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Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Іваницький Андрій Миронович, старший викладач кафедри 

міжнародного та європейського права, доктор філософії 

(https://univer.km.ua/profile/ivanytskyy-andriy-myronovych). 

Семінарські заняття, консультації:  

Іваницький Андрій Миронович, старший викладач кафедри 

міжнародного та європейського права, доктор філософії 

(https://univer.km.ua/profile/ivanytskyy-andriy-myronovych). 

 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — формування у студентів 

правосвідомості та правової культури, що важливо для побудови правової 

держави та громадянського суспільства в Україні та на міжнародному 

рівні. Велике значення за таких обставин набуває юридична освіта. 

Надання студентам знання із основ міжнародного правосуддя, а також 

вдосконалити юридичні знання студентів, їх правосвідомість та правову 

культуру. Відповідно необхідність розуміння специфіки сучасних 

міжнародно-правових відносин в значній мірі пов’язано з розширенням 

участі України в міжнародних відносинах, насамперед внаслідок 

інтеграційних європейських та євроатлантичних напрямків, що зумовлює 

необхідність вивчення та впровадження в життя сучасних міжнародних 

стандартів через вдосконалення національних механізмів захисту прав 

людини та створення сприятливих умов для імплементації. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності :  

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності : 

 Уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички  на 

практиці, здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано 

застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах 

юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й 

процесуального права в професійній діяльності 



 Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх 

посадових обов’язків 

 Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й  

консультації в конкретних сферах юридичної діяльності 

 Здатність ефективно здійснювати правове виховання 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. 

2. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів 

з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, 

бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх 

на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.  

3. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.  

4. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для 

проведення наукових досліджень та практичної діяльності. 

5. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів. 

6. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Загальні питання та класифікація судових (юридичних) засобів 

мирного вирішення міжнародних спорів. Поняття та класифікація 

органів міжнародного правосуддя.  

Тема 2. Міжнародний суд ООН. 

Тема 3. Міжнародний арбітражний суд. 

Тема 4. Суд Європейського Союзу.  

Тема 5. Європейський суд з прав людини.  

Тема 6. Міжамериканський суд з прав людини.  

Тема 7. Африканський суд з прав людини та народів.  

Тема 8. Міжнародний кримінальний суд.  

Тема 9. Міжнародні кримінальні судові органи (трибунали) ad hoc. 

 


