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1. Мета опанування дисципліни: закласти та сформувати у студентів знання із 

самостійної правової системи міжнародного права, її норм та інститутів, основних 

галузей, а також дати чітке уявлення щодо їх органічних зв’язків з окремими галузями 

права України, існуючими правовими системами; вивчення історичних передумов 

становлення міжнародного права та впливу його на правову систему України, відповідні 

галузі права та міжгалузеві зв’язки, вплив на державотворчі процеси в Україні та 

глобалізаційні процеси у світі.   

 

2. Завдання:  

оволодіти основними міжнародно-правовими поняттями і категоріями, вміти у межах 

допустимого давати аналіз і тлумачення норм міжнародного права, вивчення міжнародних 

договорів України, положень Конституції, законів та інших нормативно-правових актів 

України, що регулюють певні питання міжнародного права, становлять систему джерел 

даної науки і навчальної дисципліни, використовувати знання та розуміння міжнародного 

права з метою дотримання правової основи туристичного бізнесу в різних країнах світу.  

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  

знання і розуміння:  

особливостей предмета сучасного міжнародного права; 

місця міжнародно-правових норм у системі нормативного регулювання; 

особливостей системи та джерел сучасного міжнародного права; 

співвідношень міжнародного і національного права; 

особливостей міжнародного морського, космічного, повітряного, гуманітарного права, 

права зовнішніх зносин, міжнародних організацій, міжнародних договорів і т.д.; 

особливостей міжнародної правосуб’єктності держави, міжнародних організацій, 

індивіда; 

універсальних правових актів про міжнародні договори, правонаступництво держав, 

визнання урядів, права народів і націй, що борються за свої права, положення щодо 

захисту прав людини, міжнародного гуманітарного права і міжнародного 

кримінального права; 

положення та практику діяльності України стосовно втілення принципів і 

загальновизнаних норм міжнародного права на міжнародній арені, виконання нашою 

державою своїх зобов'язань у відносинах між суб'єктами. 

застосування знань і розумінь:  

користуватися міжнародно-правовими актами, спрямованими, зокрема на боротьбу зі 

злочинністю у міжнародному праві, на захист прав людини в умовах позбавлення волі 

тощо; 



користуватися Конституцією та законами України, двосторонніми договорами, актами 

міжнародних організацій; 

застосовувати положення міжнародно-правових угод за участю України; 

тлумачити норми міжнародно-правових договорів за участю України у випадку 

існування її національних нормативних актів; 

оцінювати національне законодавство з точки зору його відповідності сучасному 

міжнародному праву. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Поняття і сутність сучасного міжнародного права. Виникнення і розвиток 

міжнародного права  

Тема 2. Суб’єкти сучасного міжнародного права. основні принципи міжнародного права  

Тема 3. Норми міжнародного права, їх класифікація та механізм реалізація  

Тема 4. Територія в міжнародному праві  

Тема 5. Право міжнародних договорів  

Тема 6. Право міжнародних організацій та право зовнішніх зносин  

Тема 7. Міжнародно-правова відповідальність та міжнародне кримінальне право  

Тема 9. Міжнародне морське право  

Тема 10. Міжнародне економічне право 
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