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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНОГО 

ПРАВА» 

 

Спеціальність: 

293 Міжнародне право 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Історія міжнародного права – комплексна навчальна дисципліна, 

яка є теоретичною та практичною основою сукупності знань та 

вмінь відносно зародження, становлення та розвитку інститутів, 

принципів та норм міжнародного права та його науки, що 

формують профіль фахівця в галузі міжнародного права та 

міжнародних відносин.   

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів уявлення 

про місце і роль історії міжнародного права для наукового 

пізнання особливостей виникнення і розвитку міжнародного 

права взагалі і окремих його інститутів в різні періоди розвитку 

людського суспільства. 

Цей курс буде цікавим як для майбутніх юристів і юристів-

міжнародників тим, що наділяє їх важливою історико-правовою 

термінологією та  вмінням надавати правильну історичну оцінку   

міжнародно правовій дійсності.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після проходження курсу студент оволодіє профілем знань, 

вмінь та навичок, необхідних для працевлаштування в політико-

правовій сфері, серед яких: 

- знання особливостей становлення основних принципів, 

норм та інститутів міжнародного права у конкретну 

історичну епоху; 

- вміння  працювати з міжнародно-правовими документами; 

- вміння виокремлювати соціально-економічні, політичні та 

ідеологічні чинники впливу на формування міжнародно-

правової свідомості, міжнародного права, його основних 

інститутів, принципів та норм;  вміння надавати 

характеристику та оцінку різноманітним міжнародно-

правовим джерелам та документам з точки зору 

історичного розвитку міжнародного права.   

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- Здатність застосовувати теоретичні знання у практичних 

ситуаціях; 

- Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

джерел, розуміння їх правового характеру і значення; 

-  Знання і розуміння витоків міжнародних стандартів прав 

людини, положень Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також практики Європейського суду з 

прав людини; 

- Здатність застосовувати знання засад і змісту історичних 



джерел у процесі дослідження інститутів міжнародного 

публічного права, а також міжнародного публічного та 

приватного права. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття, питання, проблеми та періодизація   

виникнення історії міжнародного права. Основні історичні типи 

МПП та їх характеристичні риси. Передумови, причини 

виникнення перших норм, принципів та інститутів міжнародного 

права Давнього Сходу. Особливості становлення та специфічні 

риси міжнародного права в Античному світі. Зародження 

міжнародно-правових поглядів у Стародавній Греції та Римі. 

Міжнародно-правові ідеї римських юристів. Тлумачення ними 

терміна "jus gentium".  

Міжнародне право в епоху середньовіччя та відродження. 

Утворення територіальних держав в Европі і МПП. Розвиток 

договірного і посольського права. Роль релігії в розвитку МПП. 

Концепція "всесвітнього суверенітету папи" та ЇЇ вплив на 

міждержавні відносини. Хрестові походи і право війни.  

Міжнародно-правова практика в Европі ХУІ-ХУІІІ ст.  

Міжнародно-правове значення Вестфальської системи договорів 

1648 р. Доктрина державного інтересу і доктрина політичної 

рівноваги у вченні Н.Макіавеллі. Жан Боден і його роль в науці 

МПП. Вчення Гуго Гроція про міжнародне право, особливості 

його теорії природничого права. Характерні особливості 

розвитку міжнародних відносин у ХІХ ст. Міжнародно-правові 

вчення епохи класичного міжнародного права (ХУІІ-ХІХ стст). 

Розвиток МП під впливом Французької буржуазної 

революції. Особливості розвитку міжнародного права на початку 

ХІХ ст. Конгреси та конференції ХІХ ст., їх вплив на 

розвиток МП.. Віденський конгрес та його вплив на подальший 

розвиток міжнародного права. Загальна характеристика 

міжнародно-правових учень  ХУІІІ- ХІХ ст.ст.   
Становлення та розвиток міжнародного права в  Україні (Х-ХІХ 

ст.) 

 Міжнародно-правове вчення німецьких філософів. І.Кант. 

Г.Гегель. Відношення до війни як до способу суперечок між 

державами. МПП в зовнішній політиці Київської Русі. Закони 

і звичаї війни. Участь Галицького-Волинського  князівства в  

ХІІ- на поч.. ХІІІ ст. у міжнародних відносинах. 

Зміни у розвитку міжнародного права під впливом І та ІІ 

світових війн. 

 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 Навчальна дисципліна «Історія міжнародного права» базується 

на знаннях таких дисциплін, як «Теорія держави і права», 

«Історія держави і права України та зарубіжних країн», 

«Правничі системи сучасності», «Конституційне право України». 

Пореквізити Є основою для вивчення дисципліни «Міжнародне публічне 

право», «Міжнародне приватне право». 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Буткевич О. В. Історія міжнародного права [Текст] : 

підручник / О. В. Буткевич; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України. - К.: Ліра-К, 2013. - 416 с. 

2. 3.1.3. Дмитрієв А.І., Дмитрієва Ю.А., Задорожний О.В. 

Історія міжнародного права. – К: Видавничій дім 

«Промені», 2008. – 383 с.  



3. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Самюєль 

Хантингтон: пер. С англ. Т. Велимеева. – М: АТ, 2014. – 

571 с. 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26393 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26807 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31691 

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) Широкова-Мурараш Ольга 

Геннадіївна  

Посада: доцент кафедри міжнародного 

права та порівняльного правознавства 

ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат 

історичних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача:  

http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/ 

k_mppp/sklad/  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11421 

Тел.: 406-77-89 

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

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  посилання на НМК в репозитарії 
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