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Факультет та 

кафедра, за якою 
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Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародного права 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

29 Міжнародні відносини 

293 Міжнародне право 

Викладач Лисик Володимир Михайлович., кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри міжнародного права. 

 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

volodymyr.lysyk@lnu.edu.ua  

тел. (032)-239- 47-10 (кафедра міжнародного права) 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щопонеділка: 13.30-14-30 год. (кафедра міжнародного права, вул. Січових 

Стрільців, 19, ауд. 309 ) 

Сторінка 

дисципліни 

https://intrel.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна “Актуальні проблеми міжнародного ” є нормативною 

дисципліною з спеціальності 293 «Міжнародне право» для освітньої 

програми «Міжнародне право», яка викладається у 3 семестрі 

(магістратури) в обсязі 3 кредитів ECTS 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Актуальні проблеми міжнародного права” дозволить 

студентам ознайомитися з основами проблемами що виникають в теорії та 

практиці міжнародного права, навчитися кваліфікувати основні події чи 

явища з позиції цієї галузі,  

Мета дисципліни Формування комплексних знань про правове регулювання поведінки 

воюючих та цивільного населення, а також  захисту прав людини під час 

збройних конфліктів. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Репецький В., Лисик В. Міжнародне право як основний регулятор 

міжнародних відносин.// Міжнародні відносини: Політика. Економіка. 

Право / М. З. Мальський, Ю. М. Мороз, І. І. Іжнін та ін.; за ред. Маркіяна 

Мальського, Юрія Мороза. – Львів: ЛНУ. -2017. 367-374. 
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2. Лисик В., Левицький Т. Права людини як основна цінність 

сучасного міжнародного права/ Міжнародні відносини: Політика. 

Економіка. Право / М. З. Мальський, Ю. М. Мороз, І. І. Іжнін та ін.; за ред. 

Маркіяна Мальського, Юрія Мороза. – Львів: ЛНУ. -2017. 374-382. 

3. Буткевич, В.Г. Міжнародне право. Основи теорії: підручник / 

В.Г. Буткевич, В.В. Мицик, О.В. Задорожній; за ред. В.Г. Буткевича. – К. : 

Либідь, 2004.  

4. Василенко В.А. Основы теории международного права. Киев, 1988. 

5. Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. 

Киев, 1980. 

6. Каламкарян Р.А. Философия международного права. М., 2006. 

7. Каламкарян Р.А. Кодификация международного права и 

международный правопорядок. М., 2008. 

8. Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2000. 

9. Тункин Г.И. Право и сила в международной системе: Монография. 

– М., 1983. 

10. Усенко Е.Т. Очерки теории международного права. М., 2008. 

11. Ушаков Н.А. Проблемы теории международного права. М., 1980. 

12. Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х томах. Том 1: 

Современные теоретические проблемы. М. 1999. Том 2: Старые и нове 

теоретические проблемы. М., 1999. 

13. Черниченко С.В. Международное право: современные 

теоретические проблемы. - М., 1993. 

14. Черниченко С.В. Очерки по философии и международному праву. 

М., 2009. 

15. Búrca De G & P. Craig. Th e evolution of EU law / Craig & De Búrca // 

Oxford University Press, 1999.  

16. Craig P. P. EU law: Text, cases and material / P. P. Craig, de Búrca G. // 

Oxford University Press, 2003  

17. European Union Law. Text and Materials / Chalmers Damian, Adam 

Tomkins, Christos Hadjiemmanuil, Giorgio Monti. — Cambridge: Cambridge 

University Press, 2006 .  

18. Häberle P. Europäische Verfassungslehre / Peter Häberle. — 5th ed. — 

Baden-Baden: Nomos, 2008.  

19. Steiner J. EU Law / Josephine Steiner, Lorna Woods and Christian 

Twigg. — 9th ed. — Flesner: Oxford University Press, , 2006.  

20. Kolb R. Theory of International Law. Hart Publishing, 2016. 

21. The Oxford Handbook of the Theory of International Law  Edited by 

Anne Orford and Florian Hoffmann. Oxford: Oxford University Press, 2016. 

22. Slaughter A.-M., Tulumello A. S.,Wood S. International Law and 

International Relations Theory: A New Generation of Interdisciplinary 

Scholarship// American Journal of International Law , Volume 92 , Issue 3 , July 

1998 , pp. 367 - 397 
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Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС (90 год.). 

Денна форма навчання: лекції - 12 год., семінарські заняття - 12 год., 

самостійна робота - 66 год. 

Заочна форма навчання: лекції – 6 год., семінарські заняття – 6 год., 

самостійна робота – 78 год. 

Результати 

навчання  

Після завершення курсу студент повинен: 

Засвоїти (знати):  

1. Основні галузі та інститути сучасного міжнародного права; 

2. Систему джерел міжнародного права, основні підходи до їх ієрархії; 

3. Теоретичні та практичні підходи щодо порядку застосування норм 

міжнародного права та міжнародно-правового регулювання; 

4. Систему органів міжнародної юстиції, їх юрисдикцію та основні 

прецеденти.  

вміти: 

1. Проводити кваліфікацію різноманітних явищ і подій, визначати 

основні документи, які слід використати при їх врегулюванні, а також 

пропонувати варіанти вирішення проблем, що виникають у зв’язку із цим 

у національних правопорядках.  

2. Виявляти, аналізувати та пропонувати шляхи вирішення 

різноаспектних проблем що виникають із застосуванням норм 

міжнародного права 

3. Доносити власні знання із сфери міжнародного права, висновки та 

аргументи до стейкхолдерів, перш за все до працівників органів 

державної влади і місцевого самоврядування. 

Програмні результати навчання за ОП 

ПРН 1. Виявляти, аналізувати та пропонувати шляхи вирішення 

різноаспектних проблем міжнародно-правового та національно-правового 

змісту. 

ПРН 2. Продукувати нові ідеї для розв’язання практичних завдань зі сфери 

професійної юридичної діяльності. 

ПРН 4. Розуміти міжнародно-правову ситуацію, прогнозувати її розвиток, 

фахово і критично оцінювати події та явища зі сфери міжнародних 

відносин та світової політики, використовуючи юридичний 

інструментарій. 

ПРН 5. Виокремлювати в подіях і фактах міжнародного правового життя 

закономірності, аналізувати їх та визначати пов’язані з ними майбутні 

ризики  

ПРН 8. На основі знань з міжнародного публічного, приватного права та 

права ЄС приймати обґрунтовані рішення та усвідомлювати їхні наслідки 

для різних суб’єктів національного і міжнародного права.  

ПРН 10. Усвідомлювати механізм та наслідки імплементації норм 

міжнародних договорів, актів міжнародних міжурядових організацій, 

рішень міжнародних судів у національний правопорядок. 

Формат курсу Очний /заочний 
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 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми 1. Генезис міжнародного права 

2. Розвиток доктрини міжнародного права 

3. Підходи до проблематики кризи міжнародного права 

4. Поняття та компоненти міжнародної правової системи 

5. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права  

6. Прецедентне право Ради Європи  

7. Право ЄС як особлива система права 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит (усно) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з міжнародного 

публічного права, окремих галузей міжнародного права достатніх для 

сприйняття категоріального апарату курсу, розуміння джерел. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки і т. д.), проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор для відтворення презентацій. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за іспит 

нараховуються за результатами поточної успішності. 

 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• семінарські заняття – 50%; 

• підсумкова екзаменаційна  робота 50%. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових робіт 

(модульна робота, вирішення кейсу).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 

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

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали отримані на іспиті. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 

під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. 

ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 


