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Освітньо-професійна програма «бакалавр» 

Спеціальність 293 Міжнародне право 

галузі знань 29 Міжнародні відносини 

 

Викладач 

Лекції, консультації: Лозінська Світлана Володимирівна - кандидат 

юридичних наук, доцент. 

Семінарські заняття, консультації: Кірик Алла Юріївна - асистент кафедри 

міжнародного та європейського права.  

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Лозінська Світлана Володимирівна  

Електронна адреса:   lozinskasvit@gmail.com  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6634-1575  

GoogleScholar: https://orcid.org/0000-0002-6634-1575 

Тел.:097 380 64 23 (в робочі дні з 09.00 до 17.00) 

 

Кірик Алла Юріївна  

Електронна адреса:  alla_kiruk@univer.km.ua  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0729-5986  

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=i4ktTJEAAAAJ  

ResearcherID: https://publons.com/researcher/AAE-5512-2020  

Тел.: 067-11-88-574 (в робочі дні з 09.00 до 17.00) 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Історія міжнародного права»: c267qos 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул. Проскурівська, 57 

ауд. 203: 

Кірик Алла Юріївна: середа з 14.00 до 16.00. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою 

або з використанням інших додатків та онлайн-ресурсів у робочі дні з 9.00 до 

17.00 за погодженням з викладачем. 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Історія міжнародного права - це дисципліна, метою якої є  надання якісних 

знань та глибокого розуміння процесу виникнення, становлення і розвитку 

міжнародного права, його категорій, інститутів і галузей, а також міжнародно-

правових вчень минулих епох. 

Цілі навчальної дисципліни полягають в  ознайомленні здобувачів освіти з 

процесом появи, становлення та історичного розвитку міжнародного права, 

що включає в себе: дослідження закономірностей появи і розвитку норм, 

принципів та інститутів міжнародного права, історичної періодизації цього 

права, характеристики процесів історичної трансформації міжнародного 

права, етапів взаємодії міжнародного права та національних правових систем; 

вироблення розуміння основних теоретичних концепцій міжнародного права 

та їх елементів; виробити уявлення про основні елементи і компоненти 

системи міжнародного права та категорії міжнародного права шляхом 

вивчення їх історичного розвитку; виробити вміння міжнародно-правового, 

історичного, порівняльно-правового аналізу і міжнародно-правового 

прогнозування. 

В результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні: 

знати: 

- закономірності появи та історичного розвитку міжнародного права; 

- основні етапи розвитку міжнародного права та його доктрини; 

mailto:lozinskasvit@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6634-1575
https://orcid.org/0000-0002-6634-1575
mailto:alla_kiruk@univer.km.ua
https://orcid.org/0000-0002-0729-5986
https://scholar.google.com/citations?user=i4ktTJEAAAAJ
https://publons.com/researcher/AAE-5512-2020
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- історичні особливості формування міжнародно-правових систем; 

- основні міжнародно-правові джерела різних історичних епох; 

- сутність основних понять і категорій міжнародного права через аналіз 

їх появи та історичного розвитку; 

- положення основних міжнародно-правових вчень; 

- тенденції розвитку міжнародного права в контексті сучасності.  

вміти: 

- характеризувати міжнародне право конкретного історичного періоду;  

- користуватися історичними джерелами міжнародного права; 

- аналізувати історичні та міжнародно-правові події та явища минулого, 

надавати їх характеристику, висвітлювати їх роль у подальшому 

розвитку міжнародного-права; 

- здійснювати порівняльно-правовий аналіз норм, інститутів та 

принципів міжнародного права, міжнародно-правових актів у різні 

періоди розвитку міжнародного права; 

- застосовувати та тлумачити понятійний апарат, інститути, категорії з 

міжнародного права. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності :  

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

 Здатність цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність.  

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності : 

 Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види 

міжнародних акторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та 

міжнародній політиці. 

 Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики 

держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої 

політики, принципи організації системи зовнішньої політики та 

функціонування інститутів зовнішньої політики. 

 Уміння дотримуватися основних норм дипломатичного та ділового 

етикету, здатність враховувати фундаментальні особливості культури 

та менталітету представників іноземних держав. 

 Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, 

прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права.  

Результати 

навчання 

Здобувач вищої освіти повинен продемонструвати такі результати навчання: 

 Здатність на професійному рівні брати участь у фахових дискусіях із 

міжнародно-правових і загально юридичних питань; поважати 

опонентів та їх позицію  

 Уміння пояснювати природу та зміст основних міжнародно-правових 

явищ і процесів. 

 Уміння визначати історичний контекст формування державних та 

правових інститутів, ухвалення актів національного законодавства, 

права ЄС та міжнародного права. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

Курс навчання – 1-й, семестр – 2-й. 

Тип дисципліни – обов’язкова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін ОДПП 1.2.1. Теорія держави і права 

ОДПП 1.2.2. Історія держави і права України та зарубіжних країн.  
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навчальної 

дисципліни)  

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: ОДПП 1.2.5. Римське право. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: ОДПП 1.2.11. Міжнародне публічне право. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3 кредити ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 46 години, 

лекційних - 24 години, семінарських - 20 години.  

Форма навчання  Денна  

Мова 

викладання 
Українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

екзамен.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний проектор, комп’ютер.  

 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години 

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема 

Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/2/7 

 

Тема 1. Періодизація 

історії міжнародного 

права. Концепції 

виникнення і 

розвитку 

міжнародного права 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу,  

дискусійні обговорення 

проблемних питань 

тощо) 

На семінарських заняттях 

(виконання тестових 

завдань, дискусійні 

обговорення проблемних 

питань). 

Самостійні завдання 

(пошук інформації та її 

обробка) 

Лекція 1 – 0,8 

 

Семінарське 

заняття  1 – 5 

 

СРС – 3 

4/2/6 

Тема 2. Міжнародне 

право стародавнього 

періоду 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань 

тощо) 

На семінарських заняттях 

(виконання тестових 

завдань, дискусійні 

обговорення проблемних 

питань). 

Самостійні завдання 

(пошук інформації та її 

обробка) 

Лекція 2 –  0,8 

Лекція 3 – 0,8 

 

Семінарське 

заняття  2– 5 

 

СРС – 3 

2/4/6 

Тема 3. Міжнародне 

право 

середньовічного 

періоду 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу,  

дискусійні обговорення 

проблемних питань 

тощо) 

На семінарських заняттях 

(виконання тестових 

завдань, дискусійні 

Лекція 4 –  0,8 

 

Семінарське 

заняття  3– 5 

Семінарське 

заняття  4– 5 

 

СРС – 3,5 
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обговорення проблемних 

питань). 

Самостійні завдання 

(пошук інформації та її 

обробка) 

4/2/7 

Тема 4. Механізм 

формування системи 

міжнародного права 

у середньовічний 

період 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу,  

дискусійні обговорення 

проблемних питань 

тощо) 

На семінарських заняттях 

(виконання тестових 

завдань, дискусійні 

обговорення проблемних 

питань). 

Самостійні завдання 

(пошук інформації та її 

обробка) 

Лекція  5  – 0,8 

Лекція  6  – 0,8 

 

Семінарське 

заняття 5 – 5 

 

СРС – 3,5 

4/4/7 
Тема 5. Класичне 

міжнародне право 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу,  

дискусійні обговорення 

проблемних питань 

тощо) 

На семінарських заняттях 

(виконання тестових 

завдань, дискусійні 

обговорення проблемних 

питань). 

Самостійні завдання 

(пошук інформації та її 

обробка) 

Лекція 7 – 0,8 

Лекція 8 – 0,8 

 

Семінарське 

заняття 6 – 5 

Семінарське 

заняття 7 – 5 

 

СРС – 3,5 

8/6/7 
Тема 6. Міжнародне 

право ХХ ст. 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу,  

дискусійні обговорення 

проблемних питань 

тощо) 

На семінарських заняттях 

(виконання тестових 

завдань, дискусійні 

обговорення проблемних 

питань). 

Самостійні завдання 

(пошук інформації та її 

обробка) 

Лекція 9 – 0,9 

Лекція 10 – 0,9 

Лекція 11 – 0,9 

Лекція 12 – 0,9 

 

Семінарське 

заняття 8 – 5 

Семінарське 

заняття 9 – 5 

Семінарське 

заняття 10 – 5 

 

СРС – 3,5 

 
Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 
визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 
дисципліни «Історія міжнародного права» (розміщені у Google класі «Історія 

міжнародного права» (код приєднання: c267qos) та в електронній бібліотеці 
університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php))  
 
Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних матеріалах 
дисципліни «Інституційне право ЄС» (у Google класі «Історія міжнародного права» 
(код приєднання: c267qos) та в електронній бібліотеці університету 
(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)   
Екзамен усний або письмовий (зважаючи на епідеміологічну ситуацію в регіоні на 

час складання іспиту).  

http://elibrary.univer.km.ua/index.php)
http://elibrary.univer.km.ua/index.php
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Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і становлення 

міжнародного права. К.: Україна, 2003.  800 с. 

2. Буткевич О.В. Міжнародне право Середніх віків: Монографія. К.: 

Видавництво гуманітарної літератури, 2008. 672с. 

3. Дмитрієв А.І., Дмитрієва Ю.А., Задорожній О.В. Історія міжнародного 

права. К.: Видавничий дім «Промені», 2008. 384 с. 

4. Гавриленко О. А. Формування підґрунтя принципу мирного вирішення 

міжнародних спорів у стародавній час та добу середньовіччя. 

Український часопис міжнародного права. 2015. № 2. С. 59-64. 

5. Колодкин Р.А. Фрагментация международного права. Московский 

журнал международного права.  № 2, 2005. С. 38-61. 

6. Левин Д. Б. Наука международного права в России в конце Х1Х и 

начале ХХ в.: Общие вопросы теории международного права. М., 2002. 

7. Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві. Міжнародно-правові 

механізми захисту: підручник для ВУЗів. К.: Видавничий дім 

«Промені», 2010. 722 с.  

8. Талалаев А. Н. Из истории международного договора (международные 

договоры феодального периода). «Ученые записки Пермського 

университета», т. 14 кн. 4, вып. 4. 1990. 

9. Усенко Е.Т. Плюралізм структуры современного международного 

права. Международное право. М.: Юрист, 2005. 

10. Цивилизационные модели современности и их исторические корни. К.: 

Наукова думка, 2002. 63 с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Здобувач вищої освіти відпрацьовує пропущені лекційні заняття (пропущення 

строки виконання завдань за тематикою лекцій) шляхом виконання завдань, 

які надаються здобувачу вищої освіти в індивідуальному порядку під час 

онлайн або офлайн консультацій з викладачем, який забезпечує викладання 

лекційного курсу. 

Здобувач вищої освіти відпрацьовує пропущені семінарські заняття згідно з 

графіком консультацій в усній формі.  

За умови погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні Здобувач вищої 

освіти відпрацьовує пропущені семінарські заняття (пропущення строки 

виконання завдань за тематикою семінарських занять) шляхом виконання 

завдань, які надаються здобувачу вищої освіти в індивідуальному порядку під 

час онлайн або офлайн консультацій з викладачем, який забезпечує 

викладання семінарських занять. 

Завдання для відпрацювання пропущених лекційних та/або семінарських 

занять можуть включати виконання таблиць, аналітичних записок, 

опрацювання наукової літератури. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість Здобувачу вищої освіти визнаються результати участі у онлайн-тренінгах за 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
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визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу (за умови наявності 

сертифікату). Кількість зарахованих балів залежить від тематики онлайн 

курсу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://univer.km.ua/page.php?pid=197) 

Політика щодо 

інших питань 

Вимоги викладача:  

- обов’язкове відвідування навчальних занять;  

- активність здобувача вищої освіти під час практичних занять;  

- своєчасне виконання завдань самостійної роботи;  

- відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені 

(незадовільні оцінки) на консультаціях.  

Не допустимо:  

- пропуск занять без поважних причин; 

- запізнення на заняття;  

- користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття (за винятком дозволу 

викладача при зверненні до текстів нормативно-правових актів);  

- списування та плагіат.  

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни «Історія 

міжнародного права», є сумою балів за лекції, семінарські заняття та 

самостійну роботу плюс бали, отримані під час екзамену. 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань здобувачів вищої 

освіти, що проводяться в університеті. 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,4 ум.др.арк. 
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