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МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

 

Тип Дисципліна професійної та практичної 

підготовки 

Код ОК19 

Семестр 5-й,6-й 

Загальна кількість кредитів/годин: 5 кредитів / 150 годин  

Форма контролю залік; екзамен 

Викладач (і) Турченко О.Г., к.ю.н., доц., завідувач 

кафедри конституційного, 

міжнародного і кримінального права 

Мартинюк О.В., к.ю.н., доцент 

кафедри конституційного, 

міжнародного і кримінального права 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

Теорія держави та права, Історія 

держави і права, Право ЄС, 

Міжнародний захист прав людини, 

Господарське право, Цивільне право 

Місце у структурно-логічній схемі: ОК-19. Міжнародне право 

викладається на третьому році 

навчання 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання:  поточний контроль – 60 балів, 

підсумковий контроль  – 40 балів 

Мова викладання:  українська  

 

ЗМІСТ  

 

Навчальна дисципліна «Міжнародне право» сприяє формуванню у 

здобувачів освіти глибоких теоретичних і практичних знань з подальшим їх 

використанням в своїй професійній діяльності. Курс «Міжнародного права» дає 

можливість проаналізувати процеси розвитку норм міжнародного права; 

класифікувати і аналізувати міжнародно-правові джерела; визначати рівень 

відповідності національного законодавства нормам міжнародного права; 

визначати особливості міжнародного права і окремих його галузей; аналізувати 

положення міжнародно-правових договорів за участю України. Курс 

заснований на комплексному підході до вирішення сучасних правових проблем 

як на національному, так і міжнародному рівнях, а також дозволяє сформувати 

у здобувачів компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та 

системи сучасного міжнародного права, а також механізму правового 

регулювання міжнародних відносин.  
 



Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти наступних компетентностей та результатів 

навчання, а саме: 

 

Загальні компетентності (ЗК). 

ЗК-5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.  

ЗК14. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК). 

СК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та 

державних інститутів.  

СК4. Знання i розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики 

Європейського суду з прав людини. 

СК5. Здатність застосовувати знання засад i змісту інститутів 

міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права. 

СК6. Знання i розуміння основ права Європейського Союзу. 

 

Результати  навчання (РН). 

1. Проводили збір i інтегрований аналіз різних джерел (ПРН-3). 

2. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми (ПРН-4). 

3. Оцінювати недоліки i переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему (ПРН-6). 

4. Складати та узгоджувати план власного дослідження i самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами (ПРН-7). 

5. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин (ПРН-8). 

6. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так i 

письмово, правильно вживаючи правничу термінологію (ПРН-10). 

7. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту (ПРН-13). 

8. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології i бази даних (ПРН-15).  

9. Виявляти знання i розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи (ПРН-

18). 

10. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ i процесів 

(ПРН-20). 

11. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти i формувати обґрунтовані правові 

висновки (ПРН-21). 


