
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

1. Кафедра: Конституційного та міжнародного права 

2.Інформація про 
викладачів 

Ярмакі Володимир Христофорович - кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
конституційного та міжнародного права факультету № 1 
навчально-наукового інституту права та кібербезпеки. 
Автор більше 60 наукових праць, досвід роботи більше 
20 років. 
Сфера наукових інтересів: 
Міжнародне право, адміністративне право. 
З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 
вул. Успенська 1, каб. 102, тел. (063) 631 38 40 Viber, 
Telegram, електронна адреса: yarmakivova@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 
дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-
логічній схемі 

Викладається у п’ятому семестрі на третьому році 
навчання. 

7. Кількість кредитів 
ЄКТС: 

- загальна кількість 
годин:  

3              
 

90            

8. Короткий зміст 
навчальної дисципліни 

 В рамках навчальної дисципліни міжнародне право 
передбачається глибокий аналіз і вивчення джерел 
міжнародного права.  

Особлива увага приділяється діяльності Організації 
Північноатлантичного договору. 

Метою викладання навчальної дисципліни 
«Міжнародне право» є формування у здобувачів вищої 
освіти – майбутніх фахівців правоохоронної діяльності 
та правознавців – цілісного уявлення про міжнародне 
публічне право як особливу самостійну правову 
систему, його структуру, предмет і суб'єкти, джерела та 
основні галузі; надання необхідних знань національних  
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і міжнародно-правових актів, умінь та навичок 
правильного їх застосування; формування вмінь і 
навичок роботи з нормативно-правовими документами, 
їх грамотну класифікацію, вміння правильно 
використовувати юридичні терміни; формування 
наукового світогляду; визначення проблем, що 
виникають при його застосуванні та шляхи їх усунення. 

9. Міждисциплінарні 
зв’язки 

Теорія держави і права, конституційне право, 
міжнародний захист прав людини. 

10. Форми і методи 
навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  
занять. Лекції здійснюються з ключових питань 
навчальної дисципліни. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивний,  дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Залік.  

12. Методи та критерії 
оцінювання: 

 Система оцінювання передбачає накопичення 100 
балів з кожної навчальної дисципліни, які 
перераховуються в національну шкалу та шкалу 
оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 
виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 
роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;            
40 балів - за виконання завдань, винесених на 
підсумковий контроль. 

  

 

           

   ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий 
контроль 

Аудиторна 
робота 

Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 

робота 
ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 
≤100 



 

Оцінювання компетентностей здобувача вищої 
освіти з навчальної дисципліни та виставлення 
підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 
здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня 
знань за кожне навчальне заняття та виставлення балів 
від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як 
сума всіх отриманих під час проведення навчальних 
занять балів розділена на кількість 
семінарських/практичних занять, передбачених 
тематичним планом у семестрі та помножена на 
коефіцієнт відповідності максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну 
роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за 
семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, 
передбачених тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально 
можливого балу (6 – для денної форми навчання; 4 – для 
заочної форми навчання). 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з 
навчальної дисципліни визначається науково-
педагогічним працівником, як сума отриманих 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий 
контроль 

Аудиторна 
робота Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 
≤100 



здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних 
завдань, які передбачені відповідними методичними 
матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної 
самостійної роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Кожна 
кафедра самостійно визначає і розробляє форму 
проведення модульної контрольної роботи, структуру 
завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх 
виконання. До модульної контрольної роботи 
допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

 Умови допуску здобувача вищої освіти до 
складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних 
оцінок за поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу 
успішності здобувач вищої освіти має право 
перескладати аудиторну та самостійну роботу 
відповідно до графіку, встановленого науково-
педагогічним працівником до підсумкового контролю і 
не більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у 
один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 
поточного контролю накопичив менше 60 балів, 
зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 
поточного контролю протягом семестру накопичив 60 
балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати 
накопичену кількість балів як підсумкову оцінку; 



- складати підсумковий контроль відповідно до 
розкладу.    

13. Результати 
навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 
знати: еволюцію, сучасний стан й основні тенденції 
розвитку міжнародного права; сутність основних 
галузей та інститутів міжнародного права, особливості 
функціонування основних міжнародно–правових 
інституцій, у тому числі таких міжурядових організацій, 
як ООН, НАТО, Інтерпол; організаційно-правові форми 
міжнародного співробітництва в сфері боротьби з 
організованою злочинністю.  

Вміти: аналізувати основні тенденції розвитку 
міжнародного права на сучасному етапі та чинні 
міжнародні акти; застосовувати дані науки 
міжнародного права у процесі розробки методів 
вирішення проблем міжнародно–правового регулювання 
міжвладних відносин; здійснювати міжнародно-правову 
кваліфікацію подій і явищ, що відбуваються у різних 
сферах міжвладних відносин; давати фахову оцінку 
подій і явищ у міжнародних відносинах України з 
зарубіжними країнами, про які йдеться у засобах 
масової інформації. 

14. Основні інформаційні 
джерела 

1. Північноатлантичний договір/ НАТО;  Договір, 
Пакт, Міжнародний документ  вiд 04.04.1949 
URL.:    
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_008#Text 
(дата звернення 02.09.2021). 

2. Статут Організації Об’єднаних Націй. 
Міжнародний документ від 26.06.1945 р. 
995_010. URL.:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text 
(дата звернення 02.09.2021). 

3. Міжнародне право. Підручник А. В. 
Войціховський. Харків, 2020. 544 с.  

4. Теорія міжнародного права. Навчально-
методичний посібник за ред. 
завідувача кафедри міжнародного та 
європейського права О.В. Бігняка. Херсон,  
Видавництво «Гельветика», 2020.  224 с 
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