
 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО» 

Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини,  

суспільні комунікації  та регіональні студії»» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

В рамках навчальної дисципліни передбачається вивчення 

загальнотеоретичних питань міжнародного публічного права, 

історії його становлення, юридичної природи та характерних 

особливостей. Розглядаються основні галузі та інститути 

міжнародного публічного права, актуальні проблеми і тенденції їх 

розвитку. Студенти будуть опрацьовувати і аналізувати чинні 

міжнародні договори, рішення міжнародних організацій і судових 

органів, прослідковувати їх взаємозв’язок з національним правом, 

а також визначати шляхи і засоби реалізації норм і стандартів 

міжнародного права в сучасних умовах.    

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Міжнародне право одна з найпрестижніших і найцікавіших 

юридичних дисциплін. Мета її вивчення полягає в опануванні 

студентами теоретичних і практичних знань у сфері сучасного 

міжнародного публічного права, коцепцій його розуміння, 

обґрунтування юридичної обов’язковості міжнародно-правових 

норм, а також ознайомлення з основними галузями та інститутами.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- демонструвати глибокі знання теорії права та міжнародного 

права, галузей міжнародного публічного права (гуманітарного, 

екологічного, кримінального, прав людини, транспортного, 

права Ради Європи та ін.), а також міжнародного приватного та 

торговельного права, права Світової організації торгівлі та 

Європейського Союзу, а також галузей національного права 

України що є основою діяльності органів міжнародних відносин, 

публічного управління, правоохорони, правозахисту та судових 

органів; 

- пояснювати теоретичні та практичні аспекти імплементації, 
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реалізації та виконання норм міжнародного права, рішень 

міжнародних судових та конвенційних органів, рішень 

національних судів та інших юрисдикційних органів України та 

іноземних держав; 

- розробляти проекти нормативно-правових актів з питань 

виконання вимог міжнародного публічного права, права 

Світової організації торгівлі та Європейського Союзу, 

обґрунтовувати доцільність їх затвердження компетентним 

органом; 

- демонструвати глибоке професійне знання змісту 

імперативних норм та принципів міжнародного права, засад 

сучасного українського конституціоналізму, реформування 

держави та європейської інтеграції, відповідних міжнародно-

правових стандартів; 

- відстоювати принцип верховенства права, пріоритетності 

міжнародних правових стандартів, насамперед у сфері прав 

людини, зокрема при здійсненні владних, контрольно-

наглядових, правозахисних та правоохоронних функцій; 

- практикувати консультаційну діяльність, комбінувати знання 

у різних галузях міжнародного та національного права та 

проводити їх в національну публічно-правову практику та 

дослідницьку діяльність. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- Розуміння та власне осмислення основних світоглядних 

концепцій і принципів, предметної галузі, професії; базових 

категорій, юридичних понять; 

- Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; 

- Знання та розуміння предметної області своєї професії; 

- Здатність брати участь у розробці нормативно-правових актів 

відповідно до вимог та стандартів міжнародного права; 

- Здатність забезпечувати врахування вимог та стандартів 

міжнародного права, дотримання принципу верховенства права 

суб’єктами права; 

- Вміння реалізовувати норми міжнародного права та 

національних нормативних актів у професійній діяльності, 

правильно застосовувати стандарти міжнародного права ; 

- Вміння кваліфіковано та результативно застосовувати 

міжнародні правові механізми задля захисту прав людини, 

інтересів юридичної особи, суспільства, держави. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Історія становлення міжнародного права. 

Поняття, природа і характерні особливості міжнародного 

публічного права. Суб’єкти міжнародного права. Джерела, система 

і структура міжнародного права. Норми і принципи міжнародного 

права. Співвідношення і взаємодія міжнародного і 

внутрішньодержавного права. Відповідальність держав і 

міжнародних організацій. Санкції і контрзаходи. Міжнародне 

правосуддя. Міжнародний правопорядок на міжнародна 



законність. Право міжнародних договорів. Населення в 

міжнародному праві. Міжнародне право прав людини. Право 

зовнішніх зносин. Право міжнародних організацій. Право 

міжнародної безпеки. Міжнародне гуманітарне право. Міжнародне 

кримінальне право. Територія в міжнародному праві. Міжнародне 

морське право. Міжнародне повітряне і космічне право. 

Міжнародний захист навколишнього середовища. Міжнародне 

економічне право. Міжнародне інформаційне право. Проблеми і 

перспективи розвитку сучасного міжнародного публічного права. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання: методи тренінгу і дискусія, ситуативні 

завдання і  практичні кейси, робота в малих групах, творчі та 

аналітичні завдання.   

Форми навчання: денна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з права міжнародних організацій можуть бути використані 

при написанні кваліфікаційної роботи 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Міжнародне публічне право : підручних у 2 т. / [В. В. 

Мицик, М. В. Буроменський, О. В. Буткевич та ін.] ; за ред. 

В. В. Мицика. – Харків : Право, 2019. 

2. Буткевич В. Г. Міжнародне право. Основні галузі : 

підручник / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожній ; 

за ред. В. Г. Буткевича. К. : Либідь, 2004. 816 с. 

3. Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. Підручник. – 

Одеса : Фенікс, 2018.  – 762 с. 

4. Міжнародне публічне право: [підруч.] / [В.Ф. Антипенко, 

Л.Д. Тимченко, О.В. Бєглий та ін.]; за заг. ред. В. Ф. 

Антипенка; в 3-х т. – К.: НАУ, 2012. 

5. Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право : підручник. Одеса 

: Фенікс, 2018. 744 с Міжнародне гуманітарне право. 

Посібник / М. М. Гнатовський, Т. Р. Короткий, А. О. 

Кориневич, В. М. Лисик, О. Р. Поєдинок, Н. В. Хендель ; за 

ред. Т. Р. Короткого. – Київ-Одеса : Українська гельсінська 

спілка з прав людини ; Фенікс, 2016. – 2017. – 145 с. URL: 

https://helsinki.org.ua/wp-

content/uploads/2018/07/WEB_01.pdf 

6. Мережко О. О. Проблеми теорії міжнародного та 

приватного права / О. О. Мережко. – К. : Юстиниан, 2010. – 

320 с. 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23310 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40799  

https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/WEB_01.pdf
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/WEB_01.pdf
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23310
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40799


Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права та порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 


