
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри іноземної  

філології, українознавства та  

соціально-правових дисциплін 

Протокол № 1 від 01.09.2022 р. 

Завідувач кафедри 

_____________С. А. Остапенко 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ  

«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО» 

 

Ступінь: магістр 

 
Кількість кредитів ECTS 5 

 

 

 

 

Розробник: Шульженко І. В. 

к.ю.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022– 2023 навчальний рік 



1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності")  / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова для ЗВО 

спеціальності 292 «Міжнародні 

економічні відносини» 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 32 

Практичні / семінарські, годин 24 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 94 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 6,7 

Вид контролю екзамен 

 
2. Програма дисципліни 

 

Мета: закласти та сформувати у студентів знання із самостійної правової 

системи міжнародного права, її норм та інститутів, основних галузей, а також 

дати чітке уявлення щодо їх органічних зв’язків з окремими галузями права 

України, існуючими правовими системами; вивчення історичних передумов 

становлення міжнародного права та впливу його на правову систему України, 

відповідні галузі права та міжгалузеві зв’язки, вплив на державотворчі процеси в 

Україні та глобалізаційні процеси у світі. 

 

Завдання: оволодіти основними міжнародно-правовими поняттями і 

категоріями, вміти у межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм 

міжнародного права, вивчення міжнародних договорів України, положень 

Конституції, законів та інших нормативно-правових актів України, що регулюють 

певні питання міжнародного права, становлять систему джерел даної науки і 

навчальної дисципліни, використовувати знання та розуміння міжнародного права 

з метою дотримання правової основи туристичного бізнесу в різних країнах світу. 

 

Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО щодо правового регулювання міжнародних правовідносин, 

формування вмінь та навичок: оволодіти основними міжнародно-правовими 

поняттями і категоріями, вміти у межах допустимого давати аналіз і тлумачення 

норм міжнародного права, вивчення міжнародних договорів України, положень 

Конституції, законів та інших нормативно-правових актів України, що регулюють 

певні питання міжнародного права та становлять систему джерел даної науки і 



навчальної дисципліни, використовувати норм міжнародного права у майбутній 

професійній діяльності. 

 

Предмет: нормативно-правові акти України, які регулюють міжнародні 

правовідносини. 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Поняття і сутність сучасного міжнародного права. виникнення і 

розвиток міжнародного права  

Тема 2. Суб’єкти сучасного міжнародного права. основні принципи 

міжнародного права 

Тема 3. Норми міжнародного права, їх класифікація та механізм реалізація  

Тема 4. Територія в міжнародному праві  

Тема 5. Право міжнародних договорів  

Тема 6. Право міжнародних організацій та право зовнішніх зносин  

Тема 7. Міжнародно-правова відповідальність та міжнародне кримінальне 

право 

Тема 9. Міжнародне морське право 

Тема 10. Міжнародне економічне право 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

загальних програмних компетентностей: 

здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування нових ідей; 

здатність працювати в команді;  

здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; 

здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 

здатність приймати обґрунтовані рішення;  

здатність працювати в міжнародному контексті; 

здатність до адаптації та дії в новій ситуації;  

вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);  

визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні; 

здатність координувати та регулювати взаємовідносини з партнерами та 

споживачами; 

здатність до підприємницької діяльності; 

здатність до самостійного опанування новими знаннями; 



здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність 

його виконавців у відповідності з  вимогами законодавства та менеджменту 

підприємства; 

здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, 

коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень; 

використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної 

етики в процесі практичної діяльності; 

здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, 

торговельних та/або біржових структур; 

здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в професійній 

діяльності; 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, 

грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові 

матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні 

матеріали; 

ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, 

здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки 

продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції 

розвитку глобальних ринків; 

здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм 

(корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з 

метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках; 

оцінювати нові ринкові можливості, формулювати бізнес-ідеї та розробляти 

маркетингові заходи з за невизначених умов і вимог, що потребують застосування 

нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень; 

відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших 

джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані, систематизувати й упорядковувати 

інформацію для вирішення комплексних задач професійної діяльності; 

досліджувати моделі розвитку міжнародних та національних корпорацій;  

здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою 

отримання нових знань та створення нових технологій та видів послуг (продукції) 

та в ширших мультидисциплінарних контекстах; 

зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію 

до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; 

вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які 

виникають в професійній діяльності; 

визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення;  

впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для 

ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або 

біржових структур; 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 



 знання: 

поняття і сутності сучасного міжнародного права його виникнення і 

розвитку; 

суб’єктів сучасного міжнародного права та його основних принципів; 

норм міжнародного права, їх класифікації та механізму реалізації;  

основних концептуальних територій в міжнародному праві;  

права міжнародних договорів; 

права міжнародних організацій та права зовнішніх зносин;  

міжнародно-правової відповідальності та міжнародного кримінального 

права; 

міжнародного морського права; 

міжнародного економічного права; 

 уміння/навички: 

застосовувати принципи міжнародного права у міжнародно-правовій 

діяльності; 

використовувати міжнародні нормативно-правові акти щодо господарської 

діяльності;  

укладати міжнародно-правові договори; 

вирішувати міжнародно-правові спори; 

тлумачити та застосовувати міжнародно-правові норми щодо міжнародно-

правової відповідальності; 

використовувати норми щодо міжнародного морського права; 

використовувати норми щодо міжнародного економічного права; 

 комунікація: 

ефективно встановлювати і підтримувати комунікацію в навчальних 

ситуаціях, типових для майбутньої професійної діяльності, використовуючи 

ситуативну взаємодію в обмеженому колі осіб; 

підтримувати розмову та аргументувати відносно тем, що обговорюються 

під час дискусій та семінарів, представляти та обґрунтовувати свої погляди на 

теми обговорення, використовуючи мовні форми, властиві для ведення дискусій; 

продукувати деталізовані усні і письмові повідомлення; 

інтеграція до соціальних груп, здатність до ефективної роботи в команді, 

сприйняття критики, порад і вказівок; 

пояснювати, комунікувати, передавати досвід колегам, керівникам тощо; 

здатність ефективно формувати комунікативну стратегію; 

спілкуватись в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та 

громадськістю в певній галузі (наукові конференції, олімпіади, конкурси 

студентських наукових робіт, тощо); 

 відповідальність і автономія: 

розуміти, які ключові цінності, переконання та поведінка в академічному і 

професійному середовищі України відрізняються при порівнянні однієї культури 

з іншими; 

розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних контекстах 

і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною; 



застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і 

писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; 

належним чином поводити себе і реагувати у типових академічних, 

професійних, світських і повсякденного ситуаціях, а також знати правила 

взаємодії між людьми у різних ситуаціях; 

здійснення обмежених управлінських функцій та прийняття рішень у 

звичних умовах з елементами непередбачуваності. 

 

3. Структура дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 

л п/с лаб. 
срс 

 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Організаційно-правові засади сучасного міжнародного права 

Тема 1. Поняття і сутність сучасного 

міжнародного права. виникнення і розвиток 

міжнародного права 

15 3 3  9 

Тема 2. Суб’єкти сучасного міжнародного права. 

основні принципи міжнародного права 
15 3 3  9 

Тема 3. Норми міжнародного права, їх 

класифікація та механізм реалізація 
15 3 3  9 

Тема 4. Територія в міжнародному праві 15 3 3  9 
Разом за змістовим модулем 1 60 12 12  36 

Змістовий модуль 2. Основні інститути міжнародного права 

Тема 5. Право міжнародних договорів  15 3 2  9 

Тема 6. Право міжнародних організацій та право 

зовнішніх зносин 
15 3 2  9 

Тема 7. Міжнародно-правова відповідальність та 

міжнародне кримінальне право 
15 4 2  9 

Тема 8. Міжнародне гуманітарне право 15 4 2  9 

Тема 9. Міжнародне морське право 15 4 2  9 

Тема 10. Міжнародне економічне право 15 2 2  13 

Разом за змістовим модулем 2 90 20 12  58 

Усього годин  150 32 24  94 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ 

з/п 
Вид та  тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 

Семінар – розгорнута бесіда 

Поняття і сутність сучасного міжнародного права. виникнення і розвиток 

міжнародного права 

3 

2 

Семінар запитань і відповідей 

Суб’єкти сучасного міжнародного права. основні принципи міжнародного 

права 

3 

3 
Семінар – дискусія 

Норми міжнародного права, їх класифікація та механізм реалізація 
3 



4 
Семінар – розгорнута бесіда 

Територія в міжнародному праві 
3 

5 
Семінар – запитань і відповідей 

Право міжнародних договорів.  
2 

6 
Семінар – дискусія 

Право міжнародних організацій 
2 

7 
Семінар – розгорнута бесіда 

Міжнародно-правова відповідальність 
2 

8 
Семінар – дискусія  

Міжнародне гуманітарне право 
2 

9 
Семінар – дискусія  

Міжнародне морське право 
2 

10 
Семінар – запитань і відповідей 

Право зовнішніх зносин 
2 

 Всього 28 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Вид контролю: екзамен 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюється у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю 

- екзамену (50 балів).  

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

№ теми 

практич-

ного 

заняття 

Аудиторна робота 
Позааудитор-

на робота 

С
у
м

а 
б
ал

ів
 

Тестові 

завдан-

ня 

Виконання 

практичних 

завдань 

теми 

Обговорен-

ня 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 

Завдання для 

самостійного 

виконання 

Змістовий модуль 1 

Тема 1  1 1   1 3 

Тема 2  1 1   1 3 

Тема 3  1 1   1 3 

Тема 4  1 1   1 3 

Тема 5  1 1 5  1 8 

Разом 

змістовий 

модуль 1 

 5 5 5 5 5 25 

Змістовий модуль 2 

Тема 6  1 1   1 3 

Тема 7  1 1   1 3 

Тема 8  1 1   1 3 

Тема 9  1 1   1 3 

Тема 10  1 1 5  1 8 

Разом 

змістовий 

модуль 2 

 5 5 5 5 5 25 

          Разом 50 



Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума в балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
50 

25 25 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих 

за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 

Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 

результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 

 


	РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

