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На сучасному етапі Україна є активним членом міжнародного співробітництва. Більшість

зобов’язань нашої держави стосуються безпосередньо не лише державних органів

забезпечення виконання міжнародних угод, а й кожного громадянина зокрема. Реалізувати

їх без окремої підготовки не можливо. На сьогодні знання міжнародного права необхідні не

тільки дипломатам та працівникам сфери міжнародних відносин України, а й тим хто

пов’язує свою роботу з органами та установами забезпечення правопорядку в Україні.

«Міжнародне право» покликане формувати глибокі теоретичні знання про основні його

галузі та інститути, навички аналізувати та вміти застосовувати міжнародно-правові норми

в Україні зважаючи на обов’язковість їх застосування відповідно до законодавства України.

Загальні відомості про дисципліну



Актуальність і необхідність курсу "Міжнародне право" обумовлена
змістом освітнього стандарту, а також доцільністю засвоєння і
застосування в професійній діяльності відповідних знань, умінь і навичок. 
«Міжнародне право» вивчає відносини, що складаються між суб’єктами
міжнародного права (державами, націями, міжнародними
організаціями).

В результаті вивчення цієї дисципліни студенти ознайомляться з періодизацією виникнення

міжнародного права, термінологією, основними принципами, поняттями і категоріями, які

застосовуються при вивченні міжнародного права, розглянути основні положення права

міжнародних договорів і організацій, засвоїти основи відповідальності в міжнародному

праві, безпеки і права збройних конфліктів, міжнародно-правові положення території і

населення та міжнародного морського права. При вивченні цієї дисципліни особлива увага

акцентована на поєднанні традиційних (звичних) форм роботи – лекція, обговорення питань

семінару, рішення вправ (тестів) на практичних заняттях, а також роботі з практичними

вправами та текстами.

Актуальність курсу «Міжнародне право»



Метою викладання є формування у здобувачів вищої освіти – майбутніх фахівців

правоохоронної діяльності та правознавців – цілісного уявлення про міжнародне

публічне право як особливу самостійну правову систему, його структуру, предмет

і суб'єкти, джерела та основні галузі; надання необхідних знань національних і

міжнародно-правових актів, умінь та навичок правильного їх застосування;

формування вмінь і навичок роботи з нормативно-правовими документами, їх

грамотну класифікацію, вміння правильно використовувати юридичні терміни;

формування наукового світогляду;  визначення проблем, що виникають при його

застосуванні та шляхи їх усунення.

Мета курсу «Міжнародне право»



Демонструвати концептуальні знання міжнародного права,

включаючи знання сучасних досягнень теорії та практики

міжнародного права. 

Демонструвати знання і розуміння еволюції міжнародного

права, сучасні тенденції його розвитку. 

Демонструвати знання проблем і особливостей регулювання

правового статусу території в міжнародному праві.

Розкривати знання правової регламентації питань, що

стосуються населення у міжнародному праві, національно-

правового та міжнародноправового регулювання інституту

громадянства. 

Завдання курсу «Міжнародне право»

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач 
вищої освіти зможе:



Демонструвати знання теорії та практики захисту прав і свобод

людини у міжнародному праві на універсальному та регіональному

рівні, специфіу імплементації міжнародно-правових зобов’язань

щодо захисту права людини у національні правопорядки.

Виявляти знання основ фундаментальних галузей міжнародного

права та розвитку сучасних галузей міжнародногго права. 

Здатність захищати національні інтереси власної держави за

допомогою міжнародноправових інструментів. 

Здатність надавати юридичні висновки і консультації з питань

міжнародного права, визначати юридичні ризики тих або інших

зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив. 

Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові

норми та принципи в національній правовій системі.


