
 

Назва дисципліни Міжнародне право  

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

студентам 2 курсу, спеціальність 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітня програма 

«Міжнародна інформація та міжнародні комунікації». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Доценко Олена Михайлівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 0662847282 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

дисципліни «Основи правознавства». 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у 

студенів базових знань з основ міжнародного публічного 

права, а також практичних умінь та навичок правильного 

тлумачення та застосування міжнародних нормативно-

правових актів при розв’язанні складних теоретичних та 

практичних проблем у сфері міжнародних відносин, 

необхідних для їх майбутньої трудової діяльності як фахівців 

у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій.  

Очікувані результати навчання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

мають досягти наступних результатів: 

ПРН 7 – знання основ ведення ділових бесід у сфері 

міжнародних відносин і зовнішньої політики. 

ПРН 16 – володіти основами ведення фахових дискусій із 

проблем міжнародних відносин, зовнішьної політики та 

міжнародних комунікацій. 

ПРН 24 – брати участь у фахових дискусіях із проблем 

міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних 

комунікацій, поважати опонентів і їхню точку зору. 

Теми семінарських занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у рамках 

семінарських занять та самостійної роботи студенти повинні 

засвоїти матеріал за наступними темами:  

1) Поняття та особливості міжнародного публічного права;  

2) Норми, принципи та джерела міжнародного публічного 

права; 

3) Суб’єкти міжнародного права. Міжнародно-правове 

визнання і правонаступництво; 

4) Територія в міжнародному праві; 

5) Право міжнародних договорів; 



6) Міжнародне право прав людини; 

7) Міжнародне кримінальне право; 

8) Право зовнішніх зносин. 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань здобувачів проводиться на 

кожному семінарському занятті у формі підготовки 

відповідей за навчальними питаннями теми і усного 

опитування та навчальної дискусії; підготовки та захисту 

презентацій доповідей; виконання тестових завдань; 

підготовки та захисту есе; розв’язання, презентації та 

перевірки правильності розв’язання ситуаційних завдань; 

аналізу та обговорення кейсів,. Сума балів за результатами 

роботи на семінарських заняттях може сягати 60 балів. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі 

заліку (вміст залікового білету – 30 тестових завдань, одне 

творче завдання (есе), максимальна кількість балів – 40).  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3  

кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 


