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Міжнародне право – це єдина правова система, яка має можливість 

регулювати відносини між державами та іншими суб’єктами. За допомогою 

міжнародного права, держави, встановлюють загальноприйняті стандарти 

поведінки, що є засобом міжнародного співробітництва у різних галузях 

суспільного життя.  

Міжнародні відносини здійснюють вплив не тільки на життя суспільства, 

але і на кожну людину окремо. Однією з особливостей міжнародного права є 

система цього права, яка полягає в тому, що вона не входить до будь якої 

національної системи права і не включає норм національного права. Виходячи з 

цього звання міжнародних норм необхідно не тільки безпосереднім учасникам 

міжнародних зв’язків, але й усім хто бажає орієнтуватися в світовій політиці та 

економіці, хто зайнятий у бізнесі, або займається. 

Вивчення курсу «Міжнародне право» ґрунтується на ознайомленні з його 

особливостями, основними поняттями, категоріями, інститутами. Воно припускає 

отримання навиків роботи з міжнародними договорами та іншими міжнародно-

правовими актами, а також їх тлумачення та застосування в конкретних ситуаціях 

міжнародного життя. 

Предметом вивчення дисципліни «Міжнародне право» є  система 

правових відносин стосовно регулювання міжнародних відносин, також підстави, 

виникнення, здійснення міжнародних правових норм, та практика реалізації 

відповідних норм суб’єктами міжнародного права.  

Мета вивчення дисципліни – опанування студентами цілісного уявлення 

про міжнародне право як особливої системи права, його структури, предмета та 

суб'єктів , джерел та основних його галузей, а також отримання навичок роботи з 

міжнародними нормативно-правовими документами, їх грамотної класифікації, 

визначення проблем, що виникають при його застосуванні та шляхів їх усунення. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

‒ надати знання студентам щодо приватноправових відносин у 

міжнародному праві;  

‒ навчити їх творчо підходити до вирішення різноманітних завдань, навчити 

студентів застосовувати відповідні норми чинного законодавства при вирішенні 

практичних завдань та використовувати інформацію для прийняття рішення; 

‒ навчити теоретичних засад та практичних вмінь правомірної поведінки у 

сфері бізнесу із іноземним елементом;  

‒ оволодіти нормами міжнародного приватного права щодо діяльності 

суб’єктів господарювання; 

‒ пояснити зміст основних юридичних категорій міжнародного приватного 

права;  

‒ розкрити особливості застосування колізійних норм у міжнародному 

приватному праві та правової кваліфікації у правовідносинах з іноземним 

елементом.  
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Навчальний контент 
№з/п Теми Результати навчання 

1.  Поняття та 

особливості сучасного 

міжнародного права 

Знати:  

- основні компоненти міждержавної системи; 

- джерела міжнародного публічного права; 

- основні принципи міжнародного публічного права; 

- особливості співвідношення міжнародного і національного 

права; 

- загальну характеристику суб'єктів міжнародного публічного 

права; 

- галузі нормативного регулювання міжнародного права. 

Уміти: 

- користуватися міжнародно-правовими джерелами; 

- застосовувати положення міжнародних договорів з участю 

України; 

- тлумачити норми міжнародних договорів України з метою 

розв'язання спірних правових ситуацій, що виникають у 

процесі міжнародного спілкування; 

- характеризувати національне законодавство з точки зору 

його відповідності міжнародному праву. 

 

2.  Суб'єкти сучасного 

міжнародного права 

3.  Міжнародно-правова 

відповідальність 

4.  Право міжнародних 

договорів: поняття, 

принципи, стадії 

укладання 

5.  Дипломатичне право 

6.  Право міжнародних 

організацій 

7.  Права людини і 

міжнародне право 

8.  Правове положення 

учасників збройних 

конфліктів 

9.  Мирне врегулювання 

міжнародних спорів 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

1.Навчальна та робоча програми. 

2.Навчальний посібник, підручник, курс лекцій, презентації. 

3.Методичні рекомендації до семінарських занять із курсу. 

4.Методичні рекомендації  до самостійної роботи студентів. 

5.Завдання для контрольних (модульних) робіт та питання на іспит. 

 

Компетентності та результати навчання згідно ОПП, формуванню яких 

сприяє дисципліна 

Інтегральна компетентність (ІК):  
ІК Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог.  

Загальні компетентності:  
ЗК 02 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 05 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).   

ЗК 07 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні компетентності:  
СК 01 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 

стандартів. 

СК 13 Здатність аналізувати і розв’язувати завдання щодо регулювання міжнародних 

економічних відносин. 
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Програмні результати навчання:                            
ПРН 06 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, 

етичні міркування та соціальну відповідальність. 

ПРН 07 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 

ПРН 16 Здатність забезпечувати діяльність у міжнародному правовому полі. 

 

Політика оцінювання 

 Політика оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється з дотриманням 

принципів доброчесності та студентоцентрованого підходу. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи слід здавати у 

зазначені терміни. За порушення термінів здачі завдань знижується бал. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу навчального відділу за наявності 

поважних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування.  

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття нараховується 1 

бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись дистанційно із погодженням викладача, у цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за 

результатами тестування по темі лекції / практичного заняття.  

 

 

Міждисциплінарні зв’язки 

Пререквізити: базові знання з дисциплін: «Корпоративне управління», 

«Управління проектами», «Фінансовий менеджмент», «Цивільний захист», 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств», «Управління 

економічною безпекою бізнесу», «Міжнародний бізнес», «Креативний 

менеджмент», «Діловий протокол», «Психологія лідерства», що необхідні для 

опанування компетентностями.  

Постреквізити: знання, отримані під час вивчення навчальної дисципліни, 

будуть використовуватись при проходженні переддипломної практики, написанні 

кваліфікаційної роботи та у практичній діяльності. 
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