
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  
2. Назва: Міжнародне право 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: 
Якимчук М.Ю., кандидат педагогічних наук, старший викладач. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:  

• зміст предмета та об’єкта міжнародного права, їх особливості;  

• основні підходи вчених до вирішення питання визнання та правонаступництва в 

міжнародному праві;  

• систему міжнародного права та характеристику її елементів, міжнародну систему;  

• види суб’єктів міжнародного права, їх правосуб’єктність;  

• стан основних проблем, що виникають в процесі реалізації міжнародних відносин;  

• міжнародні стандарти захисту прав людини універсального та регіонального рівня;  

• особливості зовнішньої політики та міжнародних відносин; 

• характеризувати історичні етапи розвитку міжнародного права та особливості 

сучасного періоду;  

• аналізувати міжнародну систему, та елементи системи міжнародного права;  

• орієнтуватись у питаннях глобальних проблем сучасного світу, зовнішньої 

політики держав, зокрема України та її місця в рамках світового співтовариства, участі у 

міжнародних організаціях;  

• визначати основні принципи міжнародного права та їх роль в міжнародних 

відносинах;  

• виділяти та аналізувати міжнародні договори, що мають важливе значення, та 

займають особливе місце в політичному житті держави. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття з використанням 

традиційних та інноваційних методів навчання. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Основи права 

ЄС», «Конституційне право України», «Трудове право», «Господарське право», «історія 

держави і права зарубіжних країн», «Цивільне право», «Цивільний процес», 

«Господарський процес». 
12. Зміст курсу: Поняття та особливості сучасного міжнародного права. Суб’єкти 

міжнародного прав. Право міжнародних договорів. Право міжнародних організацій та 

міжнародні конференції. Відповідальність у міжнародному праві та мирні засоби 

розв’язання міжнародних спорів. Поняття дипломатичного та консульського права. 
Міжнародне гуманітарне право та захист прав людини. Міжнародне співробітництво у 

боротьбі зі злочинністю. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Батрименко В.І. Міжнародне право : навч. посіб. Київ. нац. торг.-екон. ун-т. К. : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 323 с. 

2. Баймуратов М.О. Міжнародне право. О., 2002. 672 с. 

3. Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право : підручник. О., 2018. 744 с. 

4. Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. Міжнародне право : підручник. К. : Знання, 2012. 631 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 9 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
В.о. завідувача кафедри 

правових природоохоронних дисциплін 

к.філос.н.        Ю.І. Мельничук 

 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:  
2. Title: International Law 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the second (Master's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 
6. Semester when the discipline is studied: 9; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: 
Yakymchuk M., Candidate of Pedagogical Sciences (PhD), Senior Lecturer 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must know and be able to: 

• the content of the subject and object of international law, their features; 

• The main approaches of scientists to the issue of recognition and succession in 

international law; 

• the system of international law and the description of its elements, the international 

system; 

• types of subjects of international law, their legal personality; 

• the state of the main problems that arise in the process of implementing international 

relations; 

• international standards for the protection of human rights of the universal and regional 

level; 

• peculiarities of foreign policy and international relations; 

• characterize the historical stages of the development of international law and the 

peculiarities of the modern period; 

• analyze the international system and elements of the international law system; 

• focus on global issues of the modern world, foreign policy of states, in particular Ukraine 

and its places within the framework of the world community, participation in international 

organizations; 

• define the basic principles of international law and their role in international relations; 

• to allocate and analyze international treaties of great importance and occupy a special 

place in the political life of the state. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes using traditional and 

innovative teaching methods. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Fundamentals of EU 

law», «Constitutional Law of Ukraine», «Labor Law», «Economic Law», «History of State and 

Law of Foreign Countries», «Civil Law», «Civil Procedure», «Economic Process». 

12.Course contents: Concepts and features of modern international law. Subjects of 

international rights. The right of international treaties. The right of international organizations 

and international conferences. Responsibility in international law and peaceful means of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



resolving international disputes. Concept of diplomatic and consular law. International 

Humanitarian Law and the Protection of Human Rights. International cooperation in the fight 

against crime. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
2. 1. Батрименко В.І. Міжнародне право : навч. посіб. Київ. нац. торг.-екон. ун-т. К. : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 323 с. 

2. Баймуратов М.О. Міжнародне право. О., 2002. 672 с. 

3. Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право : підручник. О., 2018. 744 с. 
4. Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. Міжнародне право : підручник. К. : Знання, 2012. 631 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 16 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 60 hours. Total - 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, 

implementing business and role games, implementing case method, individual tasks of scientific 

research, group tasks of scientific research, using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test oral at the end of the 9
th

 semester.  

Current control (60 points): testing, questioning  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the Department of  

Legal environmental disciplines, 

Candidate of Philosophical Sciences (PhD)     J.I. Melnychuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


