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Загальний опис дисципліни 

У професійному плані вивчення дисципліни спрямовано на правове регулювання у сфері 

адміністративних та міжнародних відносин. Викладання дисципліни є важливою для 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів на всіх напрямках адміністративного 

будівництва в Україні, формування основ та навичок застосування норм міжнародного 

законодавства у юридичній практиці. 

Мета і завдання - ознайомлення студентів з особливостями міжнародного права, 

основними поняттями, категоріями, інститутами і галузями, а також одержання навичок 

роботи з міжнародними договорами та іншими міжнародними актами, їхнє тлумачення 

стосовно до конкретних ситуацій міжнародного життя. 

Компетентності такі як: Загальні компетентності. 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, системного, логічного та критичного мислення, аналізу 

та синтезу; 

ЗК 2. Здатність до удосконалення своїх особистих і професійних якостей; 

ЗК 3. Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК 8. Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, 

використання сучасних інформаційних технологій і баз даних; 

ЗК 9. Креативність, адаптивність і комунікабельність, наполегливість у досягненні мети. 

Фахові компетентності. 

ФК 1. Фундаментальні знання основ сучасного міжнародного права, різних теоретичних 

підходів до його визначення й обґрунтування юридичної обов’язковості; знання 

ключових теоретичних проблем і розуміння зв’язку теоретичних аспектів міжнародного 

права з практикою правозастосування; вміння працювати з різними 

джерелами сучасного міжнародного права; 

ФК 13. Знання загальносистемних інститутів міжнародного права: міжнародної 

відповідальності, засобів мирного вирішення міжнародних спорів тощо. 

Програмні результати навчання:  

Володіння знаннями з основ сучасного міжнародного права, його значення та 

обґрунтування юридичної обов’язковості міжнародно-правових норм; знання ключових 

теоретичних проблем і розуміння зв’язку теоретичних аспектів міжнародного права з 

практикою правозастосування; 

Знання та розуміння сутності базових категорій міжнародного права, системи 

міжнародно-правового регулювання відносин, розуміння тенденцій втілення 

приватноправового регулювання у різні сфери суспільного буття; 

Знання характеристик міжнародної нормативної системи та місця в ньому 

міжнародного права, а, також, розуміння теоретичних підходів до співвідношення 

національного та міжнародного права та практичних засобів забезпечення їхньої 

взаємодії; 

Формування суджень про тенденції розвитку системи сучасного міжнародного права, 

співвідношення джерел правового регулювання міжнародних відносин, напрями 

розвитку загальних принципів міжнародного права. 

Зміст за темами: 

Тема 1. Поняття міжнародного права. 



Тема 2. Історія розвитку міжнародного права. 

Тема 3. Загальні принципи сучасного міжнародного права. 

Тема 4. Суб’єкти міжнародного права. 

Тема 5. Система джерел міжнародного права. 

Тема 6. Інститут визнання в міжнародному праві. 

Тема 7. Правонаступництво в міжнародному праві. 

Тема 8. Територія у міжнародному праві. 

Тема 9. Населення і міжнародне право. 

Тема 10. Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права. 

Тема 11. Поняття та особливості реалізації норм міжнародного права. 

Тема 12. Міжнародно-правова відповідальність. 


