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СИЛАБУС 

Міжнародне публічне право 
(назва освітньої компоненти (дисципліни) 

1) Шифр за освітньою програмою: ОК22 

2) Навчальний рік: 2021-2022 

3) Освітній рівень: бакалавр 

4) Форма навчання: денна, заочна, дуальна, дистанційна, змішана 

5) Галузь знань: 08 ПРАВО 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 081 «Право», ОПП «Будівельне та містобудівне право» 

8) Статус освітньої компоненти: обов’язкова  

9) Семестр: V 

11) Контактні дані викладача:  

К.ю.н., Мамонтов І.О. 

Ауд. 431 Центрального корпусу КНУБА 

Профіль на сайті КНУБА: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=47977 
Контакти: (097)737-38-40;  

E-mail: mamontov.io@knuba.edu.ua 
12) Мова викладання: українська 

 

13) Пререквізити: «Юридична деонтологія», «Теорія держави і права», «Адміністративне право» 

 

14) Мета курсу: формування у студентів системи знань щодо особливостей регулювання відносин між 

суб’єктами міжнародних відносин у різних сферах, цілісного уявлення про міжнародне право як особливу 

систему права, його структуру, предмет і суб'єктів, джерела та основні галузі; надання необхідних знань 
міжнародно-правових актів, вмінь та навичок правильного їх застосування, роботи з нормативно-правовими 

документами, правильного використання юридични термінів; формування наукового світогляду; визначення 

проблем, що виникають при застосуванні міжнародного публічного права та шляхів їх усунення. 

 

15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  
Метод перевірки 

навчального ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентності 

1. ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у 
контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Обговорення під час 
занять, тематичне 

дослідження, 

контрольна робота, 

есе, тестування 

Лекція, 
практичні 
заняття 

ІК 
ЗК10 
ЗК14 
ЗК15 

СК03 
СК04 
СК05 
СК13 
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2 ПРН3. Проводити збір і інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

контрольна робота, 

есе, тестування 

Лекція, 
практичні 

заняття 

ІК 

СК04 

СК05 

СК13 

3. ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані 

судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 
тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК10 

ЗК14 

ЗК15 
СК04 

СК05 

4. ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК05 
ЗК10 
ЗК14 
ЗК15 
СК02 
СК03 
СК04 
СК05 

СК13 

5. ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 
завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 
ЗК05 
ЗК14 
СК03 
СК04 
СК05 

СК13 

6. ПРН8. Використовувати різноманітні 

інформаційні джерела для повного та всебічного 
встановлення певних обставин. 

Обговорення під час 

занять, захист 
індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 
заняття 

ІК 
ЗК05 
ЗК10 
СК02 
СК04 
СК05 
СК13 

7. ПРН10. Вільно спілкуватися державною та 
іноземною мовою як усно, так і письмово, 

правильно вживаючи правничу термінологію. 

Обговорення під час 
занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 
практичні 

заняття 

ІК 
ЗК05 
ЗК14 
СК04 
СК05 

8. ПРН13. Пояснювати характер певних подій та 

процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 
ЗК05 

ЗК10 
ЗК14 
СК04 
СК05 

9. ПРН19. Демонструвати необхідні знання та 

розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм, фундаментальних галузей 

права. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 
ЗК05 
СК02 
СК04 

СК05 

10. ПРН20. Пояснювати природу та зміст основних 

правових явищ і процесів. 

Обговорення під час 

занять, захист 
індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 
заняття 

ІК 
ЗК05 
ЗК10 
ЗК14 
СК02 
СК03 
СК04 

СК05 
СК13 
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11. ПРН21. Застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 
ЗК05 

ЗК10 
ЗК14 
СК04 
СК05 
СК13 

12. ПРН23. Надавати консультації щодо можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 
ЗК05 
ЗК10 

ЗК14 
СК04 
СК05 

 

 

16) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

30 28  контрольна робота - 1 62 Іспит 

Сума годин: 120 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  4 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 58 

 
17) Зміст курсу:  

 

Лекції 
Модуль 1. Загальні положення міжнародного публічного права 
1. Поняття, історія становлення та принципи міжнародного права 
2. Джерела та норми міжнародного права 
3. Суб’єкти міжнародного публічного права 

4. Право міжнародних організацій 

5. Територія в міжнародному праві 
6. Право міжнародної безпеки 

7. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів 

8. Відповідальність у міжнародному публічному праві 

Модуль 2. Особливості міжнародного публічного права 

9. Дипломатичне право 

10. Право міжнародних договорів 

11. Міжнародне гуманітарне право 

12. Міжнародне економічне та торгівельне право 

13. Міжнародне екологічне право 

14. Міжнародне кримінальне право 

15. Міжнародне морське, повітряне та космічне право 
 

Практичні заняття 
Модуль 1. Загальні положення міжнародного публічного права 
1. Поняття, історія становлення та принципи міжнародного права 
2. Джерела та норми міжнародного права 
3. Суб’єкти міжнародного публічного права 

4. Право міжнародних організацій 

5. Територія в міжнародному праві 

6. Право міжнародної безпеки 

7. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів 

8. Відповідальність у міжнародному публічному праві 

Модуль 2. Особливості міжнародного публічного права 

9. Дипломатичне право 

10. Міжнародне гуманітарне право 
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11. Міжнародне економічне та торгівельне право 

12. Міжнародне екологічне право 

13. Міжнародне кримінальне право 

14. Міжнародне морське, повітряне та космічне право 
 

Тематика контрольних робіт: 

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 міжнародному праві. 

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 міжнародного права. 

14. Міжнародний договір як джерело міжнародного права. 
15. 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.  

19. 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 при укладенні міжнародного 

договору. 

23. Зміст міжнародної та внутрішньодержавної реєстрації міжнародних    
24. договорів. 

25. Юридичні підстави для припинення дії міжнародного договору. 

26. Концепцій нічиєї землі та простору загального користування всіма народами.  

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

28. Юридичні механізми міжнародного права, що застосовують під час зміни державної території. 

29. Юридична характеристика делімітації та демаркації як складових процедури визначення лінії 

проходження державного кордону. 

30. Правовий режим міжнародного району морського дна.  

31. Міжнародно-правовий механізм захисту та збереження морського середовища. 

32. Міжнародні морські організації. 

33. Відповідальність у міжнародному повітряному праві. 

34. Міжнародне співробітництво у боротьбі з актами незаконного втручання у діяльність цивільної 
авіації. 

35. Міжнародно-правова регламентація деяких видів космічної діяльності. 

36. Відповідальність у міжнародному космічному просторі. 

37. Міжнародні міждержавні організації, що беруть участь у регулюванні   комерційного 

повітроплавання в різних регіонах земної кулі. 

38. Торгівельні представництва. 

39. Представництва держав при міжнародних організаціях. 

40. Привілеї та імунітети міжнародних організацій та їх персоналу. 

41. Спеціальні місії. 

42. Суб’єктами права зовнішніх зносин та їх характеристика. 

43. Повноваження дуаєна дипломатичного корпусу. 
44. Проаналізуйте внутрішньоорганізаційний механізм ОБСС, НАТО, СНД, ОЛД. 

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. 
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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. 

61. Особливості застосування норм міжнародного гуманітарного  права до різних видів збройних 

конфліктів. 
62. Основні обов’язки нейтральних держав під час війни. 

 

Індивідуальне завдання підлягає захисту студентом на заняттях, які призначаються додатково. 

Індивідуальне завдання може бути виконане у різних формах. Студенти можуть зробити його у вигляді 

реферату. Реферат повинен мати обсяг 18-24 сторінок А4 тексту (кегль Times New Roman, шрифт 14, інтервал 

1,5), включати план, структуру основної частини тексту відповідно до плану, висновки і список літератури, 

складений відповідно до ДСТУ 8302:2015. Водночас індивідуальне завдання може бути виконане в інших формах, 

наприклад, у вигляді презентації у форматі Power Point. В цьому разі обсяг роботи визначається індивідуально – 

залежно від теми. 

Література, що рекомендується для виконання індивідуального завдання, наведена, а в електронному 

вигляді вона розміщена на Освітньому сайті КНУБА, на сторінці кафедри політичних наук і права. 

Як виконання індивідуального завдання за рішенням викладача може бути зарахована участь студента у 
міжнародній або всеукраїнській науково-практичній конференції з публікацією у матеріалах конференції тез на 
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18) Основна література 

Підручники, навчальні посібники, словники 
Дяків Т., Тетарчук І. Міжнародне право. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. К.: Центр навчальної 

літератури, 2019. 208 с. 

Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / [В. В. Мицик, М. В. Буроменський, О. В. Буткевич та ін.] ; за 

ред. В. В. Мицика. Харків : Право, 2019. Т. 1 : Основи теорії. 2019. 416 с. 

Міжнародні організації. Навчальний посібник. За ред. О.С. Кучика. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання. 2007. 

749 с. 

Теліпко В. Е., Овчаренко А. С. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. За заг. ред. Теліпко В. Е. К.: Центр 

учбової літератури, 2010. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/111764/mod_resource/content/1/telipko_ovcharenko_posibnik.pdf (дата 

звернення: 01.08.2020). 

Сироїд Т. Л. С 953 Міжнародне публічне право : підручник. Одеса: Фенікс, 2018.  

Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право: Підручник. 2-ге вид., перероблене і доп. К.: Знання, 2006. 
372 с. 

Войтенко О.О., Гнатовський М.М., Короткий Т.Р., Кориневич А.О. та ін. Міжнародне гуманітарне право. 

Посібник. За ред. Т.Р. Короткого. Київ-Одеса: Українська гельсінська спілка з прав людини, Фенікс, 2016. 2017. 

145с. URL: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/WEB_01.pdf. 

Зенкин И. В. Право Всемирной торговой организации. М.: Международные отношения, 2014. 789 с. 

Зелінська Н.А., Дрьоміна-Волок Н.В. Міжнародне кримінальне право: навч.-метод. посібник / Одеська 

національна юридична академія. О. : Фенікс, 2008. 100 c. 

Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Ред. кол. : 

Ю. С. Шемшученко, В.Н. Денисов [та ін.]. Київ : Академперіодика.  

Т.1: А-Д. 2014. 919 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shemshuchenko_Yurii/Entsyklopediia_mizhnarodnoho_prava_U_3_t_Tom_1_A__D.pdf? 
(дата звернення: 01.08.2020).  



Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Кафедра політичних наук і права 

 

081 «Право» 
«Будівельне та 

містобудівне право»  

Сторінка 1 з 4 

Т.2: Е-Л. 2017. 928 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shemshuchenko_Yurii/Entsyklopediia_mizhnarodnoho_prava_U_3_t_Tom_2_E__L.pdf? 

(дата звернення: 01.08.2020).  

Т.3: М–Я. 2019. 992 c. 

 
19) Нормативно-правові акти 

Устав Организации Объединённых Наций и Устав  Международного Суда. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text (дата звернення: 02.08.2020). 
Статут Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_014#Text (дата звернення: 03.08.2020). 

Статут Ради Європи від 05.05.1949 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001 (дата звернення: 

03.08.2020). 

Заключний Акт НБСЄ від 01.08.1975 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055 (дата звернення: 

03.08.2020). 

Північноатлантичний договір від 04.04.1949. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_008 (дата звернення: 

03.08.2020). 

Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_599#Text (дата звернення: 02.08.2020). 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом Организации Обьединенных Наций от 24 октября 1970 г. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_569 (дата звернення: 03.08.2020).  

Договір про заснування Європейської Спільноти від 25 березня 1957 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_017 (дата звернення: 03.08.2020).  

Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів від 1978 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_185#Text (дата звернення: 03.08.2020). 

Закон України “Про правонаступництво України” від 12 вересня 1991 р. Відомості Верховної Ради України. 

1991. № 46. Ст. 46. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1543-12#Text (дата звернення: 03.08.2020).  

Угода про розподіл всієї власності колишнього СРСР за кордоном 1992 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_022 (дата звернення: 03.08.2020).  

Договір про Антарктику, 01.12.1959 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_224#Text (дата звернення: 

03.08.2020). 
Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців від 

04.12.1989. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_103 (дата звернення: 03.08.2020). 

Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення 

від 13.01.1993. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_182 (дата звернення: 03.08.2020). 

Манільська декларація про мирне врегулювання міжнародних спорів від 15.11. 1982 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_568 (дата звернення: 03.08.2020). 

Резолюція ООН про визначення агресії 3314 (ХХIХ) Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-74 (дата звернення: 03.08.2020). 

Конвенція з примирення і арбітражу в рамках НБСЄ від 26 вересня 2003 р. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_181 (дата звернення: 03.08.2020).  

Конвенция о мирном решении международных столкновений от 18 октября 1907 г. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_938 (дата звернення: 03.08.2020).  

Общий акт о мирном разрешении международных споров от 26 сентября 1928 г. с поправками, внесенными 

Генеральной Ассамблеей ООН 28 апреля 1949 г. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_f68 (дата 

звернення: 03.08.2020).  

Закон України «Про дипломатичну службу» 7 червня 2018 року  

№ 2449-VIII. Відомості Верховної Ради. 2018. №26. Cт. 219. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-

19#Text (дата звернення: 03.08.2020). 

Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969 р. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118 (дата звернення: 03.08.2020). 

Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між 

міжнародними організаціями. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a04 (дата звернення: 03.08.2020). 

Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. №1906-IV. Відомості Верховної Ради 
України. 2004. №50. Ст.540 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text (дата звернення: 03.08.2020). 

Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної 

Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. Неофіційний переклад. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 02.08.2020). 

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Міжнародний документ від 4. 11. 

1950 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 03.08.2020).  



Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Кафедра політичних наук і права 

 

081 «Право» 
«Будівельне та 

містобудівне право»  

Сторінка 1 з 4 

Конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text (дата звернення: 01.08.2020).  

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права ООН. Міжнародний документ від 16.12.1966 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 03.08.2020).  

Рамкова конвенція про захист національних меншин від 1 лютого 1995 р. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_055 (дата звернення: 03.08.2020).  

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання від 10.12.1984р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_085 (дата звернення: 
03.08.2020).  

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Відомості Верховної Ради Української 

Радянської Соціалістичної Республіки. 1969. №5. Ст.27. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105#Text 

(дата звернення: 03.08.2020).  

IV КОНВЕНЦІЯ про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про закони і звичаї війни 

на суходолі від 18.10.1907. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222 (дата звернення: 03.08.2020). 

Конвенція про захист цивільного населення під час війни. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154 (дата 

звернення: 03.08.2020). 

Конвенція про поводження з військовополоненими. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153 (дата 

звернення: 03.08.2020). 

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв 

міжнародних збройних конфліктів. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199 (дата звернення: 
03.08.2020). 

Конвенція про статус біженців, від 28.07.1951 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011#Text (дата 

звернення: 03.08.2020). 

Угода про допомогу біженцям і вимушеним переселенцям від 24.09.1993 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_040#Text (дата звернення: 03.08.2020). 

Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 8 

липня 2011 р. №3671-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. №16. Ст. 146. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17#Text (дата звернення: 03.08.2020). 

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання від 10.12.1984р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_085 (дата звернення: 

03.08.2020).  
Європейська соціальна хартія від 18 жовтня 1961 р. (переглянута). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_300#Text (дата звернення: 01.08.2020). 

Міжнародний Пакт про економічні, соціальні і культурні права, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 

грудня 1966 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення: 01.08.2020). 

Статут Міжнародної організації праці від 28 червня 1919 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_154#Text  (дата звернення: 01.08.2020). 

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961г. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_d08 (дата звернення: 03.08.2020). 

Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) від 18 вересня 1975 

р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_217 (дата звернення: 03.08.2020).  

Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_070 (дата звернення: 03.08.2020).  
Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 

р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_003 (дата звернення: 03.08.2020).  

Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18 травня 

1965 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_060 (дата звернення: 03.08.2020).  

Договір про заснування Eнергетичного Cпівтовариства від 25 жовтня 2005 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_926 (дата звернення: 03.08.2020).  

Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/152_002 (дата звернення: 03.08.2020).  

Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради 

України. 1994. № 25. Ст. 199; 2003. № 30. Ст. 247. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text (дата 

звернення: 03.08.2020).  
Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг від 28 травня 1988 р. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_263 (дата звернення: 03.08.2020).  

Міжнародна конвенція про вантажну марку від 5 квітня 1966 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896_007 (дата звернення: 03.08.2020).  

Європейська ландшафтна конвенція від 7 вересня 2005 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_154 

(дата звернення: 03.08.2020).  



Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Кафедра політичних наук і права 

 

081 «Право» 
«Будівельне та 

містобудівне право»  

Сторінка 1 з 4 

Римский Устав Международного уголовного Суда от 17.07.1998 г. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text (дата звернення: 03.08.2020). 

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: Прийнята 

резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 р.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text (дата звернення: 01.08.2020). 

Конвенція ООН з морського права, від 10.12.1982 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057#Text 

(дата звернення: 03.08.2020). 

Конвенція про відкрите море від 29 квітня 1958 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_180 (дата 
звернення: 03.08.2020).  

Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов от 31 марта 1978 г. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_391 (дата звернення: 03.08.2020).  

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 р. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_038 (дата звернення: 03.08.2020).  

Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень від 12 жовтня 1929 

р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_181 (дата звернення: 03.08.2020). 

Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 p. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_167 (дата звернення: 03.08.2020).  

Договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи 

Місяць та інші небесні тіла 1967 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_480 (дата звернення: 

03.08.2020).  
Конвенція про реєстрацію об'єктів, що запускаються в космічний простір 1975 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_253 (дата звернення: 03.08.2020).  

Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах 1979 року. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482 (дата звернення: 03.08.2020).  

Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об'єктами 1972 року. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_126 (дата звернення: 03.08.2020).  

Угода про рятування космонавтів, повернення космонавтів та повернення космічних об'єктів, запущених у 

космічний простір 1968 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_483 (дата звернення: 03.08.2020).  

 
 
20) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

 

Поточне оцінювання 
Індивідуальне 

завдання  

 

Іспит Сума 

балів 
Модулі 

1 2 

25 25 20 30 100 

 

21) Умови допуску до підсумкового контролю: 

1. Консультації з дисципліни проводяться керівником курсу щотижнево у четвер о 15:20 в ауд. 432 

Центрального корпусу КНУБА.  

2. Студенту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, призначається додаткова сесія. 
3. Студент, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не допускається до складання іспиту. В 

цьому разі він повинен виконати та захистити індивідуальне завдання в період між основною та додатковою 

сесіями. 

4. Студент має право на оскарження результатів контроля (апеляцію). Правила подання та розгляду апеляції 

визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких доводиться до 

студентів на початку вивчення дисципліни. 
22) Політика щодо академічної доброчесності: 

1. Списування під час тестування та іспиту, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує інше 

завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування. 

2. Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у формі презентацій або в інших 

формах) перевіряються на плагіат. Для цілей захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має 
складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій студентів у матеріалах 

наукових конференціях та інших наукових збірників, які вже пройшли перевірку на плагіат. 
23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2789 

 


