
ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І 
ПРАВО 

Метою курсу є поглиблене вивчення про особливостей та характерних 
рис, а також сучасного стану та перспектив розвитку держави і права в 
сучасній системі міжнародних відносин. Студенти вивчають основні напрями 
і методологічні основи кодифікації та прогресивного розвитку міжнародного 
права, визначають критерії актуальності кодифікаційного процесу, 
аналізують та порівнюють історичні етапи кодифікації міжнародного права, 
характеризують роль Комісії міжнародного права ООН, спеціалізованих 
установ ООН і міжнародних організацій у формулюванні, систематизації і 
виробленні нових норм міжнародного права, узагальнюють світовий досвід, 
поглиблюють знання про результати і проблеми договірної кодифікації норм 
міжнародного права. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Міжнародне публічне право», «Історія 
міжнародного права», «Історія міжнародних відносин», «Теорія держави і 
права». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей необхідних для розуміння сутності та значення ролі 
кодифікації та прогресивного розвитку міжнародного права у сприянні 
становленню міжнародної нормативної системи та зміцненню світового 
правопорядку в цілому. 

Програмні результати навчання: 
знати: поняття, завдання і методологічні основи кодифікації та 
прогресивного розвитку міжнародного права; історичні етапи кодифікації 
міжнародного права; основні напрями кодифікації міжнародного права; 
механізми договірної кодифікації галузей сучасного міжнародного права; 
основні етапи, особливості та результати офіційної кодифікації інститутів і 
галузей сучасного міжнародного права; роль Комісії міжнародного права 
ООН, спеціалізованих установ ООН і міжнародних організацій у 
формулюванні, систематизації і виробленні нових норм міжнародного права; 
роль доктрини міжнародного права в ухваленні рішень кодифікаційного 
характеру; основні напрями та перспективи розвитку міжнародного права 
ХХІ ст.; 
вміти: користуватися обсягом знань з курсу, володіти понятійним апаратом 
юриспруденції, загальнонауковою і правничою методологією; складати 
цілісне уявлення про історичні етапи кодифікації міжнародного права, 
користуватися теоретичним надбанням у своєї наукової і практичної 
діяльності; аналізувати проблемні питання та труднощі підготовки 
остаточних проектів міжнародних конвенцій з питань міжнародного 
економічного, екологічного, атомного, кримінального та процесуального 
права, права міжнародних організацій, міжнародної безпеки, міжнародного 
співробітництва у науково-технічної галузі тощо; складати цілісне уявлення 
про кодифікацію міжнародного права як важливу міждержавну діяльність та 
складний політико-правовий процес нормотворення у міжнародних 



відносинах; визначати роль кодифікації та прогресивного розвитку 
міжнародного права у сприянні становленню міжнародної нормативної 
системи та зміцненню світового правопорядку в цілому; 
володіти: міжнародно-правовою термінологією; прогнозувати напрями 
процесу кодифікації для уніфікації регіональних особливостей міжнародно-
правового регулювання, вироблення спільних стандартів у національних 
правових системах, гармонізації спільної міжнародно-правової позиції 
суб’єктів міжнародного права. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 150 годин, у т. ч. – 68 годин аудиторних занять і 82 години – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
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