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Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність
Кваліфікація: магістр правоохоронної діяльності
Професійна кваліфікація: офіцер оперативно-тактичного рівня Державної прикордонної служби України
Форма здобуття освіти: денна

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми міжнародного права», є вибірковою для вивчення ОПП
«Правоохоронна діяльність». Вивчається протягом 4-го семестру на кафедрі адміністративної діяльності.
ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ
Всього 4 кредитів (120 годин): 60 годин аудиторної роботи, 40 годин самостійної роботи 20 годин індивідуальної
роботи.
Мета вивчення навчальної дисципліни – підготовка висококваліфікованих фахівців Державної прикордонної
служби України, які добре обізнані з теоретичними і нормативними положеннями, що стосуються загальних положень
міжнародного права, спiввiдношення міжнародного права та внутрідержавного права, суб’єктів міжнародного права,
основних принципів сучасного міжнародного права, права міжнародних договорів, права міжнародних організацій,
міжнародного гуманітарного права, права міжнародної безпеки, міжнародного морського права.
Завдання навчальної дисципліни - підвищення загального освітнього рівня слухачів; поглиблення теоретичних
знань про сутність та принципи міжнародного права; дати характеристику елементам, що традиційно складають вчення
міжнародного права; розгляд міжнародно-правових відносин, суб'єктів міжнародного права, їх статус, особливостей
окремих галузей міжнародного права; з’ясування актуальних питань окремих підгалузей міжнародного права; виділення
тенденції в міжнародно-правовому регулюванні.
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування у курсантів (або слухачів, студентів, ад’юнктів)
наступних програмних компетентностей:
А) загальні компетентності:
ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК-5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
ЗК-6 Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
Б. ) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК-20 Здатність застосовувати міжнародні угоди, універсальні і регіональні механізми захисту прав людини в
правоохоронній діяльності та практику Європейського суду з прав людини.
Вибіркові компетентності:
Уміння застосовувати міжнародні угоди, універсальні і регіональні механізми захисту прав людини в
правоохоронній діяльності; розуміння впливу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також
практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні. (дублюється
з СК 20)

Знання історичних передумов виникнення міжнародного права та основних міжнародно-правових доктрин, галузі
нормативного регулювання міжнародного права, джерела міжнародного права; місця міжнародно-правових норм в
системі правового регулювання; основних тенденцій розвитку та проблеми сучасного міжнародного права; основних
принципів міжнародного права; особливостей співвідношення міжнародного i національного права; міжнародноправового статусу держави та індивіда
Оцінювати діяльність посадової особи органів охорони державного кордону на предмет її відповідності нормам
міжнародного права
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення курсантами (або слухачами, студентами, ад’юнктами)
наступних програмних результатів навчання:
ПРН-2 Координувати діяльність суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, координацію дій
угрупованнями військ (сил) під час виконання завдань захисту державного кордону, організовувати і планувати роботу
прикордонно-представницького апарату в інтересах охорони державного кордону, а також здійснювати взаємодію з
представниками інших органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної
діяльності; між підрозділами органу охорони державного кордону, з підрозділами та частинами інших військових
формувань, у тому числі іноземними
ПРН-8 Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з
використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх
посадових обов’язків
ПРН-13 Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації,
аналізувати, об’єктивно оцінювати інформацію та забезпечувати належний рівень інформування підрозділу про
сучасний стан й розвиток міжнародних відносин та сучасний стан й розвиток відносин між країнами Європейського
Союзу та Україною
ПРН-23 Застосовувати знання міжнародних та національних стандартів і принципів дотримання прав людини для
забезпечення законності і правопорядку з використанням оптимізованих методів й засобів забезпечення публічної
безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків
Кількість фахових та вибіркових компонентностей на співпадають за їх відповідністю результатам. В ОПП є
матриця відповідностей. До того ж до вибіркових компонентностей мають бути вибіркові результати.
Програмні результати навчальної дисципліни:
Уміння застосовувати міжнародні угоди, універсальні і регіональні механізми захисту прав людини в
правоохоронній діяльності; розуміння впливу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також
практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.
Досягнення програмних результатів навчання передбачає здатність демонструвати знання, розуміння,
застосування, аналіз, синтез та оцінювання його складових.

ПРН-2 Координувати діяльність суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, координацію дій
угрупованнями військ (сил) під час виконання завдань захисту державного кордону, організовувати і планувати роботу
прикордонно-представницького апарату в інтересах охорони державного кордону, а також здійснювати взаємодію з
представниками інших органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної
діяльності; між підрозділами органу охорони державного кордону, з підрозділами та частинами інших військових
формувань, у тому числі іноземними
Знання: основних тенденцій розвитку та проблем сучасного міжнародного права при застосуванні його положень з
питань, які виникають у оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України.
Розуміння: принципів діяльності органів охорони державного кордону України відповідно до норм міжнародного
права.
Застосовування: міжнародних угод, універсальних і регіональних механізмів захисту прав людини в
правоохоронній діяльності.
Аналіз: змісту міжнародних договорів та угод, які стосуються діяльності Державної прикордонної служби
України.
Синтез: досягнень міжнародно-правової доктрини, поняття та категорії визначених нею в контексті застосування її
положень з питань, які виникають у оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України.
Оцінювання: діяльності посадової особи органів охорони державного кордону на предмет її відповідності нормам
міжнародного права.
ПРН-8 Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з
використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх
посадових обов’язків
Знання: основних тенденцій розвитку та проблем сучасного міжнародного права при забезпеченні законності та
правопорядку, захисту прав та інтересів особистості, суспільства, держави у оперативно-службовій діяльності
Державної прикордонної служби України.
Розуміння: принципів діяльності органів охорони державного кордону України відповідно до норм міжнародного
права при забезпеченні законності та правопорядку, захисту прав та інтересів особистості, суспільства, держави у
оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України.
Застосовування: міжнародних угод, універсальних і регіональних механізмів захисту прав людини в
правоохоронній діяльності.
Аналіз: змісту міжнародних договорів та угод, які стосуються діяльності Державної прикордонної служби
України.

Синтез: досягнень міжнародно-правової доктрини, поняття та категорії визначених нею в контексті забезпеченні
законності та правопорядку, захисту прав та інтересів особистості, суспільства, держави у оперативно-службовій
діяльності Державної прикордонної служби України.
Оцінювання: діяльності посадової особи органів охорони державного кордону на предмет її відповідності нормам
міжнародного права.
ПРН-13 Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації,
аналізувати, об’єктивно оцінювати інформацію та забезпечувати належний рівень інформування підрозділу про
сучасний стан й розвиток міжнародних відносин та сучасний стан й розвиток відносин між країнами Європейського
Союзу та Україною
Знання: норм міжнародного права в контексті пошуку інформації про сучасний стан й розвиток міжнародних
відносин та сучасний стан й розвиток відносин між країнами Європейського Союзу та Україною.
Розуміння: інформації про сучасний стан й розвиток міжнародних відносин та сучасний стан й розвиток відносин
між країнами Європейського Союзу та Україною до потреб оперативно-службової діяльності Державної прикордонної
служби України.
Аналіз: змісту міжнародних договорів та угод про сучасний стан й розвиток міжнародних відносин та сучасний
стан й розвиток відносин між країнами Європейського Союзу та Україною.
Синтез: змісту міжнародних договорів та угод про сучасний стан й розвиток міжнародних відносин та сучасний
стан й розвиток відносин між країнами Європейського Союзу та Україною.
Оцінювання: діяльності посадової особи органів охорони державного кордону на предмет її відповідності нормам
міжнародного права.
ПРН-23 Застосовувати знання міжнародних та національних стандартів і принципів дотримання прав людини для
забезпечення законності і правопорядку з використанням оптимізованих методів й засобів забезпечення публічної
безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків
Знання: міжнародних та національних стандартів і принципів дотримання прав людини для забезпечення
законності і правопорядку з використанням оптимізованих методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в
межах виконання своїх посадових обов’язків.
Розуміння: змісту міжнародних та національних стандартів і принципів дотримання прав людини для
забезпечення законності і правопорядку з використанням оптимізованих методів й засобів забезпечення публічної
безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків.
Застосовування: міжнародних угод, універсальних і регіональних механізмів захисту прав людини в
правоохоронній діяльності.

Аналіз: змісту міжнародних та національних стандартів і принципів дотримання прав людини для забезпечення
законності і правопорядку з використанням оптимізованих методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в
межах виконання своїх посадових обов’язків.
Синтез: основних принципів правоохоронної діяльності службових осіб Державної прикордонної служби України
на основі аналізу змісту міжнародних та національних стандартів і принципів дотримання прав людини для
забезпечення законності і правопорядку.
Оцінювання: діяльності посадової особи органів охорони державного кордону на предмет її відповідності нормам
міжнародного права.
Програмний результат навчальної дисципліни. Уміння застосовувати міжнародні угоди, універсальні і регіональні
механізми захисту прав людини в правоохоронній діяльності; розуміння впливу Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та
правозастосування в Україні.
Знання: історичних передумов виникнення міжнародного права та основних міжнародно-правових доктрин, галузі
нормативного регулювання міжнародного права, джерел міжнародного права; місця міжнародно-правових норм в
системі правового регулювання; основних тенденцій розвитку та проблеми сучасного міжнародного права; основних
принципів міжнародного права; особливостей співвідношення міжнародного i національного права; міжнародноправового статусу держави та індивіда.
Розуміння: принципів діяльності органів охорони державного кордону України відповідно до норм міжнародного
права, впливу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з
прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.
Застосовування: міжнародних угод, універсальних і регіональних механізмів захисту прав людини в
правоохоронній діяльності.
Аналіз: змісту норм міжнародного права в прикордонній сфері.
Синтез: норм міжнародного права до оперативно-службової діяльності у прикордонній сфері.
Оцінювання: діяльності посадової особи органів охорони державного кордону на предмет її відповідності нормам
міжнародного права.
ВИКЛАДАЧІ:
Доцент кафедри адміністративної
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-----------------

контрольна робота

курсова робота

реферат
конспект з теми
переклад текстів
розрахункове завдання

Аудиторна робота

Усього

-----------------

підсумковий контроль

*модульний контроль

рольові ігри
контрольна робота

семінари

практичні заняття
лабораторні заняття

групові вправи

групові заняття

лекції

Усього аудиторних занять

4
4
Загальна

Кількість кредитів ЄКТС

Семестр

Курс

ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
Форми
підсумкового
контролю

+
+

Основні методи навчання: МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.2; МН2.3.

Основні методи контролю навчальних досягнень: МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК 2.8; МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2;
МК4.3.

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СЛУХАЧАМИ
Шифр

Компетентність
Загальні компетентності
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-1
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-5
Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
ЗК-6

СК-20

Методи контролю
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК 2.8;
МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2;
МК 4.3.
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК 2.8;
МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2;
МК 4.3.
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК 2.8;
МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2;
МК 4.3.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Здатність застосовувати міжнародні угоди, універсальні і регіональні МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК 2.8;
механізми захисту прав людини в правоохоронній діяльності та практику МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2;
Європейського суду з прав людини
МК 4.3.
Вибіркові компетентності
Здатність до розуміння історичних передумов виникнення МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК 2.8;
міжнародного права та основних міжнародно-правових доктрин, галузі МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2;
нормативного
регулювання
міжнародного
права,
джерела
МК 4.3.
міжнародного права; місця міжнародно-правових норм в системі
правового регулювання; основних тенденцій розвитку та проблеми
сучасного міжнародного права; основних принципів міжнародного
права; особливостей співвідношення міжнародного i національного
права; міжнародно-правового статусу держави та індивіда
Здатність оцінювати діяльність посадової особи органів охорони МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК 2.8;
державного кордону на предмет її відповідності нормам міжнародного
МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2;
права
МК 4.3.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ
СЛУХАЧАМИ
Шифр

ПРН-1

ПРН-2

ПРН-8

Програмні результати навчання
Методи навчання
Програмні результати зі спеціальності
Зрозуміло і недвозначно доносити власні МН1.1; МН1.3; МН1.5;
знання, висновки та аргументацію до
МН2.2; МН2.3.
фахівців і нефахівців; зокрема під час
публічних виступів, дискусій, проведення
занять;
Координувати
діяльність
суб’єктів МН1.1; МН1.3; МН1.5;
забезпечення публічної безпеки і порядку,
МН2.2; МН2.3.
координацію дій угрупованнями військ (сил)
під час виконання завдань захисту
державного кордону, організовувати і
планувати
роботу
прикордоннопредставницького апарату в інтересах
охорони державного кордону, а також
здійснювати взаємодію з представниками
інших органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, громадськістю з питань
правоохоронної
діяльності;
між
підрозділами органу охорони державного
кордону, з підрозділами та частинами інших
військових формувань, у тому числі
іноземними
Забезпечувати законність та правопорядок, МН1.1; МН1.3; МН1.5;
захист прав та інтересів особистості,
МН2.2; МН2.3.
суспільства, держави з використанням
ефективних методів й засобів забезпечення
публічної безпеки і порядку в межах
виконання своїх посадових обов’язків

Оцінювання
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК 2.8;
МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2; МК
4.3.
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК 2.8;
МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2; МК
4.3.

МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК 2.8;
МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2; МК
4.3.

Надавати кваліфіковані юридичні висновки й МН1.1; МН1.3; МН1.5;
МН2.2; МН2.3.
ПРН-12 консультації в конкретних сферах юридичної
діяльності.
Відшуковувати необхідну інформацію в МН1.1; МН1.3; МН1.5;
спеціальній літературі, базах даних, інших
МН2.2; МН2.3.
джерелах інформації, аналізувати, об’єктивно
оцінювати інформацію та забезпечувати
ПРН-13 належний рівень інформування підрозділу про
сучасний стан й розвиток міжнародних
відносин та сучасний стан й розвиток відносин
між країнами Європейського Союзу та
Україною
Застосовувати
знання
міжнародних
та МН1.1; МН1.3; МН1.5;
національних
стандартів
і
принципів
МН2.2; МН2.3.
дотримання прав людини для забезпечення
ПРН-23 законності і правопорядку з використанням
оптимізованих методів й засобів забезпечення
публічної безпеки і порядку в межах
виконання своїх посадових обов’язків
Програмні результати навчальної дисципліни
Розуміти історичні передумови виникнення МН1.1; МН1.3; МН1.5;
міжнародного
права
та
основних
МН2.2; МН2.3.
міжнародно-правових
доктрин,
галузі
нормативного регулювання міжнародного
права, джерела міжнародного права; місця
міжнародно-правових норм в системі
правового регулювання; основні тенденції
розвитку
та
проблеми
сучасного
міжнародного права; основні принципи
міжнародного
права;
особливості
співвідношення
міжнародного
i
національного права; міжнародно-правового
статусу держави та індивіда;

МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК 2.8;
МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2; МК
4.3.
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК 2.8;
МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2; МК
4.3.

МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК 2.8;
МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2; МК
4.3.

МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК 2.8;
МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2; МК
4.3.

Оцінювати діяльність посадової особи
органів охорони державного кордону на
предмет
її
відповідності
нормам
міжнародного права.

МН1.1; МН1.3; МН1.5;
МН2.2; МН2.3.

МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК 2.8;
МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2; МК
4.3.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 2 курс (4 семестр)
Запланована кількість аудиторного навантаження – 60 годин
№
теми

Найменування
теми

Кількість
годин

1.

Актуальні
проблеми і
доктрини
вивчення історії
міжнародного
права. Значення
міжнародного
права для
вирішення
світових проблем.
Проблеми
міжнародної
правосуб’єктності

4

Проблеми
міжнародноправової
відповідальності

8

2.

3.

Номери, вид занять та кількість годин
Місяці
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Л2

Л2

Л2 Сз2 Сз2
02

Л2

Кількість
годин

Сз2

01

8

Номери тем,
занять та
кількість
годин

Л2 Сз2 Сз2

03

1/1Л(2);
1/2Сз(2);
2/1Л(2);
2/2Л(2);
2/3СЗ(2)

2/4Сз(2);
3/1Л(2);
3/2Л(2);
3/3Сз(2);
3/4Сз(2)
4/1Л(2);
4/2Л(2);
4/3Сз(2);
4/4Сз(2);
5/1Л(2);
5/2Л(2);
5/3Сз(2)

10

10

14

4.

5.

6.

Проблеми
забезпечення
безпеки
правопорядку
міжнародному
праві.

8

Л2 Сз2 Сз2

і
у

Проблеми
міжнародного
гуманітарного
права.
Проблеми права
збройних
конфліктів.

04

8

Л2

5/4Сз(2);
6/1Л(2), 6/2Л
(2); 6/3Сз (2);
6/4Сз(2);
7/1Л(2)

8

8

Всього

60

Л2

Л2

4

Л2

4

ДЗ4

12

Л2 Сз2 Сз2
05

Міжнародноправове
регулювання
вирішення
територіальних
питань.
8. Проблеми
міжнародного
захисту біженців
та осіб без
громадянства.
Диференційований залік
7.

Л2

Л2 Сз2 Сз2

0

06

7/2Л(2);
7/3Сз(2);
7/4Сз(2);
8/1Л(2);
8/2Сз(2)

10

07

ДЗ(4)

4

Л2 Сз2 Сз2

Сз2

Всього

60

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми
1

№
заняття
2

Види
навчальних
занять
3

1.

Кількість
годин
4

4

1

лекція

2

2

семінар

2

1

лекція

12
2

2

лекція

2

2.

Найменування теми і навчальні питання

Література

5
2 курс
4 семестр
Актуальні проблеми і доктрини вивчення історії міжнародного
права. Значення міжнародного права для вирішення світових
проблем
Актуальні проблеми і доктрини вивчення історії міжнародного
права
1. Поняття і предмет дисципліни “Актуальні проблеми міжнародного
права”.
2. Актуальні проблеми і доктрини вивчення історії міжнародного права.
3. Загальна оцінка стану і розвитку міжнародного права як системи
регулювання правопорядку у світі.
Доктрини вивчення історії міжнародного права
1. Поняття міжнародного права, предмет регулювання та його
характеристика
2. Теорії і погляди на розвиток міжнародного права в різні часи у різних
держав і народів.
3. Вплив релігії на становлення й розвиток міжнародних відносин і
правових норм.
4. Загальна оцінка стану і розвитку міжнародного права як системи
регулювання правопорядку у світі.
Проблеми міжнародної правосуб’єктності
Міжнародне право та його суб’єкти
1. Поняття та правовий статус суб’єктів міжнародного права
2. Особливості правового статусу держави як основного суб`єкта
міжнародного права.
3. Форми юридичного та фактичного визнання держав: юридична форма.
4. Правовий статус інших суб’єктів міжнародного права.
Участь прикордонних підрозділів у правовідносинах, врегульованих
міжнародним правом
1. Державна прикордонна служба України як учасник міжнародних
відносин.
2. Міжнародно-договірне врегулювання прикордонних питань між

7

1.1.; 1.2.; 1.3
2.1. [c. 13-44]; 3.5.
[c. 7-148]; 3.22.
[c. 5-145]; 3.23.
[с. 5-49]; 3.30.
[c. 49-60]; 3.33.
[с. 10-107, с. 293343].

1.1.; 1.2.; 1.3;
2.1.[с.159-192];
3.5. [с.277-298];
3.8.; 3.22; 3.23. [с.
263-276];
3.30. [с.81-86];
3.31. [с.224-230];
3.33. [с.459-505;
521-540]

самостійна
робота

4

3

семінар

2

4

семінар

2

3.

12
1

лекція

2

2

лекція

2

самостійна
робота

4

семінар

2

3

суб’єктами міжнародного права.
3. Питання взаємодії Державної прикордонної служби України та
прикордонних підрозділів суміжних держав. Питання прикордоннопредставницької діяльності.
1. Правовий статус залежних утворень у міжнародному праві.
2. Основні міжнародні договори з прикордонних питань, укладені
Україною
Проблеми правового статусу суб’єктів міжнародного права
1. Сучасне міжнародне право і діяльність суб’єктів міжнародного права:
проблема реалізації їх прав і обов’язків.
2. Правовий статус учасників правового порядку.
3. Держава як суб’єкт міжнародного права
4. Міжнародна правосуб’єктність держави та її обмеження
5. Інші
суб’єкти міжнародного права: нації, що борються за
незалежність, міжнародні організації, державоподібні утворення
6. Договірне врегулювання правовідносин між суб’єктами міжнародного
права.
Проблеми правового статусу окремих суб’єктів міжнародного права
1. Державна прикордонна служба України як учасник міжнародних
відносин.
2. Міжнародно-договірне врегулювання прикордонних питань.
3.Питання взаємодії Державної прикордонної служби України та
прикордонних підрозділів суміжних держав. Питання прикордоннопредставницької діяльності.
1.1.; 1.2.; 1.3;
Проблеми міжнародно-правової відповідальності.
2.1.[с.159-192];
Відповідальність в міжнародному праві.
3.5. [с.277-298];
1. Поняття і підстави міжнародно-правової відповідальності.
3.23. [с. 263-276];
2. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій.
3.33. [с.459-491]
3. Міжнародні правопорушення: поняття і види.
Санкції в міжнародному праві.
1. Поняття міжнародно-правових санкцій.
2. Види і форми міжнародно-правових санкцій.
1. Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів.
2. Відповідальність військовослужбовців та правоохоронців за
порушення норм міжнародного права
Проблеми притягнення до відповідальності у міжнародному праві.
1. Відповідальність в міжнародному праві.
2. Поняття та види правопорушень в міжнародному праві.

1.1.; 1.2.; 1.3;
2.1.[с.159-192];
3.5. [с.277-298];
3.23. [с. 263-276];
3.33. [с.459-491]

3. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій.
4

семінар

4.

5.

2

12
1

лекція

2

2

лекція

2

самостійна
робота

4

3

семінар

2

4

семінар

2

7

18

Проблеми застосування міжнародних санкцій.
1. Поняття міжнародно-правових санкцій.
2. Види і форми міжнародно-правових санкцій.
3. Відповідальність військовослужбовців та правоохоронців за
порушення норм міжнародного права
Проблеми забезпечення безпеки і правопорядку у міжнародному
праві
Право міжнародної безпеки
1. Поняття і джерела права міжнародної безпеки.
2. Організація колективної безпеки на світовому рівні.
3. Регіональні системи колективної безпеки.
Забезпечення міжнародної безпеки на універсальному рівні
1. Право міжнародної безпеки.
2. Зміст колективної безпеки та її універсальна система.
3. Рада Безпеки ООН в системі міжнародної безпеки
4. Організація Північноатлантичного договору (НАТО)
1. Концепції сучасної моделі світової безпеки.
2. Національна безпека країн як складова системи загальносвітової
безпеки.
3. Роль Ради Безпеки ООН щодо підтримання загального світового
правопорядку, боротьби за мир, збереження стабільності світу.
4. НАТО як військовий блок
5. Місце Державної прикордонної служби України у правовому
механізмі міжнародної безпеки.
Універсальна система колективної безпеки
1. Право міжнародної безпеки.
2. Зміст колективної безпеки та її універсальна система.
3. Рада Безпеки ООН в системі міжнародної безпеки
Регіональна система колективної безпеки
1.Сутність регіональних систем колективної безпеки.
2. Організація по безпеці і співробітництву в Європі (ОБСЄ)
3. Інші регіональні системи колективної безпеки
4. Місце Державної прикордонної служби України у правовому
механізмі міжнародної безпеки.
Проблеми міжнародного гуманітарного права.

1.1.; 1.2.; 1.3;
2.1.[с.159-192];
3.5. [с.277-298];
3.23. [с. 263-276];
3.33. [с.459-491]

1.2.; 1.3; 2.1.
[с.506-573]; 3.5.
[с. 413-444]; 3.22;
3.23. [с. 137-169];
3.30. [с.106-114];
3.31. [с.91-103].
3.33. [с.110-153]

1.2.; 1.3; 2.1.

1

лекція

2

2

лекція

2

самостійна
робота

10

3

семінар

2

4

семінар

2

6.
1

лекція

14

Проблеми прав людини у міжнародному праві.
1. Поняття і джерела міжнародного гуманітарного права.
2. Міжнародний захист загальних прав людини.
3. Правові основи забезпечення ґендерної рівності та протидії
дискримінації на міжнародному рівні.
4. Проблеми захисту прав людини під час міжнародного збройного
конфлікту
Міжнародно-правовий захист прав людини під час здійснення
адміністративних процедур.
1. Міжнародно-правовий захист затриманих осіб.
2. Міжнародний захист осіб під час здійснення адміністративного
провадження.
3. Захист осіб у адміністративному судочинстві відповідно до норм
міжнародного права.
1. Міжнародно-правовий захист жертв війни.
2. Захист цивільних об’єктів і культурних цінностей під час збройних
конфліктів.
3. Міжнародно-правове регулювання забезпечення та захисту прав
людини під час здійснення адміністративних процедур органами
Державної прикордонної служби України.
Охорона прав людини міжнародним правом.
1. Поняття, джерела міжнародного гуманітарного права.
2. Права людини і міжнародне співробітництво.
3. Захист прав людини під час збройного конфлікту.
4. Правові основи забезпечення ґендерної рівності та протидії
дискримінації на міжнародному рівні.
Міжнародно-правовий захист прав людини під час здійснення
адміністративних процедур.
1. Міжнародно-правовий захист затриманих осіб.
2. Міжнародний захист осіб під час здійснення адміністративного
провадження.
3. Захист осіб у адміністративному судочинстві відповідно до норм
міжнародного права.
4. Міжнародно-правове регулювання забезпечення та захисту прав
людини під час здійснення адміністративних процедур органами
Державної прикордонної служби України..
Проблеми права збройних конфліктів.

2

Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів.

[с.253-327];
3.5. [с. 315 – 333,
445-471];
3.23. [с. 170-241]
1.2.; 1.3; 2.1.
[с.253-327];
3.5. [с. 315 – 333,
445-471];
3.23. [с. 170-241]

1.2.; 1.3; 2.1.
[с.253-327];
3.5. [с. 315 – 333,
445-471];
3.23. [с. 170-241]

1.2; 1.3; 2.1.
[с. 719-734];

2

лекція

2

6

3

самостійна
робота
семінар

4

семінар

2

7.

2

16
1

лекція

2

2

лекція

2

самостійна
робота

8

семінар

2

3

1. Поняття збройного конфлікту, його початок та правові наслідки.
2. Закінчення війни.
Правовий режим ведення військових дій.
1. Заборонені засоби та методи війни.
2. Правовий режим військової окупації.
3. Участь військових формувань у забезпеченні режиму перетину межі
з
тимчасово
окупованими
територіями:
міжнародно-правове
регулювання
1. Заборонені засоби і методи ведення військових дій.
2. Засоби і методи ведення морської і повітряної війн.
Міжнародне право в період збройних конфліктів.
1. Поняття збройних конфліктів. Початок війни і його правові наслідки.
2. Комбатанти та некомбатанти.
3. Правовий режим окупованих територій. Закінчення війни.
Засоби та методи ведення війни
1. Заборонені засоби і методи ведення військових дій.
2. Засоби і методи ведення морської і повітряної війн.
3. Участь військових формувань у забезпеченні режиму перетину межі з
тимчасово окупованими територіями: міжнародно-правове регулювання
Міжнародно-правове регулювання вирішення територіальних
питань.
Питання територій в міжнародному праві.
1. Види територій в міжнародному праві.
2. Особливості статусу територій з міжнародним режимом.
3. Статус територій з змішаним режимом.
Правовий режим державного кордону. Питання вирішення
територіальних спорів.
1.
Поняття та види державного кордону.
2.
Порядок встановлення державного кордону. Демаркація та
делімітація.
3.
Спори з питань території та кордонів.
1. Міжнародна територія загального користування.
2. Міжнародно-правовий режим Арктики і Антарктики.
3. Міжнародно-правове забезпечення прикордонного режиму в
територіальному морі, внутрішніх водах та виключній (морській)
економічній зоні органами Державної прикордонної служби України
Міжнародно-правове регулювання територіальних питань.
1. Види територій та правовий режим.

3.23. [с. 242-262]

1.2; 1.3.l; 2.1.
[с.644-684];
3.5. [с. 165-171];
3.23. [с. 477-506]

2. Склад державної території. Державні кордони .
3. Територіальні спори та спори про проходження кордону.
4

семінар

8.

2

8
1

2

лекція

2

самостійна
робота

4

семінар

2

Індивідуальна
робота

20

1.2; 1.3; 2.1.
[с. 719-734];
3.23. [с. 242-262]
Міжнародно-правове забезпечення прикордонного режиму в 1.2; 1.3; 2.1.
територіальному морі, внутрішніх водах та виключній (морській) [с. 719-734];
економічній зоні органами Державної прикордонної служби 3.23. [с. 242-262]
України.
1. Проблеми міжнародно-правового регулювання питань щодо права
прибережної держава на територіальне море, внутрішні води, виключну
морську (економічну) зону
2. Стан національного регулювання питання забезпечення охорони
територіального моря, внутрішніх вод та виключної (морської)
економічної зони органами охорони державного кордону
Проблеми міжнародно-правового захисту біженців та осіб без
громадянства
1.2; 1.3; 3.5;
Міжнародно-правовий захист біженців та осіб без громадянства
1. Міжнародно-правове регулювання питань пов’язаних з біженцями, [с.328-458]; 3.7.;
іноземцями та особами без громадянства
3.16; 3.23 [с.1052. Повноваження прикордонних підрозділів у сфері роботи із 136]; 3.30. [с.120біженцями, іноземцями та особами без громадянства відповідно до норм 133]; 3.31. [с. 70міжнародного права
90].
3. Міжнародно-правове регулювання реадмісії, видворення, інших форм
видалення іноземців та осіб без громадянства за межі території держави
1. Конвенція про статус біженців 1951 р.
4. Права та обов’язки біженців, іноземців та осіб без громадянства
2. Умови надання та ненадання статусу біженця.
Права та обов’язки іноземців, біженців та осіб без громадянства.
1. Права та обов’язки біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту.
2. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
3. Повноваження прикордонних підрозділів у сфері роботи із біженцями,
іноземцями та особами без громадянства відповідно до норм
міжнародного права
4. Міжнародно-правове регулювання реадмісії, видворення, інших форм
видалення іноземців та осіб без громадянства за межі території держави
5. Підсумкове тестування з навчальної дисципліни
Написання та захист реферату

Диференційований залік
Усього за дисципліну
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ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Загальну оцінку за аудиторну, самостійну (індивідуальну) роботу необхідно вираховувати як
середньоарифметичну з поточних оцінок, шляхом ділення суми оцінок (5,4,3,2), на кількість оцінок отриманих протягом
модуля (семестру, періоду вивчення дисципліни), яка визначена робочою програмою навчальної дисципліни. Для
розрахунку, кількість поточних оцінок повинна бути не менше чотирьох, для заочної форми навчання – не менше двох.
Середньоарифметична оцінка з поточних оцінок складається з оцінок за аудиторну, індивідуальну роботу та
проставляється окремою графою в журналі обліку навчальних занять з округленням до 0,01 після останнього заняття з
дисципліни, семестру.
До оцінок за аудиторну роботу відносяться оцінки за заняття, під час яких здійснювалось обов’язкове оцінювання
та оцінки, одержані на інших заняттях. За матеріалами пропущених занять, під час яких здійснювалось обов’язкове
оцінювання, курсант (слухач, студент) зобов’язаний відзвітувати до модульного контролю. За кожне пропущене заняття
або відсутність оцінки на занятті, під час якого здійснювалось обов’язкове оцінювання, при обчисленні
середньоарифметичної оцінки з поточних оцінок рахується «0» балів.
Індивідуальні завдання оцінюються «зараховано» чи «не зараховано». Виконання звітів про самостійне вивчення
визначеного робочою програмою навчальної дисципліни матеріалу оцінюється «зараховано» чи «не зараховано». Робота
зараховується, якщо в звіті є основні поняття та положення, структура відповідає змісту матеріалу, сформовано
висновки
Сумарна кількість балів за дисципліну є сумою від середньоарифметичної поточної оцінки, помноженої на ваговий
коефіцієнт 0,8, та оцінки за семестровий контроль, помноженої на 0,2. У відповідності до набраної сумарної кількості
балів, оцінка за дисципліну визначається за національною шкалою, шкалою ЄКТС і 100-бальною шкалою за допомогою
«Таблиці відповідності шкал оцінювання» (таблиця 1) та «Шкали переведення національної системи і системи ЄКТС в
100-бальну систему», наведеної в додатку 2 «Положення про систему поточного і підсумкового оцінювання результатів
навчання курсантів (слухачів, студентів) Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б.
Хмельницького».

Курсант (слухач, студент) допускається до семестрового контролю (семестрового екзамену, диференційованого
заліку, заліку), якщо він склав всі модулі, виконав всі види завдань, передбачених робочою програмою навчальної
дисципліни. Курсант (слухач, студент), який не склав хоча б одного модуля, курсової роботи (проекту), отримав
середньоарифметичну оцінку з поточних оцінок за аудиторну роботу менше 2,0, не відзвітував за контрольні,
лабораторні роботи, індивідуальну роботу, не допускається до семестрового контролю. У разі коли курсант (слухач,
студент) не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, то він вважається таким, що не виконав
вимоги робочої програми навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності екзаменатор проставляє – «не
допущений», а в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за національною шкалою, 35
балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС (таблиця).
Курсант (слухач, студент), який отримав середньоарифметичну оцінку з поточних оцінок за аудиторну роботу
менше 2,0, не відзвітував за контрольні, лабораторні роботи та визначений робочою програмою навчальної дисципліни
вид індивідуальної роботи до модульного контролю не допускається. Він вважається таким, що не виконав вимоги
робочої програми навчальної дисципліни і йому виставляється оцінка за модуль «незадовільно» за національною
шкалою, 35 балів за 100 бальною шкалою і FХ за шкалою ЄКТС.
Курсант (слухач, студент) допускається до семестрового контролю (семестрового екзамену, диференційованого
заліку, заліку), якщо він склав всі модулі, виконав всі види завдань, передбачених робочою програмою навчальної
дисципліни.
Курсанта можна звільнити від складання семестрового контролю, при цьому звільнення здійснюється на підставі
вимог «Положення про систему поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання курсантів (слухачів,
студентів) Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького».
При розрахунку середньоарифметичної оцінки з поточних оцінок за кожне пропущене заняття, під час якого
здійснювалось обов’язкове оцінювання, виставляється «0» балів. Якщо курсант (слухач, студент) за відповіді на
семестровому контролі отримує оцінку «незадовільно», засвоєння дисципліни йому не зараховується і у відомості обліку
успішності виставляється оцінка «незадовільно» за національною шкалою, 50 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за
шкалою ЄКТС (додаток 1).
Курсант (слухач, студент), що одержав одну або дві незадовільні оцінки за результатами семестрового контролю,
без поважних причин не з’явився на семестровий екзамен (диференційований залік, залік) допускається до ліквідації
академічної заборгованості після завершення екзаменаційної сесії. Не пізніше наступного дня, після завершення
екзаменаційної сесії, начальник навчального відділу відпрацьовує графік ліквідації академічної заборгованості і
представляє на затвердження заступнику ректора академії (проректору) з навчальної роботи. При відпрацюванні
графіку ліквідації академічної заборгованості для підготовки до складання диференційованого заліку, заліку курсанту
(слухачу, студенту) виділяється один день на підготовку і один день на здачу, до складання семестрового екзамену
виділяється три дні на підготовку і один день на здачу. Повторне складання одного й того ж семестрового екзамену

(диференційованого заліку, заліку) допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: перший раз викладачу за
рішенням начальника кафедри; другий раз – комісії, яка створюється рішенням заступника ректора академії
(проректором) з навчальної роботи.
У разі отримання курсантом (слухачем, студентом) незадовільної оцінки під час другого повторного складання
семестрового екзамену (диференційованого заліку, заліку) комісії або отримання більше двох незадовільних оцінок під
час екзаменаційної сесії, питання про їх подальше навчання розглядається на засіданні Вченої ради факультету та
академії.
Семестровий контроль оцінюється за національною шкалою, 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС відповідно
до «Шкали переведення національної системи і системи ЄКТС в 100-бальну систему» наведеної в «Таблиці
відповідності шкал оцінювання»

Сума
кількості балів
5,00-4,51
4,50-4,01
4,00-3,51
3,50-3,01
3,00-2,6
2,59-2,00
1,99-0,00

Таблиця відповідності шкал оцінювання
Бал за 100-бальою
Національна шкала
шкалою
100-90
5
89-82
4
81-75
4
74-67
3
66-60
3
59-35
2
34-1
2

Оцінка
ЄКТС
А
В
С
D
Е
FX
F

Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних
принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання,
викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або
наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:
•
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
•
дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу)
діяльність;
•
контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
•
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для
осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і
можливостей);
•
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
•
дотримання норм законодавства про авторське право;
•
надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути
притягнені до такої академічної відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.
•

Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних
досягнень

Шифр
МН.1.1.
МН.1.2.
МН.1.3.
МН.1.4.

МН.1.5.

МН.2.1.
МН.2.2.
МН.2.3.

МН.3.1.
МН.3.2.
МН.3.3.

Метод навчання
1. Традиційні методи навчання
Усне викладення навчального матеріалу
(розповідь, пояснення, лекція)
Обговорення матеріалу, що вивчається
(бесіда, дискусія, брифінг, диспут)
Наочні методи
(ілюстрація, демонстрація)
Практичні методи
(лабораторна робота, практична робота, пробні
вправи, творчі вправи, усні вправи, практичні вправи,
графічні вправи, технічні вправи)
Методи самостійного та індивідуального навчання
(рецептивний,
репродуктивний,
евристичний,
дослідницький)
2. Активні методи навчання
Ігрові
(професійні ігри, професійний тренінг)
Неігрові
(аналіз конкретної ситуації, круглий стіл, навчання
через науково-дослідну роботу)
Неімітаційні
(групова дискусія, індивідуальні практикуми, метод
«ХОБО», активні види лекційних і семінарських
занять)
3. Інтерактивні методи навчання
Інтерактивні методи в малих групах
Інтерактивні методи в великих групах
Інтерактивні методи під час самостійної роботи

Шифр
МК 1.1
МК 1.2
МК 1.3
МК 1.4
МК 1.5
МК 1.6
МК 2.1
МК 2.2
МК 2.3
МК 2.4
МК 2.5
МК 2.6
МК 2.7
МК 2.8
МК 2.9
МК 2.10
МК 3.1
МК 3.2
МК 3.3
МК 3.4
МК 3.5
МК 4.1
МК 4.2
МК 4.3
МК 4.4
МК 4.5

Метод контролю навчальних досягнень
1. Попередній контроль
Вибірковий усний
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи
2. Поточний контроль
Вибірковий усний
Колоквіум
Контрольна робота
Тестування
Захист звіту з лабораторної роботи
Захист звіту з практичної роботи
Індивідуальна розрахункова робота
Реферат
Виконання нормативу
Виконання вправи
3. Рубіжний контроль
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи
4. Підсумковий контроль
Усний
Письмовий
Тестовий
Проблемний
Практичний

