
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО 
ПРАВА 

Метою курсу ‒ формування студентами сукупності знань про 
міжнародне право як цілісну правову систему та його значення в процесі 
регулювання міжнародних відносин в умовах глобалізації, міжнародно-
правові концепції, оцінку їх історичного, загальнотеоретичного змісту для 
формування основ юридичного мислення, високої правової культури, стійкої 
мотивації до успішної діяльності в професійній сфері. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Актуальні проблеми 
міжнародного публічного права» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Міжнародна та європейська безпека», 
«Право міжнародної відповідальності», «Міжнародне право навколишнього 
середовища». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей, необхідних для вивчення 
норм міжнародного права, що регулюють міжнародні відносини.   

Програмні результати навчання:   
• знати: поняття, особливості та систему міжнародного права; функції та 

принципи міжнародного права; перелік джерел міжнародного права; 
суб’єктів міжнародного права; основні тенденції розвитку міжнародного 
права; особливості правового регулювання міжнародних відносин у 
конкретних галузях міжнародного права; особливості співвідношення 
міжнародного і національного права; чинне законодавство України, щодо 
її участі в процесах міждержавного спілкування та дії норм міжнародного 
права на її території. 

• вміти: аналізувати норми міжнародного права, ґрунтуючись на 
дослідженні міжнародно-правових актів універсального та регіонального 
характеру; повно та всебічно досліджувати проблемні аспекти 
міжнародного права; виявляти загальні тенденції розвитку міжнародного 
права, ґрунтуючись на узагальненні змісту фундаментальних міжнародно-
правових актів; здійснювати аналіз теорії міжнародного права на підставі 
дослідження плюралістичної наукової думки; досліджувати проблемні 
аспекти окремих галузей міжнародного права, ґрунтуючись на 
поглибленому вивченні системи міжнародно-правових актів у відповідній 



сфері; досліджувати, аналізувати, систематизувати та узагальнювати 
здобуті знання щодо проблемних аспектів сучасного міжнародного права; 
працювати з міжнародними договорами, іншими міжнародними актами та 
справами Міжнародного Суду ООН, а також тлумачити їх відповідно до 
конкретних ситуацій міжнародного життя; оцінювати сучасні політичні 
події у світлі міжнародного права. 

• володіти: навичками оперування основними поняттями, джерелами у 
сфері регулювання міжнародних відносин.  

Змістове наповнення навчальної дисципліни:    
Проблеми сучасного світового співтовариства. Проблеми, пов’язані з 

виникнення та періодизацією розвитку міжнародного права. Проблеми в 
сфері розвитку науки міжнародного права. Проблеми в сфері співвідношення 
і взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права. Проблеми в сфері 
визнання примату міжнародного права. Проблеми в галузі визначення кола 
суб’єктів міжнародного права. 

Характеристика проблемних аспектів окремих галузей сучасного 
міжнародного права. Проблеми, пов’язані з питаннями виключення війни із 
життя міжнародного суспільства. Проблеми в сфері права міжнародної 
безпеки. Проблеми, пов’язані з питаннями відповідальності в міжнародному 
праві. Проблеми в сфері захисту прав і свобод людини. Проблеми 
міжнародно-правової охорони навколишнього середовища. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна 
та індивідуальна робота.   

Форма семестрового контролю: залік.   
   


