
Назва дисципліни  
«Міжнародно-правові механізми регулювання в 

міжнародних відносинах» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 2 курсу спеціальності 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії». 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Докторка філософії за спеціальністю «політологія, старша 

викладачка Михальська Валерія Владиславівна (61022, 

Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 

366-а; тел. (057) 707-53-069. електронна адреса: 

v.mykhalska@karazin.ua) 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів 

з таких дисциплін, як: «Політологія», «Правознавство» 

Опис 

Мета дисципліни:  

надати студентам знання з питань:  

‒ системи нормативного регулювання міжнародних відносин; 

‒ рівнів та сфер регулювання міжнародних відносин; 

‒ сутності та стану розвитку сучасної системи міжнародного 

права; 

‒ застосування норм міжнародного права для регулювання 

системи міжнародних відносин.  

Очікувані результати навчання:  

у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

(здобувачі вищої освіти) мають набути знання про сферу 

правового регулювання міжнародних відносин, здобути 

навички пошуку нормативних актів, актуальних та релевантних 

для регулювання тієї чи іншої сфери міжнародних відносин, 

сформувати власні оцінки щодо переваги та недоліки сучасної 

системи міжнародно-правового регулювання міжнародних 

відносин та прогнозувати перспективи функціонування цієї 

системи.  

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 (вісім) тем, які вивчаються протягом 48 годин 

аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. –практичні заняття).    

‒ Тема № 1. Джерела міжнародного права (Лекцій – 4 год., 

практ. – 2 год.)  

‒ Тема № 2. Кодифікація принципів міжнародного права 

(Лекцій – 4 год., практ. – 2 год.)  

‒ Тема № 3. Право міжнародних організацій (Лекцій – 4 год., 

практ. – 4 год.) 

‒ Тема № 4. Дипломатичне право (Лекцій – 4 год., практ. – 4 

год.) 

‒ Тема № 5. Звичай у міжнародному праві (Лекцій – 4 год., 

практ. – 2 год.) 

‒ Тема № 6. Система органів зовнішніх зносин, нормативні 

механізми регулювання їх діяльності (Лекцій – 4 год., практ. – 

2 год.) 

‒ Тема № 7. Поняття та особливості консульського права 



(Лекцій – 4 год., практ. – 2 год. ) 

‒ Тема № 8. Міжнародне гуманітарне право (Лекцій – 4 год., 

практ. – 2 год.) 

 

Методи контролю результатів навчання: 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей на 

семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдань; виконання творчих завдань; виконання 

індивідуальної семестрової роботи. Підсумковий контроль – у 

формі іспиту. 

 

Мова викладання: українська 

  

 


