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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Міжнародне  право є дисципліною обов’язкової складової навчального плану, 

циклу дисциплін, які формують професійні компетентності. Студенти 

отримують теоретичні знання щодо суті права міжнародного співтовариства, а 

також практичні навички щодо реалізації норм права, в тому числі їх 

застосування. 

Мета вивчення Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право» є 

формування системи знань про  систему міжнародного публічного права та 

навичок застосування  у практичній юридичній діяльності норм міжнародного 

публічного права 
 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завданням курсу «Міжнародне публічне право» є оволодіння теоретичними 

та практичними знаннями про систему міжнародного публічного права, 

оволодіння дисципліною міжнародне публічне  право, а також подальше 

застосування набутих знань та навичок у вивченні правових дисциплін, 

наукових дослідженнях 

Пререквізити 

 

Вивчення дисципліни «Міжнародне публічне  право» базується на знаннях, 

отриманих під час вивчення таких дисциплін як теорія держави і права; 

конституційне право та процес; міжнародний захист прав людини 

Результати 

навчання  

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

РН15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних 

РН20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів 

РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування показників  

 

Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма  

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 
Галузь знань: 

08 «Право» 

 

 

 

Спеціальність: 

081 «Право» 

 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

_________________________ 

Обов’язкова 

 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки 

 

Змістових модулів – 2 

 

4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  

Курсова  робота  –  1 кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість годин – 

180 (150+30) 

Семестр 

7-й 7-й 

Лекції 

 

20 год. 

 

8 год. 

Практичні, семінарські 

 

30 год. 

 

8 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

 

130  год. 

 

164 год. 

в  т. ч. Індивідуальні  завданні 

30 год 30 год 

Вид контролю:  

 

Екзамен 

 

Екзамен 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

 

 

 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
Усього у тому числі Усього у тому числі 

 

 

Л Пр Лаб Інд ср.  

 

Л Пр. лаб Інд ср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Модуль 1.  Загальна  частина 

 

Тема 1. 

Загальна 

характеристика 

міжнародного права. 

 

 

14 

 

2 

 

2 

   

10 

 

13 

 

1 

 

 

   

12 

Тема 2.  

Суб'єкти 

міжнародного права. 

Визнання та 

правонаступництво 

 

14 

 

2 

 

2 

   

10 

 

      14 

 

1 

 

1 

   

12 

Тема 3. 

Міжнародноправови

й режим територій 

та державних 

кордонів. Правовий 

режим населення 

 

14 

 

2 

 

2 

   

10 

 

11 

 

1 

    

10 

Тема 4.  

Право міжнародних 

організацій. 

 

 

 

12 

 

 

2 

 

2 

   

8 

 

13 

  

1 

   

12 

Тема 5. Право 

міжнародних 

договорів 

 

 

 

 

 

 

16    2 2   12  

16 

 

1 

 

1 

   

    14 

 1 модуль  70  10 10   50 67 4 3   60 

 

Модуль 2. Особлива  частина 

 Тема 6.   

Право зовнішніх 

зносин. 

 

 

14 

 

 

2 

 

 

4 

 

  

 

 

8 

 

 

 

14 

 

1 

 

1 

   

12 
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Тема 7. 

Характеристика 

основних галузей 

міжнародного права 

(морське, повітряне, 

космічне, 

екологічне, 

економічне). 

 

 

 

20 

 

 

2 

 

 

6 

   

 

12 

 

 

20 

 

 

1 

 

 

1 

   

 

 

18 

Тема 8. Право  

мирних способів 

вирішення 

міжнародних спорів. 

Право міжнародної 

безпеки. 

Міжнародне 

гуманітарне  право. 

 

 

 

 

20 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

   

 

 

12 

 

 

 

18 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

   

 

 

15 

Тема 9.   

Міжнародно-правова 

відповідальність 

 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

 

   

 

8 

 

 

15 

 

 

 

 

1 

   

 

14 

Тема 10.  

Міжнародне 

кримінальне право.   

 

 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

   

8 

 

16 

 

 

 

 

 

1 

 

   

15 

2 модуль 

 

80 

 

10 

 

20 

 

  50 83 4 5   74 

Індивідуальні  

завданні (курсова) 
    30      30  

Разом 150 20 30  30 100 150 8 8  30 134 

 

 

 

 

Теми лекційних занять 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 Загальна характеристика міжнародного права. 

 

2 1 

2 Суб'єкти міжнародного права. Визнання  та 

правонаступництво 

2 1 

3 Міжнародно-правовий режим територій та державних 

кордонів. Правовий режим населення 

2 1 

4 Право міжнародних  організацій. 

 

2  

5 Право міжнародних договорів 

 

ознаки, принципи та функції. 

2 1 

6 Право зовнішніх зносин. 2 1 

7 Характеристика основних галузей міжнародного права 

(морське, повітряне, космічне, екологічне, економічне). 

 

 

2 1 
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8 Право  мирних способів вирішення міжнародних спорів. 

Право міжнародної безпеки. Міжнародне гуманітарне  

право. 

 

 

2 2 

9 Міжнародно-правова  відповідальність 

 

2  

10 Міжнародне  кримінальне  право.   

 

2  

 Разом 20 8 

 

Теми практичнихзаняття 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

Заочна 

Форма 

1 Загальна характеристика міжнародного права. 

 

2  

2 Суб'єктиміжнародного права. Визнання  та правонаступництво 

 

      2 1 

3 Міжнародно-правовий режим територій та державнихкордонів. Правовий 

режим населення 

       2  

4 Право міжнародних  організацій. 

 

2 1 

5 Право міжнародних  договорів 2 1 

6 Право зовнішніх  зносин. 

 

4 1 

7 Характеристика основнихгалузейміжнародного права (морське, 

повітряне, космічне, екологічне, економічне). 

 

6 1 

8 Право  мирних способів  вирішення  міжнародних  спорів. Право 

міжнародної  безпеки. Міжнародне гуманітарне право. 

6 1 

9 Міжнародно-правова  відповідальність 

 

2 1 

10 Міжнародне  кримінальне  право.   

 

2 1 

 Разом    30 8 

 

 

Самостійна робота 

Зміст самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне публічне право» складають: 

1. Опрацювання  теоретичних  питань курсу. 

2. Опрацювання  нормативних джерел, навчальної та наукової  літератури. 

3. Підготовка доповідей та повідомлень із обраної тематики. 

4. Виконання  завдань для самоконтролю, зокрема і  вирішення практичних кейсів 

5.  Підготовка до модульного контролю та іспиту 

 

Назва теми Кількість годин 

 

 

Денна 

Форма 

заочна форма 

Загальна характеристика міжнародного права. 

 

10 12 
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Суб'єктиміжнародного права. Визнання  та 

правонаступництво 

10 12 

Міжнародно-правовий режим територій та державних  

кордонів. Правовий режим населення 

10 10 

Право міжнародних  організацій. 

 

8 12 

Право міжнародних  договорів 12 14 

Право зовнішніх  зносин. 

 

9 12 

Характеристика основних  галузей  міжнародного права 

(морське, повітряне, космічне, екологічне, економічне). 

 

 

12 18 

Право  мирних способів  вирішення  міжнародних  спорів. 

Право міжнародної  безпеки. Міжнародне  гуманітарне 

право. 

 

12 15 

Міжнародно-правова відповідальність 8 14 

Міжнародне  кримінальне право.   

 

8 15 

Разом 100 134 

 

 

4. Індивідуальні завдання 

Виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Міжнародне публічне  право»  - курсова робота 

(див.Методичні  рекомендації з виконання курсової роботи) 

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні, 

зокрема аналіз науково-юридичної літератури та періодичних видань 

робота з інформаційними матеріалами в мережі Internet. 

4.   Методи стимулювання й мотивації учіння: навчальні дискусії та 

дебати, створення ситуацій апперцепції (опори на життєвий досвід 

студента). 

5. Інноваційні методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності: інтерактивні методи (ділові ігри), кейс-метод, 

мозковий штурм, фасилітація, коучинг 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю: 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, і 

полягає у тому, що студенти виконують теоретичні та практичні 

завдання  у відповідні аудиторні часи та у часи самостійної роботи.  

Практична частина, як форма поточного контролю, складається з 

15 практичних занять. Їхній максимальний сумарний рейтинговий бал 

становить 60  балів, з них перший модуль – 20 балів, другий модуль -

40 балів. За кожне практичне заняття студент набирає від 0 до 4 балів 

в залежності від обсягу та якості виконання  теоретичних та  

практичних завдань.   

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних 

заняттях: 

Виступ з питань певної теми розділу на практичному занятті – 2 бали 

Доповідь з проблемної тематики з презентацією – 3 бали 

Вирішення кейсів  -  3 бали  
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Вирішення тестів – 1 бал 

Участь у інтерактивних заходах (мозкові штурми, ділові ігри, 

аналітичні сесії, дискусії -   до 3 балів 

Участь у науково-дослідній роботі (роботі конференцій, студентських 

наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь в 

конкурсах тощо)  заохочується додатковими балами – до 10 балів. 

Якщо навчальний процес відбувається дистанційно, можливі корекції  

критеріїв оцінювання  з урахуванням специфіки такого виду навчання. 

Кількість можливих балів відображається у відповідних завданнях, 

викладених в системі MOODLE.  

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 

модульної контрольної роботи, оформленої письмово або за 

допомогою спеціалізованого тестувального програмного забезпечення. 

Тривалість складання студентом модульної контрольної роботи не 

перевищує двох академічних годин. Максимальний рейтинговий бал 

при цьому не перевищує 40 балів, зокрема  Модульна контрольна 

робота 1 – 20 балів, Модульна контрольна робота 2 – 20 балів.  

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є екзамен. У 

відповідності до стандарту підприємства підсумковий контроль 

автоматично проставляється як сума рейтингових балів поточного та 

модульного контролю. У разі недостатньої кількості балів (<60) та 

мінімально необхідної кількості балів поточного контролю (від 20 

балів) студент має змогу здавати екзамен у письмовій формі за 

екзаменаційними білетами, що розроблені викладачем, згідно за 

розробленим навчальним відділом розкладом. Письмову роботу 

кодують та надають викладачу на перевірку. Кількість максимальних 

рейтингових балів становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали 

модульного контролю, та у разі достатньої кількості з поточним 

контролем ставиться оцінка. Кількість спроб складання іспиту не 

перевищує трьох. 

 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання 

 

 



Ноутбук / персональний комп’ютер, мобільний пристрій з 

підключенням до Інтернет для комунікації, опитувань, виконання 

завдань, самостійної роботи, проходження тестування  

Самостійна робота може виконуватись як у ОЦ ЗІЕІТ, так і у інших 

зручних місцях для студента, у час, вільний від основного навчання та 

за умови наявності у нього персонального комп’ютера з відповідним 

програмним забезпеченням. 

Студентам надається доступ до платформи Moodle та  бібліотечних 

ресурсів,  в т.ч. електронних
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8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати 

виконані завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 
стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж 

були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою 

літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного 
матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 

неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має 

право бути присутнім на занятті. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, 

порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 
відпрацювати таке заняття. 

Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг під час тижня самостійної роботи, тижня 

модульного контролю та тижня складання іспитів (підсумкового 

оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 
• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 
завдання. 

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання. 
• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Курсову роботу до захисту представити  керівникуне пізніше 

останнього тижня поточного семестру. Захист курсової роботи  

відбувається під час сесії.   
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

№ 

з/п 
Модуль Змістовний модуль Тема Бали 

1 

Модуль 1 

 

 

 

 

 

 

Змістовний модуль 1 

Тема 1 4 

2 Тема 2 4 

3 Тема 3 4 

4 Тема 4 4 

5 Тема 5               4 

6 

Змістовний модуль 2 

Тема 6 8 

8 Тема 7. 12 

Тема 8 12 

Тема  9 4 

Тема 10 4 

9   

10 Модульна робота 1  

Модульна робота 2  

20 

20 

11 Підсумковий екзамен 40 

12 Разом за дисципліною 100 

13 Захист курсової роботи 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 Відмінно 

Зараховано 

82-89 
Добре 

74-81 

64-73 
Задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Питання до екзамену: 

1. Історія розвитку міжнародного права. 

2. Основні етапи становлення міжнародно-правової діяльності України.  

3. Поняття і сфера дії міжнародного права.  

4. Система міжнародного права: галузі, інститути, норми.   

5. Джерела міжнародного права.  

6. Поняття, класифікація  і характеристика принципів міжнародного права. 

7. Співвідношенні і взаємодія міжнародного і внутрідержавного права. 

8. Механізми імплементації міжнародно-правових норм в Україні.  

9. Основні суб'єкти міжнародного права. 

10. Міжнародна правосуб'єктність держави. 

11. Проблема визнання в міжнародному праві. 

12. Правонаступництво в міжнародному праві. 
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13. Правовий режим територій. 

14. Державні кордони.  

15. Поняття і склад  населення міжнародному праві.  

16. Інститут громадянства в міжнародному праві. 

17. Правосуб'єктність міжнародних організацій.  

18. Основні міжнародні організації. 

19. Поняття права міжнародних договорів і його основні джерела 

20. Види міжнародних договорів  

21. Порядок укладення міжнародного договору.  

22. Припинення дії міжнародного договору. 

23. Поняття і основні джерела права зовнішніх відносин. 

24. Поняття і види органів зовнішніх відносин держави.  

25. Статус внутрідержавних органів зовнішніх відносин. 

26. Види і характеристика  постійних зарубіжних органів зовнішніх стосунків.  

27. Дипломатичний корпус. Статус розділу дипломатичного представництва.   

28. Імунітет і привілеї дипломатичних представництв.  

29. Види і характеристика тимчасових зарубіжних органів зовнішніх відносин. 

30. Дипломатичний протокол. 

31. Консульські установи: поняття і види.  

32. Консульський імунітет і привілеї. 

33. Особливості проходження дипломатичної служби в Україні. 

34. Поняття, суб'єкти, основні джерела  і принципи міжнародного морського права. 

35. Види морських просторів і їх міжнародно-правовий режим. 

36. Основи міжнародного повітряного права. 

37. Поняття, суб'єкти, основні джерела  і принципи міжнародного космічного права. 

38. Правовий статус космічного простору, Місяця і інших небесних тіл. Правове положення 

космонавтів. 

39. Поняття, принципи міжнародного права навколишнього середовища і форми співпраці 

держав. 

40. Міжнародно-правове забезпечення охорони навколишнього середовища. 

41. Міжнародне економічне право.  

42. Система і основні заходи міжнародної безпеки.  

43. Особливості системи колективної безпеки. 

44. Поняття, джерела права мирних способів вирішення міжнародних спорів. Види міжнародних 

розбіжностей.  

45. Види мирних способів вирішення міжнародних спорів. 

46. Характеристика дипломатичних (позасудових) способів мирного вирішення міжнародних 

спорів. 

47. Судові способи мирного вирішення міжнародних суперечок.  

48. Вирішення спорів в міжнародних організаціях. 

49. Види і форми відповідальності за порушення міжнародних зобов'язань суб'єктами 

міжнародного права 

50. Підстави для виникнення міжнародно-правової відповідальності. 

51. Міжнародне гуманітарне право. 

52. Міжнародне кримінальне право.  

 

11. Рекомендована література: 

Основна: 

1. Міжнароднепублічне  право:  підручник: у 2 т. / В.Мицик, М Буроменський, О. Буткевич 

та ін. ; за ред. В. Мицика. Х.: Право, 2020. Т 1. :Основитеорії. 416с.  

2. Міжнароднепублічне  право:  підручник: у 2 т. / В.Мицик, М Буроменський, О. Буткевич 

та ін. ; за ред. В. Мицика. Х.: Право, 2020. Т 1. :Основнігалузі. 624 с.  
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3. Міжнароднепублічне право. Міжнароднийзахист прав людини: посіб.дляпідгот. до 

зовн.незалеж. оцінювання / за заг.ред. Т.Л.Сироїд. Харків, Право 2020. 494с. 

4. Дяків Т. Тетарчук І. Міжнародне право. Навчальнийпосібник для підготовки до іспитів. 

Центр навчальноїлітератури. 2019 р 

5. Сироїд Т.Л. Міжнароднепублічне  право: підручник. Одеса :Фенікс, 2018. 744с. 

6. Міжнароднепублічне право: підруч. / [В.Ф. Антипенко, Л.Д. Тимченко, О.В. Бєглий та 

ін.]; за заг. ред. В. Ф. Антипенка; в 3-х т. – К.: НАУ, 2012. 

7. Міжнароднепублічне право: підручник / за ред. проф. В. М. Репецького; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. - 2-е вид., стер. - К. :Знання, 2012. - 437 с. 

 

Додаткова : 

1. Кресін О.В. Корінні народи: міжнародне право та законодавствоУкраїни. К., Норма права. 

2021. 168с. 

2. Савчук К.О. Історія міжнародного права. Кунрс лекцій. Фенікс, 2021. 140с.  

3. Камінська Н.В., Щербань Є.В.ІмплементаціяРимського статуту Міжнародногокримінального 

суду. Досвідзарубіжних держав та України .Одеса, Фенікс, 2021. 214с. 

4. Ржевська В.С.Моделіколективноїбезпеки в доктрині і практиціміжнародного права. Одеса, 

Фенікс, 2020. 334с. 

5. Кононенко В.П. Вирішення територіальних спорів Міжнародним Судом ООН:теорія і 

практика.Київ-Одеса. Фенікс, 2018.438с. 

6. Теорія та практика міжнародногокримінального права: підручник / За ред. Н.А. Зелінської .  

7. Одеса, Фенікс, 2017. 582с. 

8. Відтеоріїміжнародного права до практики захисту прав людини. LiberAmicorum до 60 річчя 

проф. Мицика: монографія/За ред. О.Задорожнього та О.Р. Поєдинок. Київ; Одеса :Фенікс, 2016  

9. Буткевич О. Історіяміжнародного права. Підручник. Київ, Ліра-К, 2016.  412с. 

10. Гавриленко О. Новікова Л. Сироїд Т. Історіяміжнародного права: хрестоматія-практикум. Харків: 

ХНУ ім. Каразіна, 2016. 676с. 

11. Волошин Ю.О. Інтеграційне  право в умовах глобалізаційних процесів: концептуальні та 

методологічні підходи. Фенікс, 2015. 590с.  

12. Кориневич А.О. Застосуванняміжнародногогуманітарного права до збройногоконфлікту на 

територіїУкраїни: навч.пос. Одеса:Фенікс, 2015. 78с. 

13. Репецький В. М., Лисик В. М. Міжнароднегуманітарне право: Підручник К.: Знання, 2013. - 

467 с. 

14. Київець О.В.  У пошукахміжнародного права: переосмислюючиджерела. Кам’янець-

Подільський , 2011  

15. Мельник С.А. Односторонние акты государств в современном международном праве: 

монография. Одесса: Феникс, 2011 

16. Задорожній О.В. Медведєва М.О. Міжнародне право навколишньогосередовища: підручник. 

Київ, 2010. 351с.  

17. Рижий В.І. Міжнароднеповітрянеправо.Київ, 2010, 327с. 

18. Малышева Н. Р. Очерки по космическому праву.К., 2010, 296с. 

19. Лукашук И. Право международной ответственности. М.,ВолтерсКлуверс 2004, 432с. 

20. Анцелевич Г.А. Международное морское право.К., Изд.дом Слово, 2003, 400с. 

21. Мережко О.Правоміжнароднихдоговорів: сучасніпроблемитеорії та практики: монографія. 

Київ: Таксон, 2002. 344с.  

22. Репецький В. Дипломатичне і консульське право: підручник. Львів, 2002, 352с. 

23. Микієвич М.М. Андрусевич Н.І. Будякова Т.О. Європейське право 

навколишньогосередовища. Львів, 2004  

 

 

Інформаційніресурси: 

 

https://www.un.org/ru/ сайт ООН 

https://jurkniga.ua/autor/kaminska-n-v/
https://jurkniga.ua/autor/shcherban'-e-v/
https://www.un.org/ru/
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https://mfa.gov.ua/   сайт Міністерствазакордонних справ України 

https://www.icj-cij.org/ru сайт Международного Суда ООН 

https://stud.com.ua/15873/pravo/mizhnarodne_pravoпідручники з міжнародного права он-лайн 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/26_2-Mizhnarodne_publichne_pravo-Telipko2010.pdf 

Теліпко В. Е., Овчаренко А. С. Міжнароднепублічне право: Навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В. Е. 

Київ, 2010. 608 c. 

http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/nw26.pdfМацко А.С. Міжнародне право: Навч. посіб.  К., 

2005. 232 с. 

https://mfa.gov.ua/
https://www.icj-cij.org/ru
https://stud.com.ua/15873/pravo/mizhnarodne_pravo
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/26_2-Mizhnarodne_publichne_pravo-Telipko2010.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/nw26.pdf
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