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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  

 

Результати навчання  

 

Загальні компетентності РН1. Усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України. 

РН2. Демонструвати повагу до 

моральних, культурних, наукових 

цінностей і примножувати 

досягнення суспільства. 

РН4. Демонструвати навички 

письмової та усної професійної 

комунікації державною мовою, 

правильно вживати правничу 

термінологію. 

РН7. Використовувати навички 

пошуку, оброблення аналізу 

інформації у професійній діяльності. 

РН8. Мати навички здійснення 

професійної діяльності самостійно і в 

команді. 

РН12. Дотримуватися принципів та 

норм міжнародного права у 

професійній діяльності. 

РН15. Аналізувати правові проблеми, 

приймати обґрунтовані рішення та 

формувати правові висновки. 

РН16. Підвищувати рівень 

індивідуальної професійної 

підготовки. 
 



ЗК 1. Здатність реалізувати свої права 

і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

ЗК 7. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді. 

  

Спеціальні компетентності 

 СК4. Здатність застосовувати знання 

основних принципів та інститутів 

міжнародного права 

СК7. Здатність аналізувати правові 

проблеми та приймати обґрунтовані  

рішення. 

СК9. Здатність критично мислити в 

процесі системного аналізу правових 

явищ і фактів.  
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Опис навчальної дисципліни 

«Міжнародне право» 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-професійний ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 2 

Галузь знань 

08Право 
(шифр і назва) 

Нормативна 
(за вибором) 

 
 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

______________________ 

  

Семестр 

Загальна кількість годин 

- 60 

1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 год. 

самостійної роботи 

студента – 4,5 год. 

Освітньо-професійний 

ступінь 

Молодший фаховий 

бакалавр 

 14 год. 

Практичні  

-  

Семінарські 

 14 год. 

Самостійна робота 

 32 год. 

Індивідуальні завдання  

- год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної кількості годин 

для денної форми навчання – 0,46 

для заочної форми навчання –  

 

 

 

 

 

  



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Знання міжнародного права має важливе значення для студентів юридичних 

навчальних закладів, адже вони пов’язують свою подальшу професійну діяльність, в 

якої застосовуються норми міжнародних актів на ратифікацію яких надала згоду 

Верховна рада України. 

Дана навчальна дисципліна має надати майбутнім юристам знання із системи 

загальнотеоретичних правових категорій міжнародного права, його зв’язку з 

внутрішньодержавним правом України тощо. 

Мета: оволодіння студентів знаннями, основними поняттями міжнародного 

права, засвоєння його норм, а також принципів діяльності суб’єктів міжнародного 

права. 

 Завдання: основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі 

викладання дисципліни, є засвоєння студентами теоретичних базових понять, а саме: 

● публічне, приватне міжнародне право; 

● суб’єкти міжнародного права, їх правовий статус; 

● особливості співвідношення міжнародного внутрішньодержавного права; 

● міжнародно-правовий статус держави та особи; 

● державна територія, населення. 

У наслідок вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: 

● користуватися міжнародно-правовими джерелами; 

● застосовувати положення міжнародно-правових договорів з участю України; 

● тлумачити міжнародно-правові договори; 

● аналізувати національне законодавство з точки зору його відповідності 

міжнародному праву; 

● визначати міжнародно-правовий статус громадян України. 

 

 

  



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Розділ 1. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 

Тема 1.1. Поняття,  принципи та джерела міжнародного права 

Тема 1.2. Норми та суб’єкти міжнародного права 

Тема 1.3. Відповідальність у міжнародному праві. Мирні засоби розв’язання 

міжнародних спорів 

Тема 1.4. Територія, населення у міжнародному праві 

Тема 1.5. Право міжнародних договорів 

Тема 1.6. Міжнародне гуманітарне право. Право зовнішніх відносин. 

Тема 1.7. Право міжнародних організацій 
 

Розділ 2. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

Тема 2.1. Предмет, суб’єкти  та джерела міжнародного приватного права 

Тема 2.2. Право власності. Право інтелектуальної власності 

Тема 2.3. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Позадоговірні деліктні 

зобов’язання 

Тема 2.4. Сімейне право 

Тема 2.5. Трудові відносини і соціальне забезпечення 

  



        Структура навчальної дисципліни 

«Міжнародне право» 

 Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 
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Розділ 1. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ 

ПРАВО 
34 8 8   18       

Тема 1.1. Поняття,  принципи та джерела 

міжнародного права 3 1    2       

Тема 1.2. Норми та суб’єкти міжнародного 

права 6 1 2   3       

Тема 1.3. Відповідальність у міжнародному 

праві. Мирні засоби розв’язання міжнародних 

спорів 4 1    3       

Тема 1.4. Територія, населення у 

міжнародному праві 5 1 2   2       

Тема 1.5. Право міжнародних договорів 6 2 2   2       

Тема 1.6. Міжнародне гуманітарне право. 

Право зовнішніх відносин. 5 1    4       

Тема 1.7. Право міжнародних організацій 5 1 2   2       

Розділ 2. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ 

ПРАВО 26 6 6   14       

Тема 2.1. Предмет, суб’єкти  та джерела 

міжнародного приватного права 8 2 2   4       

Тема 2.2. Право власності. Право 

інтелектуальної власності 3 1    2       

Тема 2.3. Зовнішньоекономічні договори 

(контракти). Позадоговірні деліктні 

зобов’язання 7 1 2   4       

Тема 2.4. Сімейне право 3 1    2       

Тема 2.5. Трудові відносини і соціальне 

забезпечення 5 1 2   2       

Усього годин 60 14 14   32       

 

  



Теми лекційних занять навчальної дисципліни 
№ 

з/п 
№ заняття Назва теми 

Кількість 

годин 

  Розділ 1. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО  

1 1 

Тема 1.1. Поняття,  принципи та джерела міжнародного права.  

Тема 1.2.Норми та суб’єкти міжнародного права 

Тема лекції №1 Поняття,  принципи та джерела міжнародного права. 

Норми та суб’єкти міжнародного права 

План 

1. Предмет міжнародно-правового регулювання. Об’єкт міжнародних 

правовідносин. Міжнародне право як особлива система права.  

2.  Поняття та характерні риси основних принципів міжнародного права. 

3. Поняття міжнародного публічного права. Співвідношення між 

міжнародним публічним правом та  міжнародним приватним правом.  

4.Поняття та форми реалізації норм міжнародного права. 

5. Виконання, використання та застосування норм міжнародного права 

6.Поняття суб’єкта міжнародного права. 

2 

2 3 

 Тема 1.3. Відповідальність у міжнародному праві. Мирні засоби 

розв’язування міжнародних спорів.  Тема 1.4. Територія,  населення у 

міжнародному праві 

Тема лекції №2. Відповідальність у міжнародному праві. 

Мирні засоби розв’язання міжнародних спорів. Територія,  населення у 

міжнародному праві 

1. Поняття функції та принципи міжнародно-правової відповідальності. 

2. Класифікація міжнародних правопорушень.  

3. Обставини, що виключають відповідальність держав. 

4. Основні види міжнародних спорів. 

5.Види територій за міжнародним правом. 

6. Склад і юридична природа державної території. 

2 

3 5 

Тема 1.5. Право міжнародних  договорів 

           Тема лекції №3 Право міжнародних  договорів 

План 

1. Поняття та джерела права міжнародних договорів. 

2. Сторони в міжнародних договорах. 

3. Основні види міжнародних договорів. 

4. Форма, найменування та мова міжнародних договорів. 

5. Недійсність, призупинення або припинення дії договорів 

2 

4 7 

Тема 1.6. Міжнародне  гуманітарне право. Право зовнішніх відносин 

Тема 1.7. Право міжнародних організацій. 

Тема лекції №4 Міжнародне  гуманітарне право. Право зовнішніх 

відносин. Право міжнародних організацій. 

План 

1. Міжнародне гуманітарне право як галузь сучасного міжнародного 

права. 

2. Джерела міжнародного гуманітарного права. 

2. Принципи міжнародного гуманітарного права. 

3. Міжнародні стандарти в галузі прав людини, їх міжнародне-правове 

забезпечення в мирний час. 

5. Поняття, джерела і система права зовнішніх відносин. 

6. Дипломатичне право. Міжнародно-правове регулювання організації та 

діяльності постійних дипломатичних представників держав за кордоном 

7. Поняття та класифікація (види) міжнародних організацій (МО). 

2 

  Розділ 2. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО  

5 9 Тема 2.1. Предмет, суб’єкти  та джерела міжнародного приватного 2 



права 

Тема лекції №5 Предмет, суб’єкти  та джерела міжнародного 

приватного права 

План 

1.Природа і система міжнародного приватного права 

2. Поняття джерел міжнародного права та їх  види 

3.Суб’єкти міжнародного приватного права 

6 11 

Тема 2.2. Право власності. Право інтелектуальної  власності. Тема 

2.3. Зовнішньоекономічні договори.  Позадоговірні деліктні 

зобов’язання 

Тема лекції №6 Право власності. Право інтелектуальної  власності. 

Зовнішньоекономічні договори.  Позадоговірні деліктні зобов’язання 

План 

1.Закон, що  визначає право власності на нерухоме і рухоме майно 

2.Поняття інтелектуальної  власності та її види 

3.Поняття зовнішньоекономічного договору. Суб’єкт і об’єкт 

зовнішньоекономічного  договору 

4.Поняття статусу деліктних  зобов’язань 

2 

7 13 

Тема 2.4. Сімейне право. Тема 2.5. Трудові відносини і соціальне 

забезпечення 

Тема лекції №7 Сімейне право. Тема 2.5. Трудові відносини і соціальне 

забезпечення 

План 

1.Колізійні питання сімейно-шлюбних  відносин 

2.Сфера приватноправового  регулювання трудових  відносин з  

іноземним елементом 

2 

 Разом  14 

Теми семінарських занять навчальної дисципліни 

№ 
з/п 

№ 
занятт

я 

Назва теми дисципліни та семінарського заняття 
Кількіст

ь 

годин 

1 2 

Тема 1.2. Норми та суб’єкти  міжнародного права 

Тема семінарського заняття 1. Поняття правонаступництва в 

міжнародному праві 
2 

2 4 
Тема 1.4. Територія, населення у міжнародному праві 

Тема семінарського заняття 2. Режим державного кордону 
2 

3 6 

Тема 1.5. Право міжнародних  договорів 

Тема семінарського заняття 3. Недійсність, призупинення або 

припинення дії договорів 
2 

4 8 
Тема 1.7. Право міжнародних організацій. 

Тема семінарського заняття 4. Право Європейського Союзу. 
2 

5 10 

Тема 2.1. Предмет,  суб’єкти та джерела міжнародного 

приватного права 

Тема семінарського заняття 5.Юридичні особи як суб’єкти 

міжнародного приватного права 

2 

6 12 

Тема 2.3. Зовнішньоекономічні договори. Позадоговірні деліктні 

зобов’язання 

Тема семінарського заняття 6.Правові режими здійснення 

зовнішньоекономічної  діяльності 

2 

7 14 
Тема 2.5. Трудові відносини і соціальне забезпечення 

Тема семінарського заняття 7.Умови і порядок працевлаштування 

іноземців в Україні 

2 

 Разом  14 

 



Самостійні роботи  
№ 

з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 

 

Тема 1.1. Поняття,  принципи та джерела міжнародного права 

План 

1. Поняття та характерні риси основних принципів міжнародного права. 

2 

2 

 

Тема 1.2. Норми та суб’єкти міжнародного права 

План 

1. Систематизація норм міжнародного права. 

2. Поняття джерел міжнародного права. 

3. Звичай та договір як джерела міжнародного права. Інші джерела 

міжнародного права.  

4. Поняття правонаступництва в міжнародному праве. Основні види 

правонаступництва. 

5. Правонаступництво стосовно державної власності,  державних архівів і 

державних  боргів. 

3 

3 

 

Тема 1.3. Відповідальність у міжнародному праві. Мирні засоби 

розв’язання спорів 

План 

1. Види та форми міжнародної відповідальності держави 

2. Основні типи міжнародних переговорів 

3. Добрі послуги і посередництво під час розв’язання міжнародних спорів  

3 

 

4 

Тема 1.4. Територія, населення у міжнародному праві 

План 

1. Поняття населення та регулювання його статусу.  

2. Міжнародно-правові питання громадянства. 

3. Правове становище іноземців, осіб без громадянства і біженців. 

4. Право притулку. Правове становище працівників-мігрантів. 

2 

5 

 

Тема 1.5. Право міжнародних  договорів. 

План 

1. Укладання міжнародних договорів.  

2. Основні стадії укладання міжнародних договорів. 

3. Дії договорів, їх застосування та тлумачення. 

2 

6 

 

Тема 1.6. Міжнародне  гуманітарне право. Право зовнішніх відносин. 

 

План 

1. Правове обмеження засобів і методів ведення збройної боротьби.  

2. Театр війни. Міжнародне право про захист жертв війни. 

3. Міжнародно-правове врегулювання закінчення військових дій та стану 

війни. 

4. Консульське право. Установлення консульських відносин та їх функції.  

5. Консульські привілеї та імунітети. 

2 

7 

 

Тема 1.8. Право міжнародних організацій. 

План 

1. Спеціалізовані установи ООН. Співдружність 

2. Міжнародна організація праці (МОП), Всесвітня організація охорони 

здоров’я. 

3. Регіональні міжнародні організації.   

2 

8 

 

 Тема 2.1. Предмет,  суб’єкти та джерела міжнародного приватного 

права 

План 

1.Міжнародний договір як джерело приватного міжнародного права 

2.Види договорів, що  застосовуються суб’єктами міжнародного 

приватного права 

3.Держава як суб’єкт міжнародного приватного права.  

4 



9 

 

Тема 2.2. Право власності. Право інтелектуальної  власності 

План 

1.Правове регулювання іноземних  інвестицій в Україні. 

2.Поняття іноземних  інвестицій та види їх  здійснення. Правовий режим 

іноземних  інвесторів в Україні. Державні гарантії 

2 

10 

 

Тема 2.3. Зовнішньоекономічні договори. Позадоговірні деліктні 

зобов’язання 

План 

1.Роль  міжнародних договорів про вільну торгівлю. Регулювання умов 

поставок товарів 

2.Правове регулювання зобов’язань транспортного характеру. 

3. Багатосторонні міжнародні конвенції, що  уніфікують питання деліктної  

відповідальності за атомні збитки, забруднення морів нафтопродуктами у 

випадках  автотранспортних  пригод 

4 

11 

 

Тема 2.4. Сімейне право 

План 

1. Правове регулювання особистих  і майнових  відносин між подружжям у 

міжнародному приватному праві. 

2.Регулювання відносин між батьками і дітьми в міжнародному приватному 

праві 

3.Правове регулювання усиновлення. Усиновлення дітей-громадян України 

іноземцями на території України 

2 

12 

 

Тема 2.5. Трудові відносини і соціальне забезпечення 

1.Міжнародні конвенції, що  уніфікують правове регулювання трудових  

відносин з  іноземним елементом 

2.Двосторонні договори України з  іншими державами про трудову 

діяльність і соціальний захист громадян,  які працюють за межами своїх  

держав 

2 

Разом 32 

 

Методи навчання 

 

● словесні (пояснення, лекція);  

● семінарські заняття (контрольні питання, тестові завдання); 

● самостійна робота на заняттях та позааудиторна робота. 

 

Методи контролю 

 

Усне опитування, письмовий контроль,  самоконтроль, взаємоконтроль, залік.  

 

Методичне забезпечення 

 

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для семінарських та практичних занять. 

3. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її виконання. 

4. Роздатковий матеріал. 

5. Засоби діагностики знань студентів. 

6. Критерії оцінювання знань студентів. 

7. Наочні посібники. 

8. Електронні посібники. 
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