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1. Загальна інформація про курс 

 

Назва курсу, мова 

викладання 

Міжнародне право, мова викладання: українська 

Викладачі Баженов Олександр Львович, доцент 

Лубчинський Андрій Анатолійович, доцент 

Профайл викладачів http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/bazhenov-o-l/ 

http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/lubchynskyi-a-a/ 

E-mail: revera2003@ukr.net 

adremkpu@ukr.net 

Сторінка курсу в 

MOODLE 

https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=970 

Консультації Консультації проводяться щовівторка, впродовж семестру о 14,30; групові або односоібні 

 

 
 

2. Анотація до курсу 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Міжнародне право” складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістр 242 Туризм за освітньо-професійною програмою Туризмознавство, 241 Готельно-

ресторанна справа за освітньо-професійною програмою Готельно-ресторанна справа. 

Сучасне міжнародне право допомагає пізнати глибинні процеси й особливості становлення, розвитку і функціонування 

правової системи своєї держави та інших країн, що перебувають у процесі загальносвітового розвитку. В умовах посилення у 

світі процесів глобалізації застосування норм та принципів міжнародного права стає для України на сьогодні надважливим з 

http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/bazhenov-o-l/
http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/lubchynskyi-a-a/
mailto:revera2003@ukr.net
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огляду на все більш зростаючу зовнішньополітичну діяльність нашої держави. Міждержавні зв’язки у сфері юридичної 

співпраці є на сьогодні вагомими і спрямовані на вирішення основних глобальних проблем людства та усунення міждержавних 

конфліктів. Саме тому вивчення основ міжнародного права є надзвичайно актуальним і потребує скрупульозного відношення 

до себе. 
 

3. Мета та цілі курсу 

Мета вивчення навчальної дисципліни. вивчення навчальної дисципліни "Міжнародне право" полягає у засвоєнні 

студентами особливостей та основних понять, категорій, інститутів та галузей міжнародного права; закономірностей розвитку 

міжнародних відносин а також для формування у студентів правосвідомісті та високої правової культури та усвідомлення ними 

головних чинників підтримки сучасного міжнародного правопорядку як унормованої міжнародним правом системи 

міждержавних відносин, що має протистояти постійним викликам з боку стихії  позаправових явищ в міжнародних реаліях. 

Цілі курсу: 

1. Вироблення у студентів навичок роботи з міжнародними актами, а також їх тлумачення стосовно ситуацій 

міжнародного життя. 

2. Розуміння студентами статутної основи діяльності держав в сфері забезпечення міжнародного миру та безпеки. 

3. Розуміння дії міжнародно-правових інструментів узгодження конфлікту інтересів держав між собою та з іншими 

суб’єктами міжнародного права 

4. Знання організаційно-інституційних основ та специфіки міжнародно-правового регулювання конкретних видів 

міжнародного співробітництва тощо 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародне право» є: повторення базових знань з правознавства 

стосовно джерел правового регулювання туристичної діяльності, зокрема міжнародно-правових актів, набуття спеціальних 

знань з окремих положень міжнародного публічного та приватного права. Програма також передбачає більш поглиблене 

вивчення питань, пов’язаних з правом мирного врегулювання міжнародних спорів, договорами міжнародних транспортних та 

пасажирських перевезень, міжнародно-правової відповідальності, права власності, що дозволяє врахувати специфіку навчання 

студентів зі спеціальності «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа». 
 

4. Формат курсу 
 

Стандартний курс (очний). 

  



 
 

5. Результати навчання 
 

Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни. Відповідно до програми 

навчальної дисципліни у процесі вивчення студенти повинні знати:  предмет міжнародно-правового регулювання; сутність та 

зміст основних категорій та понять, інститутів міжнародного права; види суб’єктів міжнародного права; міжнародно-правове 

визнання держав та урядів; правонаступництво держав; сутність та класифікація норм міжнародного права; міжнародно-

правових акти, сферою яких є встановлення процедур мирного вирішення міжнародних спорів; засоби врегулювання 

міжнародних спорів; орієнтуватися в основних галузях міжнародного публічного права. 

Засвоївши курс  студент повинен вміти: узагальнювати, систематизувати та сприймати інформацію щодо розвитку 

міжнародних відносин та міжнародного права;  вільно орієнтуватися в основних інститутах міжнародного права; творчо 

застосовувати чинне законодавство, визначати шляхи його вдосконалення; вести науковий пошук нових форм і методів 

організації міжнародної співпраці; оцінювати сучасні політичні події у світлі міжнародного права; орієнтуватися в основних 

міжнародно-правових нормативних вимогах стосовно здійснення туристичної діяльності; відокремлювати залежно від 

кваліфікаційних ознак суб’єктів міжнародного права; правильно застосовувати правові норми у галузі міжнародних відносин 

юридичних та фізичних осіб, предмет міжнародно-правового регулювання. 
 

  



6. Обсяг і ознаки курсу 
 

  

Найменування показників Характеристика навчального курсу  

денна форма навчання заочна форма навчання 

Освітня програма, спеціальність 242 Туризм за освітньо-професійною 

програмою Туризмознавство; 241 Готельно-

ресторанна справа за освітньо-професійною 

програмою Готельно-ресторанна справа 

 

Рік навчання/ рік викладання перший /2019-2020  

Семестр вивчення перший  

нормативна/вибіркова нормативна  

Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити ЄКТС  

Загальний обсяг годин 150 год.  

Кількість годин навчальних занять 60 год.  

Лекційні заняття 30 год.  

Практичні заняття 0 год.  

Семінарські заняття 30 год.  

Лабораторні заняття 0 год.  

Самостійна та індивідуальна робота 90 год.  

Форма підсумкового контролю екзамен  

  



 

7. Пререквізити курсу 
 

Вивчення курсу передбачається на другому (магістерському) рівні, після того, як студенти набули компетенції 

першого (бакалаврського) рівня. 

 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

Вивчення курсу не потребує спеціального матеріально-технічного та/або інформаційного забезпечення 
 

9.  Політики курсу 
 

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконати наступні письмові роботи – реферат. 

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел списування, втручання в роботу 

інших студентів становлять, але не обмежують приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Література.  

Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає 

серед рекомендованих. 

 
 

  



11. Система оцінювання та вимоги 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний і модульний контроль (60 балів) Екзамен Сума 

Поточний 

контроль 

МКР 

 

Самостійна 

робота / ІНДЗ 40 100 

20 балів 30 балів 10 балів 

 

При оцінюванні рівня знань студента аналізу підлягають: 

▪  характеристики відповіді: цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість, правильність; 

▪  якість знань (ступінь засвоєння фактичного матеріалу): осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, 

узагальненість, міцність; 

▪  ступінь сформованості уміння поєднувати теорію і практику під час розгляду ситуацій, практичних задач, в 

процесі політичної комунікації і соціалізації; 

▪  рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, 

узагальнювати, робити висновки з проблем, що розглядаються; 

▪  досвід творчої діяльності: уміння виявляти проблеми, розв’язувати їх, формувати гіпотези; 

▪  самостійна робота: робота з навчально-методичною, науковою, допоміжною вітчизняною та зарубіжною 

літературою з питань, що розглядаються, уміння добувати інформацію з різноманітних джерел (нормативні, 

програмові; нормативні, преса), робота з комп’ютерною технікою, системою Internet . 

 

  



Підсумковий рейтинг з кредитного модуля (дисципліни) 

 

Рейтингова 

оцінка з 

кредитного 

модуля 

Оцінка за 

шкалою ЕСТS 

Рекомендов

ані 

системою 

ЕСТS 

статистичні 

значення (у 

%) 

Екзаменаці

йна оцінка 

за 

національн

ою шкалою 

Національ

на залікова 

оцінка 

90-100 і 

більше 

А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано 82-89 В (дуже добре) 25 добре 

75-81 С (добре) 30 

67-74 D (задовільно) 25 задовільно 

60-66 Е (достатньо) 10 

35-59 FX (незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання) 

  

 

 

незадовільно 

 

 

не 

зараховано 

 

 
34 і менше F (незадовільно з 

обов’язковим 

проведенням 

додаткової роботи 

щодо вивчення 

навчального 

матеріалу 

кредитного 

модуля) 

 

 
 


