Анотація
навчальної дисципліни «Міжнародне право»
Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародне право» є
формування у здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»
належного загальнотеоретичного рівня стосовно засад функціонування
міжнародного права, механізму захисту прав у міжнародному праві,
міжнародно-правової нормотворчої та правозастосовчої діяльності та
вироблення у них почуття інноваційного характеру та високих навиків
професійної діяльності, а також поглиблення знань у правовій сфері, що
має зв’язок з такими навчальними дисциплінами як «Теорія держави та
права», «Конституційне право України», «Державне право закордонних
країн», «Державно-процесуальне право», «Конституційна теорія та
практика державотворення у закордонних країнах», «Міжнародне приватне
право».
Завдання – вивчення теоретичних основ та нормативно-правової бази,
методики аналізу різних аспектів міжнародного права, розуміти особливості
реалізації засад міжнародного права, особливостей практики держав та
реалізації міжнародних норм у державах, практики міжнародних
міжурядових організацій.
Відповідно до вимог освітньо-професійної програми здобувачі вищої
освіти повинні набути наступних компетентностей:
- здатність застосовувати набуті знання з основних теоретичних
положень, категорії, інститути та галузі міжнародного права; основних
тенденцій розвитку міжнародного публічного права; функцій міжнародного
права; методів правового регулювання; юридичної природи суб’єктів
міжнародного права; джерел міжнародного права; особливостей
застосування та забезпечення виконання;
- здатність виявляти, аналізувати особливості міжнародного публічного
права; поняття, ознаки, принципи та особливості функціонування механізму
міжнародно-правового регулювання; сутність відносин, які виникають між
суб’єктами міжнародного права;
- забезпечувати виконання основних міжнародно-правових актів, які
визначають засади правового регулювання у міжнародних відносинах та
давати оцінку сучасним політичним подіям у світлі міжнародного права.
Окрім того здобувачі вищої освіти повинні вміти:
- працювати з текстами міжнародних договорів, іншими
міжнародними актами та справами Міжнародного Суду Організації
Об’єднаних Націй, а також тлумачити їх відповідно до конкретних
ситуацій міжнародного життя;
- формувати власну точку зору щодо успішного впровадження таких
цінностей як повага до прав людини та мирного вирішення міжнародних
спорів тощо;
- використовувати власний потенціал для підвищення рівня
професійної діяльності та вміти формувати навики аналізу конкретних
ситуацій сучасного міжнародного життя.
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Перелік тем:
Тема 1. Поняття та особливості міжнародного права.
Тема 2. Суб’єкти міжнародного права.
Тема 3. Право міжнародних договорів.
Тема 4. Право міжнародних організацій.
Тема 5. Територія у міжнародному праві.
Тема 6. Відповідальність у міжнародному праві.
Тема 7. Право зовнішніх зносин.
Тема 8. Міжнародне гуманітарне право.
Тема 9. Міжнародне право прав людини.

