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1. Вступ 

 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Мета навчальної дисципліни – засвоєння студентами теоретичних та 

практичних знань у сфері регулювання міжнародних відносин як на 

універсальному, так і регіональному рівнях. 

Завдання:  

– опанування студентами вироблених наукою міжнародного права 

необхідних теоретичних положень;  

– освоєння нормативного матеріалу, що є результатом співробітництва 

держав та інших суб’єктів міжнародного права; 

– ознайомлення із судовою та арбітражною практикою міжнародних 

органів; 

– ознайомлення студентів з методологією отримання інформації щодо 

різноманітних аспектів міжнародного права, у тому числі за допомогою 

бібліографії та сучасних технічних засобів (електронних баз даних та 

Інтернету). 

 

1.2. Статус навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної 

програми: обов’язкова. 

1.3. Пререквізити: «Теорія права», «Історія держави і права 

України». 

1.4. Кореквізити: «Конституційне право України». 

Постреквізити: «Право Європейського Союзу», «Європейська 

конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та юридична 

практика».  

1.5. Перелік предметних компетентностей здобувача вищої освіти: 

ПК 1. Знання загальних теоретико-філософських закономірностей 

виникнення та еволюції міжнародно-правової системи. 

ПК 2. Знання концепцій походження, етапів становлення, періодизації 

розвитку міжнародного права. 
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ПК 3. Знання та критичне осмислення основних міжнародно-правових 

теорій, принципів та понять. 

ПК 4. Уміння аналізувати, тлумачити, правильно застосовувати вивчені 

міжнародно-правові категорії. 

ПК 5. Здатність аналізувати правові явища, юридичні факти, правові 

норми та правовідносини, що стосуються предмета міжнародного права. 

ПК 6. Здатність правильно тлумачити та застосовувати норми 

міжнародного права в професійній діяльності. 

ПК 7. Уміння аргументовано формулювати та висловлювати власну 

позицію стосовно актуальних проблем міжнародного права. 

ПК 8. Здатність проводити аналітичні дослідження з питань теорії та 

практики міжнародного права. 

ПК 9. Уміння використовувати інформаційні технології та бази даних у 

процесі збору та обробки інформації в межах конкретної міжнародно-

правової тематики. 

ПК 10. Здатність давати оцінку міжнародно-правовим актам з приводу 

їхньої належності до того чи іншого джерела міжнародного права з огляду на 

наміри та поведінку осіб, наділених міжнародною правосуб’єктністю. 

ПК 11. Здатність самостійно виявляти та досліджувати юридичні 

питання, що виникають у контексті правового регулювання міжнародних 

відносин. 

ПК 12. Уміння виявляти проблеми і працювати в основних сферах 

взаємодії міжнародного і національного права. 

ПК 13. Знання загальнотеоретичних понять та концепцій міжнародного 

права, а також змісту, специфіки, сучасного стану розвитку його основних 

інститутів та галузей. 

ПК 14. Знання правових основ універсальних та регіональних 

механізмів міжнародного захисту прав людини. 
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ПК 15. Здатність давати загальну міжнародно-правову характеристику 

провідним універсальним та регіональним міжнародним міжурядовим 

організаціям. 

ПК 16. Здатність відтворювати основні підходи та методики розгляду 

спорів міжнародними судовими установами із застосуванням ігрового 

моделювання. 

ПК 17. Здатність оцінювати ступінь ефективності правового 

регулювання міжнародних відносин та визначати перспективи розвитку 

відповідної правової регламентації. 

ПК 18. Здатність виявляти недоліки сучасних підходів до правового 

регулювання окремих сфер міжнародних відносини, пропонувати способи 

їхнього вдосконалення. 

ПК 19. Уміння аналізувати документи міжнародних організацій, 

міжнародних конференцій, міжнародних судових установ та характеризувати 

їхній вплив на регулювання міжнародних правовідносин. 

ПК 20. Здатність надавати кваліфіковані консультації та висновки 

стосовно окремих питань теорії та практики міжнародного права. 

 

Експлікація загальних і спеціальних компетентностей визначається в карті 

предметних компетентностей (Додаток 1). 

 

1.6. Перелік результатів навчання здобувача вищої освіти:  

РН НД 1.1. Демонструвати знання ключових понять, принципів, теорій 

та доктрин міжнародного права. 

РН НД 1.2. Визначати поняття міжнародного публічного права, 

виокремлювати його специфічні риси порівняно з національним та 

міжнародним приватним правом. 

РН НД 1.3. Демонструвати здатність належним чином застосовувати 

міжнародно-правову термінологію у процесі професійної діяльності. 
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РН НД 1.4. Відшуковувати, самостійно вивчати й аналізувати 

вітчизняну та зарубіжну міжнародно-правову літературу в контексті 

дослідження актуальних проблем теорії та практики міжнародного права. 

РН НД 1.5. Характеризувати еволюцію та сучасний стан суб’єктів 

міжнародного права, демонструвати знання тенденцій подальшого 

розширення кола суб’єктів міжнародного права. 

РН НД 1.6. Демонструвати знання цілей, принципів діяльності, 

структури та напрямів подальшого розвитку, у тому числі проектів 

реформування, деяких універсальних та регіональних міжнародних 

міжурядових організацій. 

РН НД 1.7. Визначати межі правосуб’єктності фізичних та юридичних 

осіб, їхніх об’єднань, неурядових організацій у конкретних міжнародних 

правовідносинах. 

РН НД 1.8. Демонструвати знання системно-структурної будови 

міжнародного права, його основних галузей, інститутів та міжгалузевих 

утворень. 

РН НД 1.9. Здійснювати логічний, критичний і системний аналіз 

міжнародних документів: договорів, актів міжнародних організацій, 

конференцій тощо. 

РН НД 1.10. Характеризувати повноваження окремих органів 

державної влади, посадових осіб у контексті розробки, укладення та 

виконання міжнародних договорів, імплементації та застосування норм 

міжнародного права в національному правопорядку, підтримки зовнішніх 

зносин з іншими державами, міжнародними організаціями тощо. 

РН НД 1.11. Здійснювати аналіз законодавства України на 

відповідність нормам міжнародного права. 

РН НД 2.1. Виявляти проблеми правового регулювання в межах 

основних галузей міжнародного права, пропонувати способи їхнього 

подолання відповідно до основоположних принципів міжнародного права, 
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загальних принципів права, практики міжнародних організацій та сучасного 

доктринального доробку з відповідної проблематики. 

РН НД 2.2. Демонструвати знання специфіки предмету, принципів, 

джерел основних галузей міжнародного права, їхніх підгалузей та інститутів. 

РН НД 2.3. Виявляти знання поняття й змісту універсальних та 

спеціальних прав людини в міжнародному праві. 

РН НД 2.4. Демонструвати знання універсальних та регіональних 

інституційних та конвенційних механізмів захисту прав людини. 

РН НД 2.5. Здійснювати юридичну кваліфікацію міжнародних 

протиправних дій та бездіяльності, демонструвати знання основних 

елементів міжнародного правопорушення, його відмежування від суміжних 

діянь. 

РН НД 2.6. Здійснювати критичний аналіз судової та арбітражної 

практики в справах, які стосуються вирішення міжнародних спорів стосовно 

тлумачення та особливостей застосування міжнародно-правових норм у 

межах різних галузей міжнародного права. 

РН НД 2.7. Надавати на професійному рівні консультації щодо сутності 

й способів міжнародно-правового захисту прав та інтересів суб’єктів 

міжнародного права. 

 

Експлікація результатів освоєння навчальної дисципліни і результатів навчання за 

спеціальністю і  спеціалізацією визначається в карті результатів навчання, 

сформульованих у термінах компетентностей (Додаток 2). 

 

1.7. Модулі програми навчальної дисципліни. 

Модуль 1. Основи міжнародного права. 

Модуль 2. Основні галузі міжнародного права. 

Експлікація модулів компетентнісно-орієнтованої програми навчальної дисципліни 

визначається у матриці зв’язків між модулями навчальної дисципліни, результатами 

навчання та предметними компетентностями (Додаток 3). 
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2. Опис навчальної дисципліни (навчальні одиниці) 

 
Курс Рівень освіти, галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація 

Дидактична структура  

та кількість годин 

Кількість кредитів ЄКТС: 

5,0 

 

Кількість модулів: 2 

 

Загальна кількість годин: 

150
 

 

Кількість тижневих годин 

для денної форми навчання: 

7–10 

Рівень освіти – перший 

(бакалаврський) 

 

 

Галузь знань – 08 «Право» 

 

 

Спеціальність – 081 

«Право» 

 

Модуль 1 

Лекції: 12 

Практичні заняття: 12 

Самостійна робота: 36 

Модуль 2 

Лекції: 16 

Практичні заняття: 12 

Самостійна робота: 62 

 

Види контролю: 

поточний контроль; 

підсумковий контроль знань 

(іспит) 

 

 

3. Зміст програми навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Основи міжнародного права. 

Поняття та особливості міжнародного публічного права. Історія 

міжнародного права. Поняття, природа, система, джерела, суб’єкти та 

функції сучасного міжнародного публічного права. Особливості 

міжнародного права, що відрізняють його від національного права. 

Співвідношення міжнародного публічного права і міжнародного приватного 

права. Міжнародне право та інші міжнародні нормативні системи (політична, 

економічна, морально-етична та ін.). Прояви міжнародно-правового нігілізму 

у сучасній зовнішньополітичній практиці держав. Міжнародне право і 

глобальні проблеми людства. 

Суб’єкти міжнародного права. Поняття та концепції суб’єкта 

міжнародного права. Класифікація суб’єктів міжнародного права. 

Характеристика міжнародної правосуб’єктності та її складових 

(персоноздатність, дієздатність і деліктоздатність). 

Організації національно-визвольних рухів [народи (нації), що 
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виборюють незалежність] як суб’єкти міжнародного права. Право народів 

(націй) на самовизначення. Держава як суб’єкт міжнародного права. 

Міжнародна правосуб’єктність субнаціональних територіальних одиниць 

(суб’єктів федерацій, автономій та ін.). Міжнародна правосуб’єктність 

державоподібних утворень (Святий престол, Мальтійський орден та ін.). 

Міжнародна правосуб’єктність міжнародних міжурядових організацій 

(ММУО). Питання про визнання міжнародної правосуб’єктності 

міжнародних неурядових організацій (МНУО) і транснаціональних 

корпорацій (ТНК). Людина як суб’єкт міжнародного права. Необхідність 

подолання антропологічного нігілізму в доктрині міжнародного права. 

Поняття та теорії визнання у міжнародному праві. Види, форми і 

засоби визнання у міжнародному праві. Поняття правонаступництва і 

континуїтету держав у міжнародному праві. Правонаступництво держав 

щодо міжнародних договорів. Правонаступництво держав щодо державної 

власності. Правонаступництво держав щодо державних архівів. 

Правонаступництво держав щодо державних боргів. Правонаступництво 

України щодо колишнього СРСР та континуїтет щодо Української РСР. 

Джерела міжнародного права. Поняття, структура і класифікація норм 

міжнародного права. Поняття, класифікація і юридичний зміст основних 

принципів міжнародного права, їх місце в системі норм. Юридична сила 

норм міжнародного права та їх ієрархія. Кодифікація міжнародного права. 

Роль Комісії міжнародного права ООН у кодифікації міжнародно-правових 

норм. 

Поняття і види джерел у міжнародному праві. Традиційні і нові форми 

втілення міжнародно-правових норм. Міжнародний договір. Міжнародно-

правовий звичай. Загальні принципи права, що визнаються цивілізованими 

націями. Рішення міжнародних і національних судів. Доктрина. «М’яке» 

міжнародне право. Акти міжнародних міжурядових організацій. Односторонні 

акти держав. 

Право міжнародних договорів. Поняття і джерела права міжнародних 
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договорів. Поняття і класифікація міжнародних договорів. Сторони в 

міжнародному договорі. Договірна правоздатність держав, міжнародних 

міжурядових організацій та інших суб’єктів. Право на участь у договорі; 

договори і треті держави.  

Форма, структура, найменування і мова міжнародних договорів. Стадії 

укладення міжнародного договору. Реєстрація та опублікування договорів. 

Тлумачення міжнародних договорів. Дія та дійсність міжнародного договору. 

Підстави і наслідки недійсності міжнародного договору. Припинення 

міжнародних договорів і зупинення їх дії. Вплив збройного конфлікту на 

міжнародні договори. 

Співвідношення та взаємодія міжнародного і національного права. 

Теорії взаємодії міжнародного і національного права. Взаємовплив 

міжнародного і національного права. Національно-правова імплементація 

міжнародних зобов’язань держав. Інкорпорація (трансформація), рецепція, 

відсилання. Українське законодавство про співвідношення міжнародного і 

національного права. Застосування практики Європейського суду з прав 

людини у рамках вітчизняного правопорядку. 

 

Модуль 2. Основні галузі міжнародного права. 

Міжнародне право прав людини. Міжнародне право прав людини як 

галузь міжнародного права. Етапи розвитку міжнародно-правового 

регулювання захисту прав людини. Проблематика прав людини у діяльності 

Ліги Націй. Доктрина прав людини у сучасному міжнародному праві. 

Джерела міжнародного права людини: міжнародно-правові звичаї, загальні 

принципи права, міжнародні договори. Значення актів «м’якого» 

міжнародного права. 

Основні підходи до класифікації прав людини. Абсолютні права та 

права, що підлягають обмеженню. Підстави та критерії правомірного 

обмеження прав людини. Позитивні та негативні права. Універсальні та 
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спеціальні права. Громадянські і політичні права. Соціальні, економічні і 

культурні права. Колективні права. 

Взаємодія універсального та регіонального рівнів захисту прав людини: 

нормативні та інституційні аспекти. Система захисту прав людини в рамках 

ООН. Міжамериканська система захисту прав людини. Африканська система 

захисту прав людини. Захист прав людини в рамках Ради Європи. 

Європейський Союз і права людини. Формування нових регіональних систем 

захисту прав людини. 

Характеристика базових договорів універсального та регіонального 

типу. Особливості «каталогу прав людини» міжнародних договорів. Методи 

та принципи тлумачення договорів у сфері міжнародного захисту прав 

людини. Застереження. Умови відступу від договірних зобов’язань. 

Особливості контрольних механізмів міжнародних договорів у сфері захисту 

прав людини. Взаємодія політичного та правового моніторингу. Процедури 

реалізації контрольних повноважень судовими та квазісудовими органами.  

Міжнародно-правова відповідальність держав за порушення 

зобов’язань у сфері захисту прав людини. 

Особливості міжнародно-правового захисту окремих категорій 

населення: діти, жінки, біженці, особи з інвалідністю. 

Право зовнішніх зносин. Зовнішні зносини у сучасному світі. Поняття, 

джерела та принципи права зовнішніх зносин. Органи зовнішніх зносин 

держави. Дипломатичні представництва, їх функції та порядок утворення. 

Правова природа дипломатичних привілеїв та імунітетів. Привілеї та 

імунітети дипломатичних представництв. Особисті дипломатичні привілеї та 

імунітети. Консульські установи, їх функції та порядок утворення. Привілеї 

та імунітети консульських установ. Особисті консульські привілеї та 

імунітети. Спеціальні місії. Привілеї та імунітети спеціальних місій та їх 

персоналу. Зовнішні зносини за участю міжнародних міжурядових 

організацій. Привілеї та імунітети органів зовнішніх зносин міжнародних 

організацій та їх персоналу. 
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Право міжнародної безпеки. Право міжнародної безпеки та 

міжнародно-правові принципи її забезпечення. Система колективної безпеки. 

Регіональні системи міжнародної безпеки. Міжнародно-правове регулювання 

роззброєння та скорочення озброєнь. Заходи зміцнення довіри і міжнародний 

контроль обмежень озброєнь та роззброєння. 

Міжнародне гуманітарне право. Поняття, предмет, джерела та 

принципи міжнародного гуманітарного права. Міжнародне гуманітарне 

право і споріднені галузі: міжнародне право прав людини, міжнародне 

кримінальне право і право колективної безпеки (jus ad bellum vs jus in bello). 

Види збройних конфліктів: міжнародний і неміжнародний. Особливості 

опосередкованого (proxy) збройного конфлікту; кваліфікація збройного 

конфлікту між Україною і РФ. Категорії учасників і неучасників збройних 

конфліктів. Обмеження методів і засобів ведення війни. Міжнародно-

правовий захист жертв війни, цивільних об’єктів і культурних цінностей. 

Міжнародний рух Червоного Хреста; захисна функція емблем Червоного 

Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристалу. Міжнародна 

відповідальність держав та індивідів за порушення норм міжнародного 

гуманітарного права. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права 

в українському законодавстві.  

Право міжнародних організацій. Поняття, джерела та принципи права 

міжнародних організацій. Поняття та ознаки міжнародної міжурядової 

організації. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних міжурядових 

організацій. Класифікація міжнародних міжурядових організацій. 

Організація Об’єднаних Націй: цілі, принципи, структура та спеціалізовані 

установи ООН. Статут ООН 1945 р. Регіональні міжнародні міжурядові 

організації. Організація з безпеки і співробітництва в Європі: установчі 

документи, цілі, головні органи та основні напрями діяльності. Організація 

Північноатлантичного договору: цілі, принципи, структура. Рада Європи: 

цілі, принципи, структура. Міжнародні неурядові організації.  

Право Європейського Союзу. Правова і політична природа 
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Європейського Союзу. Інституційна система Європейського Союзу. Набуття 

членства в Європейському Союзі: критерії і процедура. Правовий статус 

держав-членів у Європейському Союзі. Громадянство Європейського Союзу. 

Судова система Європейського Союзу. Джерела первинного права 

Європейського Союзу. Поняття «acquis communautaire». Джерела вторинного 

права Європейського Союзу. Особливості дії права Європейського Союзу в 

національних правопорядках держав-членів (верховенство і пряма дія права 

Європейського Союзу). Правове регулювання співробітництва між Україною 

та Європейським Союзом. Адаптація законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу. 

Міжнародне економічне право. Поняття, предмет і система 

міжнародного економічного права. Суб’єкти міжнародного економічного 

права. Джерела та принципи міжнародного економічного права. Міжнародне 

торговельне право. Право Світової організації торгівлі (СОТ). Міжнародне 

фінансове право. Міжнародне інвестиційне право. Міжнародне транспортне 

право. 

Територія у міжнародному праві. Поняття та види територій у 

міжнародному публічному праві. Поняття територіального верховенства, 

правова природа і склад державної території. Державні кордони та їх 

правовий режим. Делімітація, демаркація і редемаркація державних кордонів. 

Правові підстави зміни державної території. Заборона застосування сили або 

погрози силою щодо території держави. Принципи територіальної цілісності, 

недоторканності й непорушності державних кордонів. Протиправні зміни 

державної території. Зміна державних кордонів України у ХХ ст. Оренда 

державної території України. Території з особливим правовим режимом. 

Міжнародно-правовий режим Антарктики. Режим судноплавства по 

р. Дунай. 

Міжнародне морське право. Поняття, джерела та принципи 

міжнародного морського права. Класифікація та правовий статус морських 

просторів згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 р. Прапор судна. 
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Значення і способи відрахування вихідних ліній для визначення ширини 

територіального моря. Правовий статус і режим внутрішніх вод. Правовий 

статус і режим територіального моря. Правовий статус і режим прилеглої 

зони. Правовий статус і режим виключної економічної зони. Правовий статус 

і режим континентального шельфу. Правовий статус і режим архіпелажних 

вод. Правовий статус і режим відкритого моря; свободи відкритого моря. 

Правовий статус і режим Міжнародного району морського дна. Правовий 

статус і режим міжнародних проток та міжнародних каналів. Правовий 

режим Арктики. 

Міжнародне повітряне право. Міжнародне космічне право. Поняття, 

виникнення та розвиток міжнародного повітряного права. Принципи та джерела 

міжнародного повітряного права. Правовий режим повітряного простору 

України. Польоти у міжнародному повітряному просторі. Правове регулювання 

комерційної діяльності у міжнародних повітряних сполученнях. Інституційна 

складова міжнародного повітряного права. Міжнародна організація цивільної 

авіації (ІКАО). Відповідальність за шкоду, заподіяну іноземним повітряним 

судном третім особам на поверхні. 

Виникнення та розвиток міжнародного космічного права. Міжнародно-

правове регулювання правовідносин, що виникають у результаті діяльності з 

дослідження та використання космічного простору. Форми і напрями 

міжнародного співробітництва в космічній галузі. Міжнародно-правовий 

режим космічного простору та небесних тіл. Космічні об’єкти. Правовий 

статус космонавтів. Комерційна діяльність у сфері використання та 

дослідження космічного простору.  

Міжнародне екологічне право. Поняття міжнародного екологічного 

права (проблема визначення). Становлення міжнародно-правового 

співробітництва у сфері охорони навколишнього середовища. Джерела 

міжнародного екологічного права. Принципи міжнародно-правового 

співробітництва у сфері охорони навколишнього середовища. Інституційний 

механізм міжнародного екологічного права. Конвенція про оцінку впливу на 
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навколишнє середовище у транскордонному контексті 1991 р. Конвенція про 

доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та 

доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища 

(Орхуська конвенція) 1998 р. 

Міжнародне співробітництво у сфері попередження зміни клімату. 

Форми міжнародного співробітництва у сфері попередження зміни клімату. 

Віденська конвенція про охорону озонового шару 1985 р. Рамкова конвенція 

ООН про зміну клімату 1992 р. Кіотський протокол до Рамкової конвенції 

ООН про зміну клімату 1997 р. Паризька угода про зміну клімату 2015 р. 

Міжнародні інституції та їх вклад у попередження зміни клімату. Участь 

України у міжнародному співробітництві у сфері попередження зміни 

клімату. 

Право розв’язання міжнародних спорів. Мирне вирішення спорів та 

відмова від застосування сили при вирішенні спорів як міжнародно-правові 

зобов’язання сучасних держав. Значення діяльності Ліги Націй та ООН для 

закріплення принципу мирного вирішення міжнародних спорів. Сучасні 

джерела принципу мирного вирішення спорів: міжнародні договори та 

міжнародний звичай. 

Сутність та ознаки міжнародного спору як юридичного факту. 

Розмежування міжнародної ситуації (міжнародного конфлікту, зіткнення) та 

міжнародного спору.  

Поняття, ознаки та класифікація мирних засобів вирішення міжнародних 

спорів. Характеристика дипломатичних (політичних) засобів. Посередництво. 

Примирення. Обслідування (розслідування). Добрі послуги. Переговори. 

Загальна характеристика правових засобів: судові та квазісудові 

процедури. Особливості процедури та умови обов’язковості рішень. Участь 

міжнародних організацій у забезпеченні мирного вирішення міжнародних 

спорів. Особливості вирішення міжнародних спорів за участю фізичних осіб та 

недержавних суб’єктів (у сфері захисту прав людини, інвестиційній діяльності 

тощо).  
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Міжнародне правосуддя. Міжнародні суди: поняття та класифікація. 

Особливості судової та консультативної юрисдикції міжнародних судів. 

Виконання рішень міжнародних судів. Міжнародний Суд ООН. Регіональні й 

спеціальні міжнародні судові установи. Міжнародний трибунал з морського 

права (International Tribunal for the Law of the Sea / ITLOS). Орган розв’язання 

спорів Світової організації торгівлі (Dispute Settlement Body / DSB). 

Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (International 

Centre for Settlement of Investment Disputes / ICSID). Міжнародний центр з 

врегулювання спорів (International Centre for Dispute Resolution / ICDR). 

Постійна палата третейського суду (Permanent Court of Arbitration / PCA). 

Міжнародні арбітражні (третейські) суди.  

Право міжнародної відповідальності. Поняття, принципи, джерела та 

суб’єкти міжнародно-правової відповідальності. Види міжнародної 

відповідальності: об’єктивна (відповідальність за ризик) і суб’єктивна 

(відповідальність за правопорушення). Статті про відповідальність держав 

2001 р. Юридичні та фактичні підстави міжнародно-правової 

відповідальності держав. Приписування порушення державі. Ознаки і види 

міжнародних правопорушень. Особливості відповідальності держав за 

серйозні порушення імперативних норм (агресію, геноцид, серйозні 

порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права). 

Відповідальність за шкоду, завдану іноземним приватним особам: особливі 

умови дипломатичного захисту. Обставини, що виключають міжнародну 

протиправність діянь. Реалізація міжнародно-правової відповідальності. 

Форми відшкодування шкоди, заподіяної міжнародним правопорушенням: 

реституція, компенсація і сатисфакція. Контрзаходи і санкції у міжнародному 

праві. Міжнародно-правова відповідальність за правомірну діяльність 

(відповідальність за ризик).  

Міжнародне кримінальне право. Розвиток міжнародного 

співробітництва у боротьбі зі злочинністю: міжнародне кримінальне право, 

транснаціональне кримінальне право і правова допомога у кримінальних 
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справах. Національна і міжнародна кримінальна юрисдикція; принципи 

кримінальної юрисдикції держав.  

Поняття, предмет і джерела міжнародного кримінального права. 

Загальні принципи міжнародного кримінального права. Міжнародні злочини: 

поняття, елементи і класифікація. Контекстуальні елементи геноциду, 

злочинів проти людяності, воєнних злочинів та злочину агресії.  

Розвиток міжнародної кримінальної юстиції: від Нюрнбергу до Гааги. 

Міжнародний кримінальний суд: застосовне право, юрисдикція, судоустрій і 

процедура провадження. Особливості комплементарної юрисдикції 

Міжнародного кримінального суду. Юрисдикція Міжнародного кримінального 

суду щодо України. Особлива роль і захист потерпілих у Міжнародному 

кримінальному суді. Співробітництво Міжнародного кримінального суду з ООН 

і державами.  

Міжнародне співробітництво у боротьбі з транснаціональними 

злочинами. Поняття транснаціональної організованої злочинності. Боротьба з 

тероризмом, піратством, корупцією, торгівлею людьми і кіберзлочинністю. 

Міжнародне співробітництво у сфері правової допомоги у кримінальних 

справах. Екстрадиція. 

 

 
4. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

 

4.1. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять: 

– форми організації освітнього процесу: навчальні заняття; самостійна 

робота; практична підготовка; контрольні заходи. 

– види навчальних занять: лекції, практичні заняття, індивідуальні 

заняття, консультації. 

 

4.2. Самостійна робота здобувачів вищої освіти 

Самостійна робота – вид поза аудиторної роботи навчального 

характеру, яка спрямована на вивчення програмного матеріалу навчального 
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курсу. Під час самостійної роботи студент має самостійно опрацювати 

конспекти лекцій, рекомендовану літературу, нормативні акти, матеріали 

емпіричних досліджень до тем, що виносяться на практичні заняття. 

Формами самостійної роботи студентів є: індивідуальна підсумкова 

робота; доопрацювання матеріалів лекції; робота в інформаційних мережах; 

наукове повідомлення з вузькоспеціальною проблематикою; підготовка 

тематичних презентацій; підготовка та публікація наукових статей, тез тощо; 

розробка схем, таблиць з тем начальної дисципліни; анотування наукових 

статей і монографій; здійснення аналізу законопроектів та змін 

законодавства. 

Самостійна робота студентів полягає у вивченні додаткової навчальної, 

наукової літератури, ознайомленні із міжнародно-правовими актами, 

вивченні практики міжнародних органів та установ. Самостійна робота 

призначена для поглиблення знань студентів із тем, що передбачені 

навчальною дисципліною. 

 

4.3. Освітні технології та методи навчання 

– освітні технології: проблемного навчання, контекстного навчання, 

студентоцентроване навчання, аудіо-візуальні технології, наукові дискусії, 

інтерактивні технології, IT-технології тощо; 

– методи навчання: поєднання словесних, наочних та практичних 

методів, метод проблемного викладання, прес-конференції, ділові ігри, 

мозкові штурми, моделювання професійних ситуацій, кейс-метод, метод 

дискусії, круглий стіл тощо. 

 

4.4. Форми педагогічного контролю та система оцінювання якості 

сформованих компетентностей за результатами засвоєння навчальної 

дисципліни 

Формами контролю знань студентів є поточний та підсумковий 

контроль. 
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Поточний контроль знань включає: 

– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу 

навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких 

засобів: усне/письмове опитування, експрес-опитування, вирішення 

практичних завдань, участь у розробці кейсу, підготовка презентації, есе, 

реферату тощо. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки 

студента у вивченні поточного матеріалу. У ході практичного заняття 

студент може отримати оцінку за чотирьохбальною шкалою (0, 1, 2, 3); 

– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу 

навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів, у формі 

колоквіумів. 

Обов’язковою формою самостійної роботи студентів є підготовка 

індивідуальної роботи. Індивідуальна робота студента може бути таких 

видів: підготовка та опублікування тез доповіді на науковій конференції; 

підготовка рефератів, доповідей чи есе з вузькоспеціалізованої проблематики 

та їх презентація на відповідному практичному занятті; участь у роботі 

студентського наукового гуртка (проблемної групи) з міжнародного права, 

студентських конкурсах, олімпіадах; анотація прочитаної додаткової 

літератури; складання бібліографічного опису літератури тощо.  

Вибір студентами видів індивідуальної роботи відбувається за 

власними науковими інтересами та попереднім узгодженням з викладачем. 

Завдання для індивідуальної роботи студенти отримують на початку 

навчального семестру. 

Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної 

роботи студентів здійснює викладач, який веде практичні заняття у 

студентській навчальній групі. Результати індивідуальної роботи оцінюються 

не пізніш ніж за 15 днів до початку екзаменаційної сесії, під час якої 

студенти мають скласти іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне право».  

За індивідуальну роботу студент може отримати максимально 4 бали.  
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Індивідуальна робота оцінюється в залежності від обраної форми та 

якості її виконання:  

– підготовка та опублікування тез доповіді на науковій конференції (4-

5 сторінок) – 4 бали; 

– підготовка та опублікування тез доповіді на науковій конференції (до 

3 сторінок) – 3 бали; 

– підготовка доповідей чи есе з вузькоспеціалізованої проблематики та 

їх презентація на відповідному практичному занятті – 2 бали. 

Формою підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з 

навчальної дисципліни є іспит. Мінімальна кількість балів задля допуску до 

іспиту – 25 балів. 
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Критерії оцінювання результатів навчання: 

Іспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, 

передбаченого програмою навчальної дисципліни, у 

тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і 

концепціях навчальної дисципліни. 

2. Засвоєння основної та додаткової літератури, 

рекомендованої кафедрою. 

3. Здатність до самостійного поповнення знань з 

навчальної дисципліни й використання отриманих знань 

у практичній роботі. 

90 

1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою 

навчальної дисципліни. 

2. Засвоєння основної літератури та знайомство з 

додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 

3. Здатність до самостійного поповнення знань з 

дисципліни, розуміння їх значення для практичної 

роботи. 

85 

1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого 

програмою навчальної дисципліни, за відсутності у 

відповіді суттєвих помилок. 

2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої 

кафедрою. 

3. Здатність до самостійного поповнення знань з 

дисципліни, розуміння їх значення для практичної 

роботи. 

75 

1. Знання основного матеріалу, передбаченого 

програмою навчальної дисципліни, в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої 

роботи за професією. 

2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої 

кафедрою. 

3. Помилки й суттєві неузгодженості у відповіді на 

заліку за наявності знань для їх самостійного усунення 

або за допомогою викладача. 

70 

1. Знання основного матеріалу, передбаченого 

програмою навчальної дисципліни, в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої 

роботи за професією. 

2. Ознайомлення з основною літературою, 

рекомендованою кафедрою. 

3. Помилки у відповіді на заліку за наявності знань для 

усунення найсуттєвіших помилок за допомогою 

викладача. 

60 

1. Прогалини в знаннях з певних частин основного 

матеріалу, передбаченого програмою навчальної 

дисципліни. 

2. Наявність помилок у відповіді на питання на заліку. 
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55 

1. Відсутність знань значної частини основного 

матеріалу, передбаченого програмою навчальної 

дисципліни. 

2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати 

професійну діяльність без проходження повторного 

курсу з цієї дисципліни. 

 

4.5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення 

навчальної дисципліни 

 

Нормативно-правові акти 

1. Агресія проти України: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 

02.03.2022 р. № ES-11/1. URL: https://digitallibrary.un.org/record/3965290 

2. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ (в редакції 2010 р.) URL: 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/arb-

rules-revised-r.pdf 

3. Визначення агресії: Резолюція 3314 (ХХIХ) Генеральної 

Асамблеї ООН від 14.12.1974 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-74#Text 

4. Висновок Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо 

відповідності Конституції України Римському статуту Міжнародного 

кримінального суду (справа про Римський статут) № 3-в/2001 від 

11.07.2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003v710-01#Text 

5. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.1961 р. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_048#Text 

6. Віденська конвенція про консульські зносини від 24.04.1963 р. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_047#Text 

7. Віденська конвенція про охорону озонового шару від 

22.03.1985 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_088#Text 

8. Віденська конвенція про право договорів між державами та 

міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від 

https://digitallibrary.un.org/record/3965290
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/arb-rules-revised-r.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/arb-rules-revised-r.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-74#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003v710-01#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_048#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_047#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_088#Text


 24 

21.03.1986 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a04#Text 

9. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 

23.05.1969 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text 

10. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо 

державної власності, державних архівів та державних боргів від 08.04.1983 р. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_072#Text 

11. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо 

договорів від 23.08.1978 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_185#Text 

12. Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з 

міжнародними організаціями універсального характеру 14.03.1975 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_254#Text 

13. Генеральна угода про тарифи й торгівлю 1994 року (Додаток 1 A 

до Угоди про заснування Світової організації торгівлі). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_003#n8 

14. Гуманітарні наслідки агресії проти України: Резолюція 

Генеральної Асамблеї ООН від 24.03.2022 р. № ES-11/2. URL: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/301/70/PDF/N2230170.pdf?OpenElement 

15. Декларація про державний суверенітет України: прийнята 

Верховною Радою України від 16.07.1990 р. № 55-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text 

16. Декларація Організації Об’єднаних Націй про права корінних 

народів від 13.09.2007 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l56#Text 

17. Декларація про надання незалежності колоніальним країнам і 

народам від 14.12.1960 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_280#Text 

18. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються 

дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a04#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_072#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_185#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_254#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_003#n8
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/301/70/PDF/N2230170.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/301/70/PDF/N2230170.pdf?OpenElement
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l56#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_280#Text
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Організації Об’єднаних Націй від 24.10.1970 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569#Text 

19. Договір між Україною та Російською Федерацією про 

співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 

24.12.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_205#Text 

20. Договір про Антарктику від 01.12.1959 р. URL: 
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проти безпеки цивільної авіації (Монреаль, 23.09.1971 р.). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_165#Text 
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від 14.12.1973 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_389#Text 
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Додаток 1 

 

Карта предметних компетентностей з навчальної дисципліни 

 
Шифр та назва компетентностей за 

спеціальністю  

і/або спеціалізацією 

Шифр та назва компетентностей з 

навчальної дисципліни 

ЗК – загальні (універсальні) 

компетентності. 

ПК – предметні компетентності з 

навчальної дисципліни 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ПК 4. Уміння аналізувати, тлумачити, 

правильно застосовувати вивчені 

міжнародно-правові категорії. 

ПК 6. Здатність правильно тлумачити та 

застосовувати норми міжнародного права в 

професійній діяльності. 

ПК 7. Уміння аргументовано формулювати 

та висловлювати власну позицію стосовно 

актуальних проблем міжнародного права. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ПК 2. Знання концепцій походження, етапів 

становлення, періодизації розвитку 

міжнародного права. 

ПК 3. Знання та критичне осмислення 

основних міжнародно-правових теорій, 

принципів та понять. 

ПК 5. Здатність аналізувати правові явища, 

юридичні факти, правові норми та 

правовідносини, що стосуються предмета 

міжнародного права. 

ПК 8. Здатність проводити аналітичні 

дослідження з питань теорії та практики 

міжнародного права. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

 

ПК 1. Знання загальних теоретико-

філософських закономірностей виникнення 

та еволюції міжнародно-правової системи. 

ПК 11. Здатність самостійно виявляти та 

досліджувати юридичні питання, що 

виникають у контексті правового 

регулювання міжнародних відносин. 

ПК 13. Знання загальнотеоретичних понять 

та концепцій міжнародного права, а також 

змісту, специфіки, сучасного стану розвитку 

його основних інститутів та галузей. 

ЗК 9. Здатність працювати в команді. ПК 16. Здатність відтворювати основні 

підходи та методики розгляду спорів 

міжнародними судовими установами із 

застосуванням ігрового моделювання. 

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

ПК 6. Здатність правильно тлумачити та 

застосовувати норми міжнародного права в 

професійній діяльності. 

ПК 7. Уміння аргументовано формулювати 

та висловлювати власну позицію стосовно 
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верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

актуальних проблем міжнародного права. 

ПК 12. Уміння виявляти проблеми і 

працювати в основних сферах взаємодії 

міжнародного і національного права. 

ПК 14. Знання правових основ 

універсальних та регіональних механізмів 

міжнародного захисту прав людини. 

ЗК 14. Здатність до цінування та повага 

різноманітності і мультикультурності. 

ПК 1. Знання загальних теоретико-

філософських закономірностей виникнення 

та еволюції міжнародно-правової системи. 

ПК 3. Знання та критичне осмислення 

основних міжнародно-правових теорій, 

принципів та понять. 

ПК 5. Здатність аналізувати правові явища, 

юридичні факти, правові норми та 

правовідносини, що стосуються предмета 

міжнародного права. 

ПК 14. Знання правових основ 

універсальних та регіональних механізмів 

міжнародного захисту прав людини. 

СК – спеціальні компетентності.  

СК1. Здатність застосовувати знання з основ 

теорії та філософії права, знання і розуміння 

структури правничої професії та її ролі у 

суспільстві. 

ПК 1. Знання загальних теоретико-

філософських закономірностей виникнення 

та еволюції міжнародно-правової системи. 

ПК 2. Знання концепцій походження, етапів 

становлення, періодизації розвитку 

міжнародного права. 

ПК 4. Уміння аналізувати, тлумачити, 

правильно застосовувати вивчені 

міжнародно-правові категорії. 

ПК 6. Здатність правильно тлумачити та 

застосовувати норми міжнародного права в 

професійній діяльності. 

ПК 19. Уміння аналізувати документи 

міжнародних організацій, міжнародних 

конференцій, міжнародних судових установ 

та характеризувати їхній вплив на 

регулювання міжнародних правовідносин. 

СК 2.  Знання і розуміння ретроспективи 

формування правових та державних 

інститутів. 

ПК 3. Знання та критичне осмислення 

основних міжнародно-правових теорій, 

принципів та понять. 

ПК 12. Уміння виявляти проблеми і 

працювати в основних сферах взаємодії 

міжнародного і національного права. 

СК4. Знання і розуміння міжнародних 

стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також практики 

Європейського суду з прав людини. 

ПК 6. Здатність правильно тлумачити та 

застосовувати норми міжнародного права в 

професійній діяльності. 

ПК 14. Знання правових основ 

універсальних та регіональних механізмів 

міжнародного захисту прав людини. 

СК 5.Здатність застосовувати знання засад і 

змісту інститутів міжнародного публічного 

ПК 1. Знання загальних теоретико-

філософських закономірностей виникнення 
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права, а також міжнародного приватного 

права. 

та еволюції міжнародно-правової системи. 

ПК 13. Знання загальнотеоретичних понять 

та концепцій міжнародного права, а також 

змісту, специфіки, сучасного стану розвитку 

його основних інститутів та галузей. 

СК 6. Знання і розуміння основ права 

Європейського Союзу. 

ПК 15. Здатність давати загальну 

міжнародно-правову характеристику 

провідним універсальним та регіональним 

міжнародним міжурядовим організаціям. 

ПК 16. Здатність відтворювати основні 

підходи та методики розгляду спорів 

міжнародними судовими установами із 

застосуванням ігрового моделювання. 

СК11. Здатність визначати належні та 

прийнятні для юридичного аналізу факти. 

ПК 5. Здатність аналізувати правові явища, 

юридичні факти, правові норми та 

правовідносини, що стосуються предмета 

міжнародного права. 

ПК 8. Здатність проводити аналітичні 

дослідження з питань теорії та практики 

міжнародного права. 

ПК 11. Здатність самостійно виявляти та 

досліджувати юридичні питання, що 

виникають у контексті правового 

регулювання міжнародних відносин. 

СК 12. Здатність аналізувати правові 

проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції. 

ПК 5. Здатність аналізувати правові явища, 

юридичні факти, правові норми та 

правовідносини, що стосуються предмета 

міжнародного права. 

ПК 7. Уміння аргументовано формулювати 

та висловлювати власну позицію стосовно 

актуальних проблем міжнародного права. 

ПК 18. Здатність виявляти недоліки 

сучасних підходів до правового 

регулювання окремих сфер міжнародних 

відносини, пропонувати способи їхнього 

вдосконалення. 

СК 13. Здатність до критичного та 

системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 

ПК 5. Здатність аналізувати правові явища, 

юридичні факти, правові норми та 

правовідносини, що стосуються предмета 

міжнародного права. 

ПК 8. Здатність проводити аналітичні 

дослідження з питань теорії та практики 

міжнародного права. 

СК 14. Здатність до консультування з 

правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, 

відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та 

конфіденційної інформації. 

ПК 6. Здатність правильно тлумачити та 

застосовувати норми міжнародного права в 

професійній діяльності. 

ПК 7. Уміння аргументовано формулювати 

та висловлювати власну позицію стосовно 

актуальних проблем міжнародного права. 

ПК 9. Уміння використовувати 

інформаційні технології та бази даних у 

процесі збору та обробки інформації в 



 53 

межах конкретної міжнародно-правової 

тематики. 

ПК 20. Здатність надавати кваліфіковані 

консультації та висновки стосовно окремих 

питань теорії та практики міжнародного 

права. 

СК16. Здатність до логічного, критичного і 

системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

ПК 6. Здатність правильно тлумачити та 

застосовувати норми міжнародного права в 

професійній діяльності. 

ПК 10. Здатність давати оцінку міжнародно-

правовим актам з приводу їхньої належності 

до того чи іншого джерела міжнародного 

права з огляду на наміри та поведінку осіб, 

наділених міжнародною правосуб’єктністю. 

ПК 17. Здатність оцінювати ступінь 

ефективності правового регулювання 

міжнародних відносин та визначати 

перспективи розвитку відповідної правової 

регламентації. 

 
 

 

Додаток 2 

 

Карта результатів навчання здобувача вищої освіти,  

сформульованих у термінах компетентностей 

 
Шифр та назва РН за 

спеціальністю і / або 

спеціалізацією 

Модуль 

НД 

Шифр та назва РН з навчальної дисципліни 

ПРН – результати 

навчання за 

спеціальністю 

/спеціалізацією 

 Результати навчання з навчальної 

дисципліни  

ПРН 3. Проводити збір і 

інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел. 

№1 РН НД 1.4. Відшуковувати, самостійно вивчати 

й аналізувати вітчизняну та зарубіжну 

міжнародно-правову літературу в контексті 

дослідження актуальних проблем теорії та 

практики міжнародного права. 

РН НД 1.9. Здійснювати логічний, критичний і 

системний аналіз міжнародних документів: 

договорів, актів міжнародних організацій, 

конференцій тощо. 

РН НД 1.11. Здійснювати аналіз законодавства 

України на відповідність нормам міжнародного 

права. 

ПРН 4. Формулювати 

власні обґрунтовані 

№1 РН НД 1.5. Характеризувати еволюцію та 

сучасний стан суб’єктів міжнародного права, 
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судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

демонструвати знання тенденцій подальшого 

розширення кола суб’єктів міжнародного права. 

РН НД 1.6. Демонструвати знання цілей, 

принципів діяльності, структури та напрямів 

подальшого розвитку, у тому числі проектів 

реформування, деяких універсальних та 

регіональних міжнародних міжурядових 

організацій. 

РН НД 1.7. Визначати межі правосуб’єктності 

фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань, 

неурядових організацій у конкретних 

міжнародних правовідносинах. 

РН НД 1.8. Демонструвати знання системно-

структурної будови міжнародного права, його 

основних галузей, інститутів та міжгалузевих 

утворень. 

ПРН12. Доносити до 

респондента матеріал з 

певної проблематики 

доступно і зрозуміло. 

№1 РН НД 1.1. Демонструвати знання ключових 

понять, принципів, теорій та доктрин 

міжнародного права. 

РН НД 1.2. Визначати поняття міжнародного 

публічного права, виокремлювати його 

специфічні риси порівняно з національним та 

міжнародним приватним правом. 

РН НД 1.3. Демонструвати здатність належним 

чином застосовувати міжнародно-правову 

термінологію у процесі професійної діяльності. 

ПРН18. Виявляти знання і 

розуміння основних 

сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів 

функціонування 

національної правової 

системи. 

№1 РН НД 1.10. Характеризувати повноваження 

окремих органів державної влади, посадових 

осіб у контексті розробки, укладення та 

виконання міжнародних договорів, 

імплементації та застосування норм 

міжнародного права в національному 

правопорядку, підтримки зовнішніх зносин з 

іншими державами, міжнародними 

організаціями тощо. 

РН НД 1.11. Здійснювати аналіз законодавства 

України на відповідність нормам міжнародного 

права. 

ПРН2. Здійснювати аналіз 

суспільних процесів у 

контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її 

розв’язання 

№2 РН НД 2.1. Виявляти проблеми правового 

регулювання в межах основних галузей 

міжнародного права, пропонувати способи 

їхнього подолання відповідно до 

основоположних принципів міжнародного 

права, загальних принципів права, практики 

міжнародних організацій та сучасного 
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доктринального доробку з відповідної 

проблематики. 

РН НД 2.6. Здійснювати критичний аналіз 

судової та арбітражної практики в справах, які 

стосуються вирішення міжнародних спорів 

стосовно тлумачення та особливостей 

застосування міжнародно-правових норм у 

межах різних галузей міжнародного права. 

ПРН1.1.Виявляти проблеми 

у правовому регулюванні  і 

пропонувати способи  їх 

вирішення відповідно до  

принципів захисту прав 

людини і її основоположних 

свобод. 

№2 РН НД 2.3. Виявляти знання поняття й змісту 

універсальних та спеціальних прав людини в 

міжнародному праві. 

РН НД 2.4. Демонструвати знання 

універсальних та регіональних інституційних та 

конвенційних механізмів захисту прав людини. 

ПРН19. Демонструвати 

необхідні знання та 

розуміння сутності та 

змісту основних правових 

інститутів і норм 

фундаментальних галузей 

права. 

№2 РН НД 2.2. Демонструвати знання специфіки 

предмету, принципів, джерел основних галузей 

міжнародного права, їхніх підгалузей та 

інститутів. 

 

ПРН21. Застосовувати 

набуті знання у різних 

правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові 

висновки. 

№2 РН НД 2.5. Здійснювати юридичну 

кваліфікацію міжнародних протиправних дій та 

бездіяльності, демонструвати знання основних 

елементів міжнародного правопорушення, його 

відмежування від суміжних діянь. 

РН НД 2.7. Надавати на професійному рівні 

консультації щодо сутності й способів 

міжнародно-правового захисту прав та інтересів 

суб’єктів міжнародного права. 
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Додаток 3 

Матриця зв’язків модулів навчальної дисципліни, результатів навчання 

та предметних компетентностей у програмі навчальної дисципліни 

 

 
Результати 

навчання за 

навчальною 

дисципліною / 

модулями 
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-1
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П
К

-1
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П
К

-2
0

 

Міжнародне 

право / Модуль 1 

                    

РН НД 1.1. Х Х Х                  

РН НД 1.2. Х Х Х                  

РН НД 1.3.    Х                 

РН НД 1.4.     Х    Х            

РН НД 1.5.        Х             

РН НД 1.6.        Х             

РН НД 1.7.          Х           

РН НД 1.8.       Х              

РН НД 1.9.      Х  Х   Х          

РН НД 1.10.           Х Х         

РН НД 1.11.            Х         

Міжнародне 

право / Модуль 2 

                    

РН НД 2.1.             Х    Х Х   

РН НД 2.2.             Х        

РН НД 2.3.              Х       

РН НД 2.4.              Х Х      

РН НД 2.5.                Х     

РН НД 2.6.                Х   Х  

РН НД 2.7.                    Х 

 
 


