Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізити і 

постреквізити 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – 2-й, семестр – 2-й. 

Тип дисципліни - обов’язкова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін ОДПП 1.2.3. Історія міжнародного права, ВД 

2.1.3.Римське право. 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: ОДПП 1.2.11. Матеріальне право Європейського Союзу. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: ОДПП 1.2.16.Міжнародне економічне право, ОДПП 

1.2.17. Міжнародне приватне право, ОДПП 1.2.18. Міжнародний комерційний 

арбітраж. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3,5 кредитів ЄКТС /105 годин, у тому числі, самостійної роботи - 55 години, 

лекційних - 30 години, семінарських - 20 години.  

Форма навчання  Денна  

Мова 

викладання 
Українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

екзамен тощо.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Дошка, мультимедійний проектор, комп’ютер.  

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/1/3 

Тема 1. Поняття, 

природа, властивості 

міжнародного права 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо). 

На семінарських заняттях 

(дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

Лекція 1– 0,6 

Лекція 2– 0,6 

Лекція 3– 0,6 

Семінарське 

заняття 1– 5 

СРС – 2 

2/0,5/3 
Тема 2. Джерела 

міжнародного права 

2/0,5/3 

Тема 3. Основні 

принципи 

міжнародного права 
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вирішення ситуаційних 

завдань). 

Самостійні завдання 

(робота з довідковою 

літературою). 

2/0,5/3 
Тема 4. Суб’єкти 

міжнародного права 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо). 
На семінарських заняттях 

(дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань). 

Самостійні завдання 

(пошук інформації та її 

обробка – робота в мережі 

Інтернет та ін) 

Лекція 4– 0,6 
Лекція 5– 0,6 

Лекція 6– 0,6 

Семінарське 

заняття 2 – 5 

СРС – 2 

2/0,5/3 

Тема 5. Визнання та 

правонаступництво у 

міжнародному праві 

2/1/4 

Тема 6. Міжнародно-

правова 

відповідальність 

2/2/3 

Тема 7. Право 

міжнародних 

договорів 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 
дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо) 

На семінарських заняттях 

(бліц-опитування, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань). 

Самостійні завдання 

(індивідуальні завдання) 

Лекція 7 – 0,6 

Семінарське 

заняття 3 – 5 

СРС – 2 

2/2/4 

Тема 8. 

Дипломатичне та 

консульське право 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 
дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо). 

На семінарських заняттях 

(дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань)  

Самостійні завдання 

(пошук інформації та її 

обробка – робота в мережі 

Інтернет та ін) 

Лекція 8 – 0,6 

Семінарське 

заняття 4 – 5 

СРС – 2 

2/2/3 

Тема 9. Право 

міжнародних 

організацій 

Під час лекційних занять 
(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо). 

На семінарських заняттях 

(дискусійні обговорення 

проблемних питань). 

Самостійні завдання (есе) 

Лекція 9 – 0,6 

Семінарське 

заняття 5 – 5 

СРС – 2 

2/1/3 

Тема 10. Міжнародне 

право захисту прав і 

свобод людини. 

Міжнародно-правові 

питання громадянства 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо). 
На семінарських заняттях 

(виконання тестових 

завдань, дискусійні 

обговорення проблемних 

Лекція 10 – 0,6 

Лекція 11 – 0,6 

Семінарське 
заняття 6 – 5 

СРС – 2 
2/1/3 

Тема 11. Територія в 

міжнародному праві 
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питань, вирішення 

ситуаційних завдань). 

Самостійні завдання 

(робота з довідковою 

літературою). 

2/2/4 
Тема 12. Міжнародне 

морське право 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо) 
На семінарських заняттях 

(дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань). 

Самостійні завдання 

(пошук інформації та її 

обробка – робота в мережі 

Інтернет та ін) 

Лекція 12 – 0,6 

Семінарське 

заняття 7 – 5 

СРС – 2 

1/2/4 

Тема 13. Міжнародне 

право в період 

збройних конфліктів 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 
дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо). 

На семінарських заняттях 

(бліц-опитування, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань). 

Самостійні завдання 

(індивідуальні завдання) 

Лекція 13 – 0,6 

Семінарське 

заняття 8 – 5 

СРС – 2 1/_/4 

Тема 14. Міжнародне 

повітряне та космічне 

право 

2/2/4 

Тема 15. Мирні 

засоби вирішення 

міжнародних спорів 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 
дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо). 

На семінарських заняттях 

(дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань)  

Самостійні завдання 

(пошук інформації та її 

обробка – робота в мережі 

Інтернет та ін) 

Лекція 14 – 0,6 

Семінарське 

заняття 9 – 5 

СРС – 2 

2/2/4 

Тема 16. 

Співробітництво 

держав у боротьбі зі 

злочинністю 

Під час лекційних занять 
(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо). 

На семінарських заняттях 

(дискусійні обговорення 

проблемних питань). 

Самостійні завдання (есе) 

Лекція 15 – 0,6 

Семінарське 

заняття 10 – 5 

СРС – 2 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Міжнародне публічне право» (розміщені у Google класі (код 

приєднання: bkp2qfw) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 
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Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Міжнародне публічне право» (у Google класі (код 

приєднання: bkp2qfw) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен усно-письмовий. Структура екзаменаційного/залікового білету 

включає 3 усних питання. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Баймуратов М.А. Международное публичное право: підручник. Х. : 

Одиссей, 2003. 752с. 

2. Буткевич О.В. Мiжнародне право Стародавнього Свiту. К. : Україна, 

2004. 864 с. 

3. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: навчальний 

посібник / Відп. редактори Ю.С.Шемшученко, Л.В.Губерський. К. : 

Юрінком Інтер, 2000. 640с. 

4. Международное право: учебн. пособ. / А.Н. Вылегжанин, Ю.М. 

Колосов, Ю.Н. Малеев, Р.А. Колодкин. М. : Юрайт. Высшее 

образование, 2009. 1012 с 

5. Основи права Європейського Союзу: Нормативно матеріали / За заг. 

ред. М.В. Буроменського. X.: «Право», 2015. 328 с. 

6.  Міжнародне публічне право : підручник / В.М. Репецький, В.М. Лисик, 

М.М. Микієвич, А.О. Андрусевич, О.В. Буткевич; ред.: В.М. 

Репецький; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. 2-ге вид., стер. К. : Знання, 

2012. 437 c.  

7. Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право : підручник. Одеса: Фенікс, 

2018. 744 с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Студент відпрацьовує пропущені лекційні заняття шляхом складання 

конспекту за темою лекції. 

Студент відпрацьовує пропущені семінарські заняття згідно з графіком 

консультацій в усній формі. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у: конференціях за тематикою, 

пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному Положенням 

про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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(http://www.univer.km.ua/) 

Політика щодо 

інших питань 

Вимоги викладача:  

- обов’язкове відвідування навчальних занять;  

- активність студента під час практичних занять;  

- своєчасне виконання завдань самостійної роботи;  

- відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені 

(незадовільні оцінки) на консультаціях.  

Не допустимо:  

- пропуск занять без поважних причин; 

- запізнення на заняття;  

- користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття (за винятком дозволу 

викладача при зверненні до текстів нормативно-правових актів);  

- списування та плагіат.  

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни 

«Міжнародне публічне право», є сумою балів за лекції, семінарські заняття та 

самостійну роботу плюс бали, отримані під час екзамену. 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 

проводяться в університеті. 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – ___ ум.др.арк. 


