
МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 
  Мета курсу – засвоєння студентами суми знань про зміст та характерні риси 

міжнародного публічного права, усіх його ключових галузей та інститутів; формування 
знань з юридичної природи, системи і структури сучасного міжнародного публічного права, 
інститутів міжнародної правосуб’єктності, визнання, правонаступництва та відповідальності; 
дослідження міжнародно-правового статусу території і  населення; засвоєння знань з  
окремих галузей міжнародного права: право міжнародних договорів,  зовнішніх зносин,  
міжнародних організацій, міжнародної безпеки,  мирного вирішення  міжнародних спорів,  а 
також  міжнародне гуманітарне, економічне, морське, повітряне, космічне, екологічне, 
кримінальне та атомне право. Вивчення загальних проблем міжнародного життя і основних 
правил спілкування між народами; міжнародно-правової концепції України. 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне публічне 
право» базується на набутих знаннях з наступних навчальних дисциплін: «Теорія держави і 
права», «Міжнародні відносини та світова політика», «Теорія міжнародних відносин», 
«Міжнародні організації», інтегрується з вивченням наступних дисциплін: «Міжнародна 
інформація», «Дипломатичний протокол та етикет». 

Вивчення дисципліни формує засади для подальшого освоєння студентом таких 
навчальних дисциплін: «Міжнародне приватне право»,  «Дипломатична та консульська 
служба», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Аналіз зовнішньої політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, 
їх місця у системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з 
ними; здатність аналізувати акти, правильно тлумачити їх стосовно конкретних ситуацій 
міжнародного життя; здатність володіти міжнародно-правовою термінологією, 
користуватися понятійним апаратом юриспруденції, загальнонауковою і правничою 
методологією; здатність користуватися обсягом знань з міжнародного публічного права в 
цілому і з окремих його галузей зокрема; здатність складати цілісне уявлення про сучасне 
міжнародне право і оцінювати корінні проблеми його теорії і практики; юридично правильно 
кваліфікувати відповідні факти і обставини, аналізувати правотворчу та правозастосовну 
міжнародну і національну практику; здатність давати адекватну оцінку поточним 
політичним подіям у світі міжнародного права; здатність поважати, дотримуватися і 
правильно застосовувати норми міжнародного права в правозастосовній практиці; здатність 
аналізувати норми міжнародних угод, проводити порівняння з нормами чинного 
законодавства України, давати правову експертизу міжнародних угод України; здатність 
правильно тлумачити, аналізувати та узагальнювати положення законодавства України, що 
стосується її міжнародних обов’язків; здатність прогнозувати напрями розвитку 
міжнародного права, приймати участь в відповідних наукових дослідженнях. 

Програмні результати навчання: 
знати: природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним 

акторами, співвідношення державних, недержавних акторів на міжнародній арені; природу 
та механізми міжнародних комунікацій; знання юридичної природи, характерних риси і 
специфіки міжнародного публічного права; систему міжнародного публічного права в 
цілому і його основних галузей зокрема; основні концепцій та досягнень науки 
міжнародного права; історію становлення, предмет та методи правового регулювання кожної 
окремої галузі, що вивчається в даному курсі; нормативно-правові акти, що складають 
першооснову конкретної галузі міжнародного публічного права, відповідні положення 
конвенцій, інших міжнародних договорів, нормативних актів, прецедентів, практику 
міжнародних судів та арбітражів у справах, пов’язаних з галузями міжнародного публічного 
права; перелік, структуру, компетенції міжнародних органів та організацій, які забезпечують 
виконання норм вищезазначених галузей міжнародного права; загальні проблеми 
міжнародного життя і основних принципи спілкування між державами сучасності; проблеми 
і перспективи розвитку галузей міжнародного публічного права, що вивчаються у межах 
курсу. 

уміти: досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, 
зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, 
економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних 
підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації; розуміти та 
застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, міжнародні нормативні 
документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо; розуміти та 
відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності. 
           



Зміст навчальної дисципліни: 
Міжнародне публічне право: основи теорії. Поняття і система  міжнародного права. 

Джерела, норми і загальновизнані принципи  міжнародного права. Суб’єкти міжнародного 
права. Міжнародно-правова відповідальність і міжнародний порядок. Територія і правове 
становище  фізичних та  юридичних осіб у міжнародному праві.  

Основні галузі та інститути мпп. Право міжнародних організацій. Право 
міжнародних договорів і право зовнішніх зносин. Міжнародне гуманітарне право. 
Міжнародне морське право. Міжнародне повітряне і космічне право. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 150 годин, у 
тому числі 72 годин аудиторних навчальних занять і 78 годин самостійної та індивідуальної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Панфілова Юлія Михайлівна, к.ю.наук, доцент кафедри міжнародного 

права та порівняльного правознавства. 
 

 
 

 


