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Мета і задачі дисципліни
Метою викладання цієї дисципліни є підвищення як загального рівня
правової культури студентів, так і засвоєння вузькоспеціальних знань з
питань міжнародно-правового регулювання відносин як між державами,
так і між фізичними (зокрема, сімейні, трудові відносини) та
юридичними особами (зокрема, відносини власності, міжнародної
купівлі-продажу тощо).
Задачами вивчення дисципліни є отримання та засвоєння студентами:
 знань відносно основних інститутів та норм сучасного міжнародного
права; історії його розвитку, а також визначення ролі та місця
міжнародного права як найважливішого механізму регулювання
міжнародних відносин, збереження миру та розвитку міждержавного
співробітництва;
 вмінь щодо використання даних науки міжнародного права при
вирішенні професійних завдань;
 навичок стосовно збору, обробки, систематизації, зберігання та
використання інформації у галузі міжнародного права, її порівняльноправового аналізу та використання на практиці.
Отже, основна задача викладання даної дисципліни - сприяння формуванню
у студентів адекватних уявлень про сучасне міжнародне право; форми та
методи регулювання міжнародних відносин як на міждержавному рівні, так
і за участю фізичних і юридичних осіб, що матиме цінність у подальшому
використання цих знань у професійній діяльності згідно з отриманою
спеціальністю.
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Тематика дисципліни
1. Особливості міжнародного публічного права.
2. Територія, громадянство та правонаступництво в міжнародному праві.
3. Право міжнародних договорів і право міжнародних організацій.
4. Відповідальність в міжнародному праві.
5. Право зовнішніх зносин.
6. Права людини та міжнародна безпека в міжнародному публічному
праві.
7. Особливості міжнародного приватного права.
8. Правове регулювання відносин власності у міжнародному
приватному праві.
9. Договірне регулювання відносин у міжнародному приватному праві.
10. Деліктні зобов'язання у міжнародному приватному праві.
11. Міжнародний цивільний процес та міжнародний комерційний
арбітраж.
С
Стиль та методика навчання
Організаційнометодичні форми Лекційні заняття, практичні заняття
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, реферативна робота,
залік
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Компетентності
ЗК5. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань
професійного характеру, критично оцінювати тримані результати та
обґрунтовувати прийняті рішення на основі аналізу і синтезу, логічних
аргументів, забезпечувати якість виконуваних робіт в мінливих ринкових
умовах.
ЗК9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Уміння
критичного розуміння чинників, які чинять позитивний та негативний
вплив на спілкування та співпрацю з представниками інших бізнескультур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з різних галузей
знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності та
мультикультурності, толерантності та поваги до них.
СК2. Здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах,
зокрема
політичному,
безпековому,
правовому,
економічному,
суспільному, культурному та інформаційному.
СК3. Здатність визначати функціональні області та їх взаємозв’язки,
налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних відносин різного
рівня.
СК4. Знання про природу, джерела та інститути зовнішньої політики
держави.
СК5. Здатність використовувати нормативні та правові акти, що
регламентують професійну діяльність. Здатність забезпечувати
дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки.
СК6. Розуміння основ сучасного міжнародного права та його впливу на
структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики
держав.
СК13. Знання природи та еволюції міжнародних організацій, їх місця у
системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці
України з ними. Знання про міжнародних недержавних акторів та
транснаціональні відносини.
Основні результати навчання
РН6. Застосовувати набуті знання, розуміти предметну фахову область на
практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних
ситуацій. Знати та використовувати фахову термінологію, пояснювати
базові концепції міжнародних відносин, суспільних комунікацій та
регіональних студій.
РН14. Ідентифікувати та бути учасником ділових міжнародних організаційноправових відносин, обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов
реалізації форм міжнародних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.
РН15. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин,
зовнішньої політики України та інших держав, регіонального розвитку та
міжрегіональних зв’язків, готувати інформаційні та аналітичні документи,
із дотриманням норм та правил їх оформлення.
РН18. Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативноправових актів і довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов,
інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у сфері
міжнародних відносин та в діяльності органів місцевого самоврядування.
РН21. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних
відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій,
регіонального розвитку, поважати опонентів і їхню точки зору.
РН23. Відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних
відносин.

