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Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право» є 

набуття та поглиблення знань з міжнародного публічного права, формування 

вмінь та навичок правильного тлумачення і реалізації міжнародних норм та 

принципів; аналіз сучасної системи світового правопорядку та підготовка 

висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців з ґрунтовними 

теоретичними знаннями та практичними навичками для участі у міжнародних 

відносинах на підставі міжнародно-правового підходу. 

Навчальна мета: навчити студентів професійно підходити до виконання 

обов’язків відповідно до вимог міжнародного публічного права. Для реалізації 

навчальної мети студенти повинні творчо мислити і вміти застосовувати 

здобуті знання при аналізі правових явищ, конкретних ситуацій сучасного 

міжнародного життя тощо. При цьому теоретичні знання не повинні бути 

догмою, суб’єктивними стандартами, а логічним інструментарієм у професійній 

діяльності. Передбачається також отримання навичок роботи з міжнародними 

договорами та справами міжнародних судових органів, їх тлумачення та 

застосування до конкретних ситуацій міжнародного життя. 

Розвиваюча мета: створення сприятливих умов для розкриття й 

розвитку здібностей та обдарувань здобувачів вищої освіти, професійного 

самовизначення, саморозвитку та самоактуалізації; розвивати здатність до 

абстрактного, логічного, критичного, творчого мислення, генерування нових 

ідей, до аналізу і синтезу; розвивати здатність розв’язувати складні морально-

правові задачі та проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у 

процесі навчання; розвивати здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку міжнародного публічного права, його місця у 

загальній системі знань про право, розвитку суспільства, техніки і технологій; 

розвивати здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

міжнародних документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

Виховна мета: усвідомлення сильних та слабких сторін міжнародного 

публічного права, яке намагається впроваджувати такі цінності як повага до 

прав людини та народів, мирне вирішення міжнародних спорів тощо. 

Міжнародне публічне право є не тільки вагомим елементом правової культури 

особистості, але й цілком необхідною частиною загальнолюдської культури; 

формування духовності, орієнтирів на загальнолюдські та національні цінності, 

виховання любові до своєї держави, землі, народу; готовності брати участь у 

процесах налагодження міждержавних відносин та ефективно виконувати свої 

майбутні професійні обов’язки; виховання у студентів правової, етичної, 

політичної, естетичної, економічної, психологічної, педагогічної, екологічної та 

інших видів культури; виховання прагнення до збереження навколишнього 

середовища; виховання поваги до честі і гідності людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння їх правової природи. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: міжнародне 

публічне право як навчальна дисципліна є самостійним правовим комплексом, 

норми якого встановлюються за допомогою узгодженого волевиявлення 

держав, а реалізуються як в міждержавному спілкуванні, так і у 
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внутрішньодержавній сфері. Сучасний стан міжнародно-правового 

регулювання відносин між зацікавленими суб’єктами, його місце в правовій 

системі України, каталог міжнародних договорів та українського законодавства 

визначають цінність міжнародного права для тих, хто вже працює в органах 

публічної влади та забезпечують внутрішній правопорядок. 

Сьогодні на зміст міжнародно-правового регулювання суттєво впливають 

такі фактори, як розширення кола суб’єктів міжнародного права, масштабний 

характер технологічної та інформаційної революції, посилення впливу «м’якого 

права», стійка тенденція до демократизації міжнародного та 

внутрішньодержавного життя, розвиток механізмів захисту прав людини. Все 

більше проявляє себе тенденція юридичного забезпечення інтересів 

міжнародного співтовариства в цілому. Відчувається потреба в посиленні ролі 

ООН у вирішенні глобальних проблем; суттєві зміни відбуваються в механізмі 

створення норм міжнародного права під егідою ООН. Зростає значення 

міжнародних судів та механізмів виконання їх рішень порушниками 

міжнародних норм та принципів. Ці процеси сприяють все більш активному 

застосуванню норм міжнародного права в правовій системі України, завдяки 

чому відкриваються широкі можливості для використання потенціалу, 

закладеного у високій соціальній цінності міжнародного права, в практичній 

діяльності органів, організацій та установ у сфері внутрішньодержавних 

відносин. 

Основним завданням курсу міжнародного публічного права є формування 

у студентів загального уявлення про цю особливу систему права. Оскільки 

сьогодні міжнародне право здійснює вплив практично на усі сфери життя, 

застосування міжнародного права – одна з важливих сторін діяльності не тільки 

тих, хто безпосередньо зв'язаний з міжнародними правовідносинами, а і тих, 

хто стикається з цими питаннями опосередковано. Тому міжнародне публічне 

право об’єктивно пов’язане із такими дисциплінами, як «Теорія держави та 

права», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Конституційне право»,  

«Політологія» та ін. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне публічне 

право»: 

соціально-гуманітарна ерудованість, яка передбачає сформованість у 

студентів умінь:  

1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин.  

2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

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

4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми.  

5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) 

з достатньою обґрунтованістю. 
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6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему; 

 дослідницькі навички, які забезпечують можливість студентам:  

7. Застосовувати знання з основ теорії міжнародного публічного 

права, системи та джерел міжнародного публічного права; застосовувати 

знання зовнішньої політики держав, еволюцію підходів до формування та 

здійснення зовнішньої політики України, принципи функціонування інститутів 

зовнішньої політики. 

8. Здійснювати юридичний аналіз та юридичну 

кваліфікацію міжнародних подій на основі тлумачення міжнародно-

правових норм і принципів. 

9. Застосовувати міжнародно-правові норми, які регулюють трудові 

відносини, ускладнені іноземними елементом, що виникають у процесі 

реалізації особою права на працю. 

10. Здійснювати юридичний супровід основних видів 

зовнішньоекономічних операцій, організації міжнародної взаємодії з 

економічних питань. 

11. Розробляти та відстоювати юридичну позицію в інтересах 

клієнта, висувати контраргументи проти позиції опонентів, вести дискусію й 

дебати з міжнародно- правових і загальноюридичних питань. 

12. Аналізувати договірний та інституційний механізми правового 

регулювання європейської інтеграції; вміння аналізувати практику органів 

євроінтеграційних об’єднань, рішення Суду ЄС та національних судових 

установ держав-членів; 

комунікація, яка дозволяє: 

13. Дотримуватися основних норм дипломатичного та ділового 

етикету, здатність враховувати національні особливості культури та 

психології представників іноземних держав. 

14. Вести дипломатичне та ділове листування, працювати з 

міжнародними договорами, актами міжнародних організацій, іншими 

міжнародними документами; аналізувати їхній характер і юридичний статус, 

складати проекти і супровідну документацію українською й іноземними 

мовами. 

15. Аналізувати особливості міжнародно-правових явищ, 

прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права; здатність 

адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми і  принципи в 

національній правовій системі. 

16. Вільно спілкуватися державною мовою, а також мовами 

міжнародного спілкування як усно, так і письмово, правильно вживаючи 

правничу термінологію.  

17. Володіти базовими навичками риторики.  

18. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики 

доступно і зрозуміло.  

19. Пояснювати характер певних міжнародних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту; 
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професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій орієнтовані на те, щоб здобувачі вищої освіти вміли: 

20. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності.  

21. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних.  

22. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними 

програмами, необхідними у професійній діяльності.  

23. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи; 

праворозуміння – забезпечує здатність: 

24. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування міжнародної правової 

системи.  

25. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів міжнародного публічного права.  

26. Пояснювати природу та зміст основних міжнародних правових 

явищ і процесів; 

правозастосування – дозволяє здобувачам вищої освіти: 

27. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки.  

28. Готувати проекти необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.  

29. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 
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Програма навчальної дисципліни  

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО 

ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 

Міжнародне публічне право як особлива система права. Функції 

міжнародного права. Співвідношення міжнародного права і внутрідержавного 

права, міжнародного публічного і міжнародного приватного права. Система 

міжнародного права: норми, основні принципи і інститути міжнародного права. 

Галузі міжнародного права. Джерела міжнародного права. 

Міжнародне публічне право як наука. Міжнародне право як навчальна 

дисципліна: предмет, завдання, система курсу, джерела і література. 

 

ТЕМА 2. СУБ’ЄКТИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО 

ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 

Поняття і види суб'єктів міжнародного права. Первинні і похідні суб'єкти 

міжнародного права. Міжнародно-правове визнання. Теорії визнання. Форми 

визнання: де-факто, де-юре. Види міжнародно-правового визнання. 

 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 

Поняття принципів міжнародного публічного права. Принцип мирного 

існування країн із різними соціально-економічними та політичними системами.  

Принципи, які безпосередньо відносяться до підтримки міжнародного 

миру і безпеки: незастосування сили і погрози силою; мірного вирішення 

міжнародних спорів; територіальній цілісності держави; непорушності 

державних кордонів.  

Загальні принципи міжнародного співробітництва: суверенної рівності 

держав; невтручання у внутрішні справи; загальної поваги прав людини; 

самовизначення націй і народів; співробітництво держав; сумлінне виконання 

міжнародних зобов'язань. 

 

ТЕМА 4. ТЕРИТОРІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ 

Поняття і види територій. Державна територія, її ознаки. Державні 

кордони. Делімітація. Демаркація. Територіальний розподіл. Територіальний 

спор і претензія. Демілітаризовані і нейтралізовані зони. Міжнародні ріки. 

Міжнародно-правовий режим Антарктики. Правовий режим Арктики. 

 

ТЕМА 5. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ 

Поняття і джерела права міжнародних публічних договорів. Поняття і 

юридична природа міжнародного договору. Класифікація міжнародних 

договорів їх форма і структура. Укладання міжнародних договорів. Тлумачення 

міжнародного договору. Припинення і призупинення міжнародного договору. 

Забезпечення виконання міжнародного договору. 
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ТЕМА 6. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО У МІЖНАРОДНОМУ 

ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ 

Зміст та визначення правонаступництва держав. Правонаступництво 

держав при виникненні нової держави у результаті соціальної революції або 

деколонізації. Правонаступництво держав при виникненні нової держави у 

результаті розпаду держави або виділення з неї частини території. 

Правонаступництво держав при виникненні нової держави у результаті 

об’єднання декількох держав або приєднання частини території. 

Правонаступництво держав у міжнародних організаціях. 

 

ТЕМА 7. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Поняття і класифікація міжнародних публічних організацій. Порядок 

утворення міжнародних організацій і припинення їх існування, компетенція, 

повноваження і функції міжнародних організацій. Органи міжнародної 

організації. Прийняття рішень міжнародними організаціями. Організація 

Об'єднаних Націй (ООН). Спеціалізовані установи ООН. Регіональні 

міжнародні організації. 

 

ТЕМА 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ 

ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ 

Поняття міжнародно-правової відповідальності. Джерела права інституту 

міжнародно-правової відповідальності. Суб'єкти міжнародно-правової 

відповідальності. Види і форми міжнародно-правової відповідальності. 

Підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності. Реалізація 

відповідальності. Обставини, які звільняють від відповідальності. 

Відповідальність за міжнародні злочини. Відповідальність фізичних осіб. 

Відповідальність міжнародних організацій. 

 

ТЕМА 9. ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРАВО 

Поняття дипломатичного права. Дипломатичні представництва та місії. 

Дипломатичний корпус. Привілеї та імунітети. Дипломатичне право 

спеціальних місій і міжнародних організацій. 

 

ТЕМА 10. КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО 

Поняття та джерела консульського права. Типи консульських установ. 

Призначення консула та припинення його повноважень. Функції консульських 

установ. Консульські імунітети та привілеї. 

 

ТЕМА 11. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО 

Головні права і свободи у міжнародному праві. Міжнародні стандарти в 

галузі прав людини. Міжнародне співробітництво в галузі прав людини. Права, 

свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні. 

Міжнародні сутички. Початок війни. Нейтралітет. Правове положення 

учасників збройних сутичок. Воєнна окупація. Заборонені засоби та методи 
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ведення збройних дій (сухопутна війна). Морська та повітряна війна. Права 

особи при збройних сутичках. Завершення військових дій та стану війни. 

 

ТЕМА 12. ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 

Поняття міжнародної сутички та міжнародної ситуації. Мірні засоби 

вирішення міжнародних сутичок: переговори, обслідування, примирення, 

посередництво. Вирішення міжнародних сутичок в арбітражних (третейських) 

та судових міжнародних органах.  
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Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право» передбачено: 

- для денної форми навчання – екзамен, залік; 

- для заочної форми навчання – екзамен. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 
 

 

Для навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

В університеті, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII, з урахуванням «Положення про організацію освітнього 

процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ», 

затвердженого наказом ДДУВС від 09.04.2019 № 293, педагогічний контроль 

розглядається як основна ланка, що забезпечує неперервність процесу 

виховання, освіти та професійної підготовки і має чотири пріоритетні функції: 

діагностичну, навчальну, організаційну та виховну. 

У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника зі 

студентом під час освітнього процесу, педагогічний контроль являє собою 

систему перевірки результатів якості освіти та професійної підготовки й 

означає виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей тих, хто навчається. Основним предметом оцінки результатів 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні 
практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні 
навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 
Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий 
характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 
Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; 
практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами 
виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання 
професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 
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освіти є отримані результати навчання у вигляді компетентностей, 

затверджених державним стандартом освіти зі спеціальності 081 Право. 

Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих 

навчальних результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, 

забезпечувати об’єктивний поточний та підсумковий контролі. 

Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система 

об’єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням 

технічних засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю 

знань студентів є складовими навчально-методичних комплексів навчальних 

дисциплін і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з дисципліни. 

 

Для навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

- семінарські заняття; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- перевірка самостійної роботи; 

- залік тощо. 
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Форма навчання  ДЕННА     Обсяг  4.0 кредитів ЄКТС (120 годин). 

Факультет юридичний 
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. с/

р, 

ін

д. 

р. 
1 Поняття та джерела міжнародного публічного права 8 4 2 2   4 

2 Суб’єкти сучасного міжнародного публічного права 12 6 2 2 2 6 

3 Принципи міжнародного публічного права 10 6 2 2 2 4 

4 Територія в міжнародному публічному праві 8 4 2   2 4 

5 Право міжнародних договорів 12 6 2 2 2 6 

6 Правонаступництво у міжнародному публічному праві 8 2  2  6 

 Форма підсумкового контролю   

залік 

7 Право міжнародних організацій 10 6 2 2 2  4 

8 Відповідальність у міжнародному публічному праві 10 6 2 2 2 4 

9 Дипломатичне право 12 6 2 2 2 6 

10 Консульське право 6 2     2 4 

11 Міжнародне гуманітарне право 8 2 2     6 

12 Право міжнародної безпеки 12 6 2 2 2 6 

  Усього за семестр 120 60 20 18 18 60 

  Форма підсумкового контролю Екзамен 

Розглянуто на засіданні кафедри загальноправових дисциплін 

26.06.2019, протокол №20 

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 

 



 13 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
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                            Лариса НАЛИВАЙКО 

___.________.2019 
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Освітній ступінь «бакалавр» 

Спеціальність  081 Право 

на 2019/2020 навчальний рік 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг  4.0 кредитів ЄКТС (120 годин). 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації 

Курс 3   Групи  ЮЗ-741-742, ЮЗ-831 МСН, ЮЗ-921 МС 
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. 
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/ 
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.р

. 

1 Поняття та джерела міжнародного публічного права 18 4 2 2   14 

2 Суб’єкти сучасного міжнародного публічного права 36 6 2 2 2 30 

3 Принципи міжнародного публічного права 32 2 2   30 

4 Право міжнародних договорів 32 2 2   30 

  Усього за семестр 120 14 8 4 2 104 

  Форма підсумкового контролю Екзамен 

 

Розглянуто на засіданні кафедри загальноправових дисциплін 

26.06.2019, протокол №20 

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 
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Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 

(рекомендовані джерела інформації) 

 

«Міжнародне публічне право» 

Освітній ступінь «бакалавр» 

Спеціальність  081 Право 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

1. Основні нормативні акти: 

1.1. Статут ООН від 26 червня 1945 р. Міжнародні документи. 

Організація об’єднаних націй (ООН). 

1.2. Загальна декларація прав Людини від 10 грудня 1948 р. Міжнародні 

документи. Організація об’єднаних націй (ООН). 

1.3. Європейська Конвенція про громадянство. Міжнародний договір 

від 7 листопада 1997 року (Витяг) // Бюлетень законодавства і юридичної 

практики України. 2001. № 11. С. 69-77. 

1.4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 

листопада 1950 р., з поправками, внесеними відповідно до положень 

Протоколів № 11 та № 14 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004  

1.5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 

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

16 грудня 1966 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042 

1.7. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 5 

листопада 1992 року // Офіційний вісник України. 2006. № 50. Ст. 3381. 

1.8. Конвенція про статус апатридів. Міжнародний договір від 28 

вересня 1954 року (Витяг) // Бюлетень законодавства і юридичної практики 

України. 2001. № 11. С. 131-139. 

1.9. Конвенція про статус біженців. Документ ООН від 28 липня 1951 

року (Витяг) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2001. 

№ 11. С. 111-120. 

закони: 

1.10. Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і допов.) // 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141; Офіційний вісник 

України. 2010. №72/1 Спеціальний випуск. С. 15. Ст. 2598. 

1.11. Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 

року // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 53. Ст. 799. 

1.12. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 

року // Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429. 

1.13. Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і 

допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131. 

1.14. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 

01.07.2010 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2010. № 40. Ст. 527. 

1.15. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 

2004 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 10. Ст. 45. 
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1.16. Про правонаступництво України: Закон України  12 вересня 1991р. 

// Відомості Верховної Ради України. 1991. № 46. Ст. 617. 

1.17. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту: Закон України від 08 липня 2011 року (зі змінами і допов.) // Бюлетень 

законодавства і юридичної практики України. 2001. № 11. С. 354-374. 

1.18. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 13. Ст. 65. 

1.19. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон 

України від 22 вересня 2011 року // Офіційний вісник України. 2011. № 83. 

1.20. Про дипломатичну службу: Закон України від 20.09.2001 №2728-ІІІ 

// Відомості Верховної Ради. 2002. №5. Ст. 29.  

підзаконні акти: 

1.21. Указ Президента України «Про Положення про дипломатичні 

представництва та консульські установи іноземних держав в Україні» (від 

10.06.93 р. №198/93) Право зовнішніх зносин. Збірник документів. К., 2003. С. 

94-98. 

1.22. Указ Президента України «Про Консульський Статут України» (від 

02.04.1994 р. №127/94) URL: http://zako№5.rada.gov.ua/laws/show/127/94 

1.23. Указ Президента України «Про нештатних (почесних) консулів 

України» (від 17.02.1997 р. №150/97) / Право зовнішніх зносин. Збірник 

документів. К., 2003. С. 758-761. 

 

2. Підручники: 

1.1 Баймуратов М.А. Международное право: Учебник. Х.: Одиссей, 

2008. 735 с. 

1.2 Буткевич В.Г. Міжнародне право: Основи теорії: Підручник. К.: 

Либідь, 2004. 816 с. 

1.3 Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. Харків: 

Консум, 2000. 592 с. 

1.4 Василенко В.А. Основы теории международного права. К., 1988. 

288 с. 

1.5 Курс международного права: учебник / B.Л. Толстых. М.: Волтерс 

Клувер, 2010. 1056 с. 

1.6 Лукашук И. И. Международное право: Особенная часть: учеб. для 

студентов юрид. фак. и вузов. РАН, Ин-т государства и права, Акад. прав. ун-т. 

изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2007. 517 с. 

1.7 Лукашук И. Международное право. Элементарный курс. М.: 

Юристъ, 2003. 216 с. 

1.8 Міжнародне публічне право: Підручник. 2-ге вид. / за ред. В.М. 

Репецького. К., 2012. 437 с. 

1.9 Міжнародне право: підручник. / [Ліпкан В. А. та ін.; за заг. ред. 

Ліпкан В. А.]; М-во освіти і науки України. К.: КНТ, 2009. 751 с. 

1.10 Міжнародне публічне право: підручник у 3 т. [В. Ф. Антипенко, 

Л.Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.]. К.: НАУ, 2012. Т.1. 420 с. 

1.11 Международное публичное право. Учеб. / Л. П. Ануфриева, 
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Д.К. Бекяшев, К. А. Бекяшев, В. В. Устинов [и др.]. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 784 с. 

1.12 Международное право: учебник для бакалавров / под ред. 

А. Н. Вылегжанина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2014. 

904 с. 

1.13 Международное право: учебник / В. М. Шумилов. М.: Велби, 2008. 

485 с. 

1.14 Международное право: [учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

спец. «Юриспруденция», «Междунар. отношения», «Мировая экономика»] / 

[А. Х. Абашидзе, Л. Н. Анисимов, Г. В. Бобылев и др.; отв. ред.: 

Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова]. М.: Междунар. отношения: Юрайт, 2007. 

815 с. 

1.15 Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право: Учеб. 

М.: Спарк, 1999. 287 с. 

1.16 Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. Харьков: Консум; 

НУВД, 2004. 527 с. 

1.17 Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. К.: Знання, 2011. 6-те 

вид. 398 с. 

 

2. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

2.1 Авакадов М.М. Правопреемство освободившихся государств. М., 

1983. 191 с. 

2.2 Антонович М. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закладів. К.: KM Академія, 2011. 384 с. 

2.3 Блищенко И.П. Дипломатическое право: Учеб. пособие / 

И. П. Блищенко. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 1990. 287 с. 

2.4 Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. М.,1990. 

317 с. 

2.5 Галенская Л.Н. Право убежища. Международно-правовые вопросы. 

М.,1968. 128 с. 

2.6 Георгіца А.З., Чикурлій С.О. Міжнародне публічне право: 

Навчально-методичний посібник. Чернівці: Рута, 2002. 175 с. 

2.7 Дмитрієв А. І., Муравйов В. І. Міжнародне публічне право: 

Навчальний посібник. К.: Юрінком, 2000. 640 с. 

2.8 Ильин Ю.Д. Лекции по международному публичному праву / 

Ю.Д. Ильин. Харьков: НПКФ «Консум», 1996. 236 с. 

2.9 Корецкий В.М. «Общие принципы права» в международном праве. 

К., 1957 52 с. 

2.10 Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. Вопросы теории и 

практики. М., 1986. 238 с. 

2.11 Манукян В.И. Международная защита прав человека: право, 

прецеденты, комментарии. Научно-практическое пособие / Сост.: 

В.И. Манукян. К., Изд-во «Истина», 2010. 480 с.  

2.12 Марк Дженис, Ричард Кэй, Энтони Брэдли. Европейское право в 

области прав человека. Практика и комментарии. М.: «Права человека», 1997. 
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607 с. 

2.13 Международная защита прав человека. Вводный курс: Учебное 

пососбие. М., 2000. 256 с. 

2.14 Международное право в документах: Учебное пособие / Сост.: 

Н.Т.Блатова, Г.М.Мелков. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2000. 880 с. 

2.15 Міжнародне право: Словник-довідник / Уклад.: к.ю.н., доцент 

П.В.Макушев, к.ю.н., доц.. П.Я.Мінка, Л.А.Філяніна. Д.: Дніпроп. гуманітарн. 

Ун-т, 2007. 248 с. 

2.16 Міжнародне право / Матіас Гердеґен; пер. з німецької. Київ: К. І. С., 

2011. 515 с. 

2.17 Міжнародне право: Навч. посібник / За ред. М.В. Буроменського К.: 

Юрінком Інтер, 2006. 336 с. 

2.18 Міжнародне публічне право: Навч. посібник / Відп. редактори Ю.С. 

Шемшеченко, Л.В. Губерський. К.: Юрінком Інтер, 2000. 640 с. 

2.19 Міжнародне судочинство / [К. М. Вітман та ін.]; за заг. ред. 

Ю. С. Шемшученка; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

К.: Юрид. думка, 2009. 258 с. 

2.20 Панов В.П. Международное уголовное право: Учеб. пособие. М.: 

ИНФРА-М, 1997. 320 с. 

2.21 Суверинітет України і міжнародне право / Відп. Ред. В.Н. Денисов, 

В.І.Евінтов. К.,1995. 359 с. 

2.22 Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право: навч. посібник / 

В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. К.: Центр учбової літератури, 2010. 608 с. 

2.23 Шреплер Х.–А. Международные организации. Справочник. М., 1995. 

320 с. 

4. Монографії та інші наукові видання: 

4.1 Андріанов К. До питання про юрисдикцію Європейського суду з прав 

людини. Право України. 2000. № 8. С. 46-47. 

4.2 Антонович М. Конвенція про захист прав людини і основних свобод у 

судах Європейських держав та перспективи її застосування в Україні. Право 

України. 2000. № 8. С. 42-46. 

4.3 Антонович М. Міжнародна система захисту прав людини: крізь 

призму України. Право України. 2007. № 3. С. 37-41. 

4.4 Биштыга А. Европейский суд по правам человека / А. Биштыга; науч. 

ред. А. Е. Вашкевич; пер. с пол. Е. Г. Генделя. Минск: Тесей, 2000. С. 10-30. 

4.5 Блажівська Н. Є. Виконання рішень Європейського суду з прав 

людини. Порівняльний аспект. Вісник Вищої ради юстиції. 2010. № 2. С. 83-89. 

4.6 Буроменский М. В. Обращение в Европейский суд по правам 

человека: практика Суда и особенности украинского законодательства. 

Харьков: Фолио, 2000. 32 с. 

4.7 Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском суде по правам человека // 

Государство и право. 2001. № 12. С. 5-17. 

4.8 Гольтяев А. О. Международный контроль в области прав человека и 

универсальный периодический обзор: автореферат дис. ... кандидата 

юридических наук: 12.00.10. Рос. Ун-т дружбы народов. М., 2011. 25 с.  
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4.9 Гремза Н. Ю. Конвенционные комитеты в области международной 

защиты прав человека: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.10. 

М., 2005. 191 с. 

4.10 Зубарева А. Взаємовідносини Комітету ООН з прав людини з 

іншими договірними органами з прав людини системи ООН. Вісник Львівського 

університету. Серія міжнародні відносини. 2015. Випуск 37. Частина 2. C. 39-

46. 

4.11 Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. 

В. Г. Буткевича. К.: Ред. журн. «Право України», 2011. Вип. 1. 

4.12 Євінтов В. І. Пряме застосування міжнародних стандартів прав 

людини (Коментар до ст. 9 Конституції України). Укр. часопис прав людини. 

1998. № 1. С. 26-28. 

4.13 Захист прав людини: міжнародні та національні аспекти: монографія 

/ [А. А. Телестакова та ін.; за заг. ред. А. А. Телестакової]; Київ. міжнар. ун-т. 

К.: КиМУ, 2010. 202 с. 

4.14 Камаровский Л. А. О международном суде / Л.А. Камаровский; отв. 

ред. Л. Н. Шестаков; [авт. биогр. очерка В. А. Томсинов; авт. вступ. ст. У. Э. 

Батлер]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. ф-т. М.: Зерцало: Гарант, 

2007. XLII. 442 с. 

4.15 Козакевич О. Європейський суд з прав людини: здобутки та 

перспективи. Юрид. Україна. 2003. № 4. С. 80-87. 

4.16 Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и практике ее применения / под общ. ред. д.ю.н., проф. В. А. Туманова и 

д.ю.н., проф. Л. М. Энтина. М.: НОРМА, 2002. 336 с. 

4.17 Криволапов П. С. Новые тенденции международного сотрудничества 

в области прав человека: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.10. 

Москва, 2006. 213 с.  

4.18 Лищина И. Исчерпание национальных средств защиты. Анализ 

применения статьи 35 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. Юрид. практика. 2004. № 31 (3 авг.). С. 10. 

4.19 Липачова Л. М. Реалізація конституційного права людини та 

громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського 

Суду з прав людини: Монографія. Д.: Юрид. акад. м-ва внутр. справ. 2005. 204 

с. 

4.20 Литвиненко І. Л. Міжнародно-правові механізми захисту прав 

людини. Університетські наукові записки. 2005. № 4(16). С. 271-279. 

4.21 Лукьянцев Г. Е. Европейские стандарты в области прав человека: 

теория и практика функционирования Европейской системы защиты прав 

человека и основных свобод. М.: Звенья, 2000. 253 с. 

4.22 Мармазов В. Методи динамічного тлумачення Конвенції про захист 

прав людини та основних свобод. Вісн. акад. прав, наук України. 2003. № 4. С. 

63-72. 

4.23 Мерлен-Демартис М. Застосування Європейської Конвенції на наці-

ональному рівні на прикладі Франції. Вісник Конституційного Суду України. 

2002. № 4. 49-51 с. 
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4.24 Наливайко Л. Р. Міжнародний захист прав людини. Навчальний 

посібник / Л. Р. Наливайко, К. В. Степаненко, Є. М. Щербина. 

Дніпропетровськ: ДДУВС, 2014. 152 с. 

4.25 Панова Е. В. Международно-правовые основы деятельности 

комитета по правам человека: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 

12.00.10. Рос. ун-т дружбы народов (РУДН), Москва, 2005. 21 с. 

4.26 Пастухова Л. В. Ефективність міжнародно-правових засобів 

забезпечення реалізації Конвенції про захист прав і основних свобод людини: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. K., 2003. 18 с. 

4.27 Пашук Т. І. Співвідношення права на ефективний засіб юридичного 

захисту і на справедливий судовий розгляд (у світлі європейських стандартів). 

Адвокат. 2005. № 1. С. 35-42. 

4.28 Права людини в контексті загальної декларації прав людини: 

Наукова збірка за матеріалами міжвузівської конференції (м. Бердянськ, 10 

грудня 2008 року) / За ред. В. А. Папанової, Т. К. Захарченко. Бердянськ-

Донецк: Норд-Прес, 2009. 181 с. 

4.29 Право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания: европейские стандарты, российское 

законодательство и правоприменительная практика / под общ. ред. С. И. 

Беляева. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. 244 с. 

4.30 Право на свободу и личную неприкосновенность: европейские 

стандарты и российская практика / под общ. ред. A. B. Деменевой. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. 198 с. 

4.31 Проблеми реалізації прав людини та громадянина в Україні: 

Монографія / Кол. авторів; За ред. Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчука. К.: ТОВ 

"Видавництво "Юридична думка", 2007. 424 с.  

4.32 Рабінович П. М. Рішення Європейського суду з прав людини як 

«праволюдинні» стандарти. Європейський суд з прав людини. Матеріали 

практики (1993 2003 рр.) // Праці Львів, лабораторії прав людини і громадянина 

НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування АПрН України. К.: Фенікс, 

2004. С. 9-24. 

4.33 Рабінович П. Національна імплементація міжнародних договорів 

щодо прав людини (питання загальної теорії) / П. Рабінович, Н. Раданович // 

Юрид. Україна. 2003. № 4. С. 7-13. 

4.34 Рабінович П. М. Права людини: критерії «цивілістичності» (у світлі 

практики Страсбурзького суду) / П. М. Рабінович, Р. Б. Сивий // Вісн. Акад. 

прав. наук. 2007. № 4. С. 19-29. 

4.35 Рабінович П. М. Особливості тлумачення юридичних норм щодо 

прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) / П. 

М. Рабінович, С. Є. Федик // Праці Львів, лабораторії прав людини і 

громадянина НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування АПрН України. 

Л.: Астрон, 2002. 171 с. 

4.36 Самойлов О. Ф. Місце України у світових глобальних процесах. 

Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та 

ін.]. К.: КиМУ, 2011. Вип. 3. 369 с. 
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4.37 Скрильник О. О. Особливості відповідальності в сучасному 

міжнародному праві. Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 1. С. 

155-158. 

4.38 Славкина Н. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод и национальные законодательства. Права человека. 2000. № 6. 

С. 29-34. 

4.39 Самович Ю. В. Международный механизм защиты прав и свобод 

человека: универсальный и европейский аспекты: Автореферат дисс… канд. 

юрид. наук. Специальность 12.00.10. Казань,1999. 18 с. 

4.40 Степаненко К. В. Защита прав граждан за границей: современные 

тенденции. Закон и жизнь. Международный научно-практический правовой 

журнал. 10/3. 2013. С. 187-190. 

4.41 Степаненко К. В. Система судочинства в зарубіжних країнах та 

міжнародні суди. Науково-практичні рекомендації. Д.: Дніпроп. держ. Ун-т 

внутр.справ, 2010. 37 с. 

4.42 Степаненко К. В. Перспективні напрями наукових досліджень 

сучасних міжнародних відносин. Вісник Запорізького національного 

університету. Юридичні науки. 2015. №2 (2). С. 160-165. 

4.43 Степаненко К. В. Суб’єкти міжнародного публічного права в 

сучасних умовах формування нового світопорядку. Український часопис 

міжнародного права. 2016. №1. С. 44-49. 

4.44 Степаненко К. В. Міжнародно-правове регулювання застосування 

Україною репресалій. Альманах міжнародного права. 2016. №13. С. 57-65. 

4.45 Степаненко К. В. Конвенційний механізм міжнародного захисту прав 

людини. Альманах міжнародного права. 2018. № 19. С. 105-113.  

4.46 Шишкіна Е. Деякі аспекти правової природи рішень Європейського 

суду з прав людини. Право України. 2005. № 9. С. 102-105. 

 

5. Інтернет-ресурси: 

5.1 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

5.2 Рада Безпеки ООН: http://www.un.org/ 

5.3 Рада Європи: http://www.coe.int 

5.4 Портал «Європа» Європейської Комісії: http://europa.eu  

5.5 Сайт Європейської політики сусідства: 

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm  

5.6 Представництво Європейської Комісії в Україні: 

http://www.delukr.ec.europa.eu/  

5.7 Бюро інформації Ради Європи в Україні: http://www.coe.kiev.ua/ 

5.8 Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ): 

http://www.osce.org  

5.9 Світова організація торгівлі: http://www.wto.org  

5.10 Офіційний сайт Президента України: http://www.preside№t.gov.ua/ – 

Офіційний сайт Президента України; 

5.11 Офіційний портал Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ – 

Офіційний портал Верховної Ради України; 
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5.12 Офіційний портал Кабінету Міністрів України: 

http://www.kmu.gov.ua/ – Офіційний портал Кабінету Міністрів України; 

5.13 Офіційний сайт МЗС України: https://mfa.gov.ua/ua 
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Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 

 

 


